
 
 

 

DARBA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS 

APRAKSTS 

SIA “Motiva Latvija” – inovatīvs strauji augošs uzņēmums, kurš izstrādā rekuperācijas 

sistēmas, ventilējamas un dekoratīvās fasādes sistēmas, kā arī automātiskās nojumes, 

pergolas, žalūzijas un fasādes. 

PAKALPOJUMA 

NOSAUKUMS 

 

Klastera dalībnieku (uzņēmumu) un saistīto produktu demonstrācijas objektu izveide.  

Sabiedrības un mērķa klientu iepazīstināšanai ar jauniem un tirgū ieviešamiem 

produktiem, veidot paraugobjektus un veikt produktu/pakalpojumu demonstrācijas.  

 

(atbilst Klastera programmas apgrozījuma apjoma paaugstināšanas pasākumu darbībai 

“Produktu demonstrācijas objekti”)  

 

PAKALPOJUMA 

RAKSTUROJUMS (detalizēts 

darba uzdevums) 

Darba kopējais mērķis:  

Sagatavota produktu demonstrāciju ekspozīcija sektoru produktu popularizēšanai ar mērķi 

palielināt pieprasījuma apjomu pēc Klastera dalībnieku produktiem/ pakalpojumiem.  

 

Darba mērķis un veicamās aktivitātes: 

Ventilācijas sistēma kā energoefektīvs risinājums veselīgam iekštelpu gaisam. 

Motiva ventilācijas sistēmas demonstrācijas stenda iegāde, sagatavošana, uzstādīšana un 

pārbaudīšana darbībā. 

Par produktu: vieds un kluss ventilācijas risinājums veselīgam iekštelpu gaisam. Dažādas 

konfigurācijas iespējas, var pilnībā izmantot visu veidu mājokļiem. Tas nodrošina 

maksimālu komfortu un maksimālu enerģijas taupīšanu. 

Demonstrāciju stenda sastāvs un raksturojums: 

 

Parametri 

Ventilācijas veids Pēc vajadzības kontrolēta mehāniska nosūkšana 

Ventilators 

Kluss un energoefektīvs motors ar 180 mm diametra 

lāpstiņriteni. 

Aktīva mainīga spiediena kontrole. 

Maksimālais gaisa plūsmas 

ātrums 
430 m3/h (pie 200 Pa) 

Maksimālais ventilatora darba 

spiediens 
350 Pa 

Kalibrēšanas spiediena 

nolasīšana 
Izmantojot uzstādīšanas lietotni un tīmekļa portālu 

Jaudas izkliedes ventilatora 

bloks 

Mainīgs atkarībā no gaisa plūsmas ātruma un darba 

spiediena 

Izmēri – ventilatora bloks ar 

vadības moduļiem 

Ne lielāks kā 600 x 600 x 200mm (garums x 

platums x augstums) 

Maksimālais gaisa nosūkšanas 

savienojumu posmu skaits 

Vismaz 7 (pamatforma) 

Vismaz 11 (izmantojot vārstu kolektorus) 

Vārstu kolektors 

Ventilatora blokam iespējams pievienot 1 vai 2 

vārstu kolektorus 

Vārstu kolektoru var pievienot arī attālināti no 

ventilatora bloka. 

Elektriskais savienojums  

Savienojumi 

1x Ethernet savienojums 

2x USB savienojums  

Ieejas: 3x DIGITĀLĀ, 1x ANALOGĀ (0-10 V) 

Gaisa kvalitātes noteikšana 

(CO2 vai mitruma līmenis 

un/vai GOS) 

Izmantojot elektroniskos sensorus vadības moduļos. 

Sensori mēra iekštelpu gaisa kvalitāti no katras 

telpas izvadītajā gaisā 24 stundas diennaktī. 

No katras telpas izvadītā gaisa 

plūsmas ātruma automātiska 

kontrole 

Soļu motors novieto regulētājvārsta lāpstiņu, 

pamatojoties uz izmērītajām sensora vērtībām. Šādā 

veidā nosūkšanas plūsmas ātrums tiek kontrolēts 

atbilstoši gaisa kvalitātei. 



 

Lietotāja un uzstādītāja lietotne 
Var lejupielādēt bez maksas platformā Play Store 

(Android ierīcēm) vai App Store (Apple ierīcēm). 

Automātisks kļūmju rādījums 

Izmantojot lietotājam paredzēto lietotni 

Izmantojot uzstādīšanas lietotni un tīmekļa portālu 

(uzstādītājiem): norāde par kļūdu, kas parādās 

palaišanas posma laikā 

Automātiski programmatūras 

atjauninājumi 
Ja ir izveidots savienojums ar internetu 

Integrācija Smart Home un 

domotikā 

Smart Home: integrēšanās sistēmās, izmantojot 

mājas tīklu vai internetu 

Domotika: slēdža modulis 

Ugunsdrošība 
Spiediena atbrīvošana sistēmā ar noslēgtiem 

vārstiem 
 

PAKALPOJUMA VEIKŠANAS 

LAIKS (PLĀNOTAIS) 

 

Pakalpojums nodrošināms 6 nedēļu laikā no darbu uzsākšanas brīža. 

 

PRASĪBAS PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM 

Pakalpojuma sniedzējam jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem: 

1. Pieredze līdzīgu darbu veikšanā.  

2. Laika un tehniskie resursi pakalpojuma nodrošināšanai. 

CITAS ATZĪMES 

Piedāvājumu iesniegt līdz 2020.gada 22.janvārim (ieskaitot) sūtot piedāvājumu uz e-

pasta adresi info@greentechlatvia.eu vai iesniedzot personīgi adresē Vecā Ostmala 24, 

Liepāja, LV-3401. 

 

Pamatojums: Pakalpojums tiek sniegts projekta Nr.3.2.1.1/16/A/016 “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris“  ietvaros, par ko noslēgts Līgums 

par Eiropas Savienības projekta īstenošanu starp Centrālā finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) un Biedrību “Zaļo un Viedo 

Tehnoloģiju Klasteris” 

 

Apmaksas nosacījumi: Klasteris veic samaksu Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

 

Piedāvājuma noformēšanas prasības: Piedāvājumā norādīt cenu kopā par visu pakalpojumu, atsevišķi izdalot PVN. Piedāvājuma ieteicamās 

veidlapas paraugs pievienots pielikumā. 
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