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Załącznik nr 4 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Dostawa sprzętu dydaktycznego dla ZSMiO Nr 5 w Łomży 

– znak sprawy ZSMIO.26.1.3.2018 

 

Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania techniczne wyszczególnione w opisie 

każdego urządzenia i posiadać parametry równoważne lub lepsze. 
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Część 1 - Zestawy komputerowe – 9 sztuk 
Zastosowanie: Komputery będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna w czasie 

prowadzonych zajęć edukacyjnych. W szczególności do nauki zagadnień związanych z 

programowaniem sterowników PLC i symulacji układów mechatronicznych oraz dostępu do 

Internetu. 

L.p. Nazwa modułu Wymagania minimalne 

1.  Procesor 

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w 

teście PassMark CPU Mark wynik min. 7200 punktów  (spełnienie 

tego kryterium w czasie oceny formalnej polegać będzie na 

odczytaniu przez komisję wartości średniej oferowanego modelu ze 

strony: www.cpubenchmark.net. Docelowo zaproponowany model 

procesora musi osiągać wartość minimalną w oferowanym zestawie 

komputerowym na miejscu w czasie testów u zamawiającego). 

2.  
Parametry pamięci 

masowej 
8 GB DDR42133MHznon-ECCmożliwość rozbudowy do min. 

32GB, co najmniej jeden slot wolny 

3.  Grafika 

Zintegrowana w procesorze lub na płycie głównej z 

wyprowadzeniem do podłączenia monitora na płycie głównej. 

Oferowany układ karty graficznej musi osiągać w teście PassMark 

Performance Test co najmniej wynik 950 punktów w G3D Rating, 

(spełnienie tego kryterium w czasie oceny formalnej polegać będzie 

na odczytaniu przez komisję wartości średniej oferowanego modelu 

ze strony: http://www.videocardbenchmark.net. Docelowo 

zaproponowany model musi osiągać wartość minimalną w 

oferowanym zestawie komputerowym na miejscu w czasie testów u 

zamawiającego). 

4.  
Wyposażenie 

multimedialne 

Min. 4 kanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 

zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim 

oraz na tylnym panelu obudowy 

5.  
Podstawowy dysk 

twardy 

Rodzaj dysku: SSD |Solid State Disc| (pamięć FLASH), 

Interfejs: Serial M.2. Minimalna rzeczywista pojemność dysku do 

wykorzystania: 200 GB, osiągający w teście PassMark CPU Mark 

wynik min. 11500 punktów. (spełnienie tego kryterium w czasie 

oceny formalnej polegać będzie na odczytaniu przez komisję 

wartości średniej oferowanego modelu ze strony: 

https://www.harddrivebenchmark.net. Docelowo zaproponowany 

model musi osiągać wartość minimalną w oferowanym zestawie 

komputerowym na miejscu w czasie testów u zamawiającego). 

6.  
Dodatkowy dysk 

twardy 

Rodzaj dysku: magnetyczny, Interfejs: Serial SATA. Minimalna 

rzeczywista pojemność dysku do wykorzystania: 900 GB, osiągający 

w teście PassMark CPU Mark wynik min. 1050 punktów. 

(spełnienie tego kryterium w czasie oceny formalnej polegać będzie 

na odczytaniu przez komisję wartości średniej oferowanego modelu 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
https://www.komputronik.pl/category/7495/dyski-ssd.html?&a%5b247%5d%5b%5d=62343&category=7495&filter=1
https://www.harddrivebenchmark.net/
https://www.komputronik.pl/category/7495/dyski-ssd.html?&a%5b247%5d%5b%5d=62343&category=7495&filter=1
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ze strony: https://www.harddrivebenchmark.net. Docelowo 

zaproponowany model musi osiągać wartość minimalną w 

oferowanym zestawie komputerowym na miejscu w czasie testów u 

zamawiającego). 

7.  Płyta główna 

Rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM;  

Minimalna częstotliwość  szyny pamięci - 2133 MHz 

Minimalna liczba gniazd DDR4: 2szt. 

Minimalna ilość obsługiwanych urządzeń SATA III: 4 szt. 

Minimalna liczba złącz na tylnym panelu: 

1 x HDMI  

1 x VGA 

1 x PS/2  

2 x USB  

2 x USB 3.1  

złącze audio x3 szt. 

Wbudowany układ dźwiękowy 

Wbudowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s 

Minimalna liczbą złączy dostępnych do kart rozszerzeń: 

Złącza PCI-E 16x: 1 szt. i Złącza PCI-E 1x: 2 szt. 

Ponadto co najmniej jedno złącze 1xCOM zintegrowane na płycie 

głównej lub w postaci Kontrolera RS-232 kompatybilnego z 

przemysłowymi standardami UART 16C450/16C550: 

 256 bajtowa transmisja FIFO;  

 Szybkość transmisji danych do 

250Kbps;  

 Wsparcie dla sprzętowego i 

programowego sterowania przepływem; 

 Obsługa 5, 6, 7 ,8 bitowego 

formatu szeregowego;  

 Obsługiwane tryby parzystości: 

parzysty, nieparzysty, brak parzystości, znacznik, odstęp;  

 Obsługiwane bity stopu: 1 lub 

2; 

8.  Nagrywarka DVD 

Funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis 

Technologia optyczna (odczyt): CD/DVD 

Technologia optyczna (zapis): CD/DVD 

Interfejs: SATA 

9.  
Dodatkowa karta 

sieciowa 

GigabitEthernet 

Złącze zewnętrzne: 1x RJ-45 (GigabitEthernet 10/100/1000) 

Złącze magistrali: PCI-E 1x 

Wsparcie dla systemów operacyjnych: Windows 10, Linux 

Obsługiwane protokoły i standardy: 

IEEE 802.3 - 10BaseT 

IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

IEEE 802.3u - 100BaseTX 

IEEE 802.3x - Flow Control 

https://www.harddrivebenchmark.net/
https://www.komputronik.pl/category/757/plyty-glowne.html?&a%5b3346%5d%5b%5d=63083&category=757&filter=1
https://www.komputronik.pl/category/757/plyty-glowne.html?&a%5b414%5d%5b%5d=3482&category=757&filter=1
https://www.komputronik.pl/category/757/plyty-glowne.html?&a%5b414%5d%5b%5d=59865&category=757&filter=1
https://www.komputronik.pl/category/757/plyty-glowne.html?&a%5b414%5d%5b%5d=59925&category=757&filter=1
https://www.komputronik.pl/category/757/plyty-glowne.html?&a%5b414%5d%5b%5d=75613&category=757&filter=1
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10.  Monitor 

 Przekątna ekranu min. 22 cali 

 Technologia podświetlenia LED  

 Rozdzielczość obrazu nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele w 

formacie 16:9 

 Czas reakcji matrycy max. 5 ms  

 Jasność min. 250 cd/m2  

 Kontrast min. 1000000:1 

 Złącza: 1xHDMI, 1x15-stykowe D-Sub,  

 Możliwość pochylenia panela -5°/+25° lub w zakresie 30° 

 kąt widzenia w pionie i poziomie nie mniejszy niż 175 °  

 W komplecie kabel zasilający i przewód sygnałowy do połączenia 

z komputerem. 

 Pobór mocy nie więcej jak 25W 

 Kolor czarny 

 możliwość montażu na ścianie VESA 75 x 75 

 Waga nie większa jak 3,5kg 

11.  Obudowa 

Typu Tower, fabrycznie zamontowane gumowe stopki zapobiegające 

ślizganiu się obudowy i rysowania lakieru 

Wyposażona w min. kieszenie: 2 szt 5,25” i 1 szt 3,5” zewnętrzne; 

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 4 szt. dysku 

3,5” lub 2,5” 

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 1110mm, waga 

max 6 kg 

Zasilacz montowany od dołu obudowy o mocy minimum 500W 

pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego  

Wyposażona w co najmniej 2 wentylatory producenta obudowy 

Zintegrowany z obudową kontroler obrotów wentylatora 

12.  BIOS 

 BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 

zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

 wersji BIOS,  

 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości 

pamięci cache L2 i L3,  

 pojemności zainstalowanego dysku twardego 

 rodzajach napędów optycznych 

 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 

 kontrolerze audio 

 Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej 

z zewnętrznych urządzeń 

 Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty 

dźwiękowej, karty sieciowej, karty graficznej, portu 

równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez 

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
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lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

 Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli 

podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu 

USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty 

USB są aktywne. 

13.  
Certyfikaty i 

standardy 
 Deklaracja zgodności CE 

14.  
Wymagania 

dodatkowe 

 Klawiatura USB w układzie polski programisty  

 Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 

600dpi 

 Dołączone nośniki ze sterownikami dla urządzeń wchodzących w 

skład zestawu komputerowego 

Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających 

powtórnemu przetworzeniu. 

15.  Warunki gwarancji 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 
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Część 2 - Ploter laserowy – 1 sztuka 
Zastosowanie: Ploter laserowy wykorzystywany będzie jako pomoc dydaktyczna w czasie 

prowadzonych zajęć edukacyjnych z zakresu nauki obsługi maszyn sterowanych 
numerycznie. W szczególności do zapoznania z podstawowymi zasadami pracy i 
postępowania z urządzeniami tego typu. Zapoznania z zasadami BHP obsługi takich 
urządzeń. 

L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 

1.  Ploter Laserowy Urządzenie ma być przeznaczone do wycinania: 

- tworzywa sztuczne, np. akryl, laminaty, pleksi,  

- materiały naturalne, np. drewno, skóra,  

- inne materiały, np. tekstylia, filc, papier, guma, 

Grawerowania elementów wykonanych z: 

- metale: anodowane, malowane, pokryte pastą grawerską.  

- tworzywa sztuczne, np. akryl, laminaty, pleksi,  

- materiały naturalne, np. drewno, skóra, granit, marmur,  

- inne materiały, np. tekstylia, filc, papier, szkło, guma. 

 

Parametry techniczne sprzętu: 

1. Rodzaj wbudowanego rezonatora: gazowy CO2 i mocy lasera 

nie mniejszej niż 100W 

2. Minimalna przestrzeń robocza: 1000 x 600 [mm] 

3. Dokładność pozycjonowania: nie większa niż 0,01 mm 

4. Maksymalna prędkość głowicy roboczej nie mniejsza niż 700 

mm/s 

5. Urządzenie ma posiadać dodatkowo obrotową oś  

6. Typ stołu roboczego: nożowy oraz plaster miodu wentylowany o 

budowie przelotowego stołu roboczego. Stół ma być opuszczany 

oraz podnoszony elektrycznie, z poziomu panelu sterującego. 

Automatyczna regulacja wysokości plaster do wysokości nie 

mniejszej niż 200 mm 

7. Prowadnice: hartowane, szlifowane szyny z wózkami liniowymi 

8. Obudowane paski napędowe  

9. Urządzenie ma posiadać w osiach roboczych czujniki krańcowe 

10. Napęd urządzenia wykonany ma być z wykorzystaniem silników 

cyfrowych z zastosowaniem przekładni 

11. Urządzenie zasilane ma być napięciem 230V/ 50Hz 

12. Urządzenie ma posiadać zamykaną przestrzeń roboczą z 

zamontowanym i działającym czujnikiem wykrywającym 

otwarcie klapy. Klapa ma umożliwiać obserwację co najmniej 

60% obszaru roboczego w trakcie cięcia obrabianego materiału,  

a obszar roboczy ma posiadać podświetlenie. 

13. Urządzenie musi posiadać kółka transportowe do 

przemieszczania urządzenia. 
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Komunikacja z urządzeniem poprzez: 

1. Panel sterujący 

2. Wbudowaną pamięć (zapamiętywanie dotychczasowych 

programów) 

3. Połączenie kablem sieci LAN z komputerem w trybie ON-LINE 

lub poprzez moduł WIFI 

 

Obowiązkowe wyposażenie dodatkowe: 

1. Kompresor do wspomagania procesu obróbczego poprzez 

doprowadzenie sprężonego powietrza do głowicy laserowej 

2. System pozycjonowania: w zestawie znacznik, który umożliwia 

precyzyjne ustawienie głowicy laserowej względem materiału 

3. Chłodnica cieczy o wydajności chłodzenia nie mniejszej jak 

1281 Kcal/h, 1.49 kW i wadze maksymalnej do 30kg. 

4. System odciągowy (turbina o mocy nie mniejszej niż 500 W + 

przewód odprowadzający), w zestawie ma znajdować się 

węglowy filtr pyłów oraz spalin   

5. Gniazda zasilające chłodnicy, odciągu oraz kompresora 

wbudowane w urządzenie 

6. W zestawie znajdować ma się komplet przewodów do zasilania 

oraz komunikacji z komputerem 

7. Razem z urządzeniem dostarczone ma być oprogramowanie 

sterujące w języku polskim, które obsługuje formaty plików 

takich jak: plt, ai, bmp, dxf, dst, nc. Ponadto musi 

współpracować bezpośrednio z oprogramowaniem takim jak 

CorelDraw i SolidWorks. 

 

Po montażu urządzenia u zamawiającego Wykonawca przeprowadzi 

szkolenie co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego z zakresu 

obsługi urządzenia i oprogramowania oraz z zakresu eksploatacji i 

konserwacji urządzenia w liczbie nie mniejszej niż 8 godzin. 

2.  Okulary ochronne 

CO2 – szt.3 

Okulary ochronne przeznaczone do ochrony oczu przed 

promieniowaniem o długości fali ~10.64 μm.  

Dane techniczne: 

1. Współczynnik VLT: 93% 

2. Filtr: polimerowy 

3. Ochrona w/g normy EN: 207/208 

W zestawie: 

1. Okulary 

2. Ściereczka do czyszczenia  

3. Pokrowiec na okulary 

4. Sznurek na okulary 
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Część 3 – Zestaw do badania maszyn elektrycznych- 1 sztuka 
Zastosowanie: Zestaw urządzeń służył będzie poznaniu zasady działania i regulacji  układów 

napędowych z silnikiem asynchronicznym trójfazowym połączonym z prądnicą 
obcowzbudną prądu stałego. Układ do badania maszyn elektrycznych umożliwić ma 
poznanie właściwości  mechanicznych silnika asynchronicznego i prądnicy prądu stałego. 
Zestaw ma umożliwiać wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych i 
mechanicznych silnika i prądnicy oraz zdjęcie charakterystyk mechanicznych silnika przy 
różnych parametrach zasilania i obciążenia. 

L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 
1.  Silnik asynchroniczny 

klatkowy  3- fazowy 

1. Zasilanie napięciem znamionowym 3x400 V o częstotliwości 

50 Hz 

2. Przystosowany do rozruchu gwiazda/ trójkąt z sieci o napięciu 

230/400 V 

3. Moc znamionowa od 0,3 kW do 1,1kW 

4. Prędkość obrotowa znamionowa do 1500 obr/min 

5. Przeznaczony do praca ciągłej S1 

6. Uzwojenia stojana wykonane drutem miedzianym nawojowym, 

7. Posiada chłodzenie własne powietrzne 

8. Zakończenia uzwojeń silnika wyprowadzone do skrzynki z 

zaciskami laboratoryjnymi ( wyprowadzenie zacisków silnika- 

7szt.- początki i końce każdego uzwojenia i zacisk ochrony wraz z 

oznaczeniami) 

2.  Prądnica 

obcowzbudna prądu 

stałego 

1. Napięcie znamionowe do 230V 

2. Moc znamionowa od 300 W do 900W 

3. Przeznaczona do praca ciągłej S1 

4. Posiadająca zasilacz uzwojeń wzbudzenia wraz z regulacją prądu 

wzbudzenia, do zasilania obwodu wzbudzenia dołączony jest 

zasilacz napięcia stałego 

5. Uzwojenia stojana wykonane drutem miedzianym nawojowym 

6. Posiada chłodzenie własne powietrzne 

7. Wyprowadzenie zakończeń uzwojeń do skrzynki z zaciskami 

laboratoryjnymi ( wyprowadzenie zacisków prądnicy- początki i 

końce każdego uzwojenia i zacisk ochrony wraz z oznaczeniami) 

3.  Sterownik silnika- 

przemiennik 

częstotliwości 

1. Falownik dostosowany do mocy ww. silnika asynchronicznego 3-

fazowego 

2. Napięcie znamionowe zasilania 230V 

3. Posiadający zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe 

falownika oraz wyłącznik główny 

4. Klawiatura sterująca umożliwiająca zmianę parametrów pracy 

falownika: regulację częstotliwości napięcia wyjściowego 

falownika, przyciskiem zmianę obrotów: prawo/lewo oraz stop, z 

przyciskiem bezpieczeństwa 

5. Urządzenie dostarczane wraz z okablowaniem, umożliwiającym 
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podłączenie do układu napędowego 

4.  Obciążenie prądnicy 1. Trzy rezystory suwakowe obciążające wraz z przewodami 

dostosowane do mocy ww. prądnicy DC 

2. Zakres regulacji obciążenia od ~0,25In do 1,2In, 

5.  Konstrukcja zestawu 

maszynowego 

1. Połączenia pomiędzy maszynami wykonane są z wykorzystaniem 

sprzęgieł dostosowanych do pomiarów w warunkach 

dynamicznych 

2. Całość zestawu do badania maszyn elektrycznych umieszczona 

jest na wspólnej ramie ustawionej na wibroizolatorach 

3. Zestaw ma możliwość demontażu i montażu poszczególnych 

elementów zestawu 

4. Zestaw umożliwia przenoszenia w dowolne miejsce 

6.  Obowiązkowe badanie 

maszyn elektrycznych 

możliwe do wykonania 

na zestawie 

1. Układ umożliwia: pomiar momentu obrotowego i prędkości 

obrotowej za pomocą przetwornika momentu (momentomierza) 

oraz odczyt ( wskaźnik) momentu i prędkości obrotowej 

(obrotomierz) umożliwiający bezpośredni odczyt prędkości, 

2. Zestaw powinien umożliwiać pomiar parametrów elektrycznych i 

mechanicznych silnika i prądnicy oraz zdjęcie charakterystyk 

mechanicznych silnika przy różnych parametrach zasilania i 

obciążenia, oraz charakterystyk obciążenia prądnicy. 

7.  Dokumentacja 

techniczna 

1. Zestaw powinien zawierać dokumentacje techniczną urządzeń i 

przetworników pomiarowych, 

2. Do zestawu dołączone mają być opracowane zestawy 

dydaktyczne ćwiczeń pomiarowych, min. 4 zestawy ćwiczeń do 

badania silnika i prądnicy. 

8.  Gwarancja techniczna 1. Wszystkie elementy i urządzenia zestawu muszą być fabrycznie 

nowe oraz objęte gwarancją producenta zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w UE. 
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Część 4 – Oscyloskopy cyfrowe z multimetrem – 6 sztuk; 
Zastosowanie: Oscyloskopy wykorzystywane będą do badania przebiegów i mierzenia wielkości 

elektrycznych w ramach prowadzenia doświadczeń z zakresu układów elektrycznych i 

elektronicznych w układach analogowych jak i cyfrowych. Wykorzystanie tych urządzeń ma 

umożliwić zapoznanie sie uczniów z podstawowymi ich zastosowaniami oraz z zasadami 

wykonywania pomiarów z ich zastosowaniem. W szczególności do zapoznania z 

podstawowymi zasadami pracy i postępowania z urządzeniami tego typu. Zapoznania z 

zasadami BHP obsługi takich urządzeń. 
L.p. Nazwa sprzętu Minimalne parametry techniczne 
1.  Oscyloskop 

cyfrowy z 

wbudowanym 

multimetrem 

Dane techniczne oscyloskopu cyfrowego nie gorsze niż: 
1. Liczba kanałów pomiarowych nie mniejsza niż 2 

2. Pasmo częstotliwości nie mniejsze niż 200 MHz 

3. Czas narastania nie większy niż 1,7 ns 

4. Impedancja wejściowa minimalna: 1 MΩ 

5. Czułość wejściowa nie mniejsza niż 10 mV/dz – 5 V/dz 

6. Sprzężenie - AC, DC, GND ze znacznikiem poziomu zer. 

7. Rozdzielczość pionowa nie mniejsza niż 8 bitów 

8. Rekord rejestracji nie mniejsza niż 16k dla jednego kanału, 32k 

dla dwóch 

9. Napięcie wejściowe nie mniejsze niż 400 V (DC+ACp) 

10. Próbkowanie w czasie rzecz. 500 MSa/s 

11. Dokładność podstawy czasu 50 ppm 

12. Zakresy podstawy czasu nie mniejsza niż 2 ns/dz – 1000 S/dz 

13. Źródło wyzwalania - CH1, CH2 

14. Sygnał osi X w trybie X-Y kanał CH1 

15. Sygnał osi Y w trybie X-Y kanał CH2 

16. Sondy pomiarowe - 2 z sygnałami 1:1 i 10:1 

 

Dane techniczne multimetru nie gorsze niż: 

1. Zakresy pomiarowe napięcia DC 60 mV – 800 V 

2. Zakresy pomiarowe napięcia AC 60 mV – 600 V 

3. Zakresy pomiarowe prądu DC 60 mA – 10 A 

4. Zakresy pomiarowe prądu AC 60 mA – 10 A 

5. Zakresy pomiarowe rezystancji 600 Ω - 60 MΩ 

6. Zakresy pomiarowe pojemności 40 nF – 400 µF 

7. Test diod 0 V – 2 V 

8. Test ciągłości    < 300 Ω 

 

Właściwości przyrządów pomiarowych: 

1. funkcja AUTOSET automatyczne ustawianie parametrów 

wyświetlania (podstawy czasu, wzmocnienia) 

2. funkcja filtru cyfrowego 

3. funkcja Pass/Fail 
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4. pomiar przy użyciu kursorów 

5. praca w trybie X-Y 

6. rejestrowanie przebiegu 

7. analiza FFT: Hanning, Flattop, Rectangular, Bartletta, Blackman 

8. automatyczny pomiar wielu parametrów 

9. funkcja uśredniania przebiegu 

 

Dane ogólne i wyposażenie 

1. Ekran LCD nie mniejszy niż 5,5 cala, kolorowy z podświetlaniem 

LED o rozdzielczości nnie najesz niż 320 x 240 pikseli 

2. 2 sondy napięciowe z dzielnikiem 1:1/10:1 

3. Komunikacja z PC poprzez port USB (kabel w zestawie) 

4. Napięcie zasilania - 230 V AC, 50 Hz 

5. Wymiary nie większe niż 270x180x80 mm, do urządzenia 

dołączoną torbę do przenoszenia urządzenia 

6. Masa – poniżej 2,5 kg 

7. Wbudowany akumulator umożliwiający prace z urządzeniem, nie 

krótszą niż 5 h, Ładowarka akumulatorów w zestawie 
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Cześć 5 – Sterowniki PLC wraz z panelami operatorskimi i 
oprogramowaniem – 3 sztuki. 
Zastosowanie: Planowany sprzęt – sterowniki PLC i panele operatorskie wykorzystywane będą 

w pracowni zawodowej do nauki praktycznych umiejętności programowania sterowników 
PLC z zastosowaniem paneli operatorskich. Będą one służyły do nauki jako sterowniki 
mini linii produkcyjnej, którą uczeń oprócz wykonywania podłączeń elektrycznych będzie 
również miał za zadanie napisać program sterujący danym fragmentem linii. 
Przedmiotem zapytania są sterowniki PLC oraz panele operatorskie. Aktualnie szkoła 
posiada już 9 sztuk sterowników wraz z oprogramowaniem z rodziny SIMATIC dlatego aby 
zachować kompatybilność nowych urządzeń z już posiadanym proponowany sprzęt musi 
być z serii: SIMATIC S7-1200 wraz z panelem operatorskim współpracującego z tym 
sterownikiem i odpowiednim oprogramowaniem. 

L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 

1.  Sterownik PLC Seria wybranego sterownika: SIMATIC S7-1200 - modułowy, 
kompaktowy sterownik PLC, przeznaczony do zastosowania 
w aplikacjach przemysłowych dla średnich systemów automatyki. 
Właściwości:  

1. Zasilanie: 24V DC 

2. Minimalna pamięć robocza 50 KB 
3. Minimalna pamięć danych 1MB + opcja karta SD 
4. Minimalna przestrzeń adresowa wejść/wyjść1024/1024 B 

Zintegrowane funkcje 

1. Urządzenie wyposażone w szybkie liczniki 

2. Wbudowana regulacja w zamkniętej pętli z wykorzystaniem 

FB (minimalnie 16 x regulator PID) 
3. Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) 

z podtrzymaniem na co najmniej 10 dni 
Zintegrowane wejścia/wyjścia w liczbie nie mniejszej niż: 

1. Wejścia binarne 8 x 24V DC 
2. Wyjścia binarne 6 x przekaźnik (2A) 
3. Wejścia analogowe 2 x napięciowe0-10V (≥ 100kOhm) 

Obsługiwane standardy komunikacji 
1. Komunikacja S7 klient/serwer  
2. TCP/IP  
3. ISO-on-TCP (RFC 1006)  

Interfejsy zintegrowane w urządzeniu: 
1. Złącze komunikacyjne typu PROFINET / Ethernet (RJ45) 
2. Zapewniona izolacja 
3. Automatyczna prędkość 
4. Autokrosowanie 

Obsługiwane oprogramowanie: 
1. Oprogramowanie typu Step7 Basic (TIA Portal min. V13) 
2. Język LAD 
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3. Język FBD 
4. Język SCL 

Możliwość rozszerzenia sterownika  
1. Minimalna liczba podłączenia modułów komunikacyjnych - 3 
2. Możliwość podłączenia co najmniej 1 płytki sygnałowej 
3. Możliwość  podłączenia minimalnie 2 modułów rozszerzeń 

2.  Moduł rozszerzeń Właściwości 

1. Minimalna liczba wejść/wyjść cyfrowych - 8+8 
2. Typ wejścia 24V DC 
3. Zmiana polaryzacji wejść 
4. Napięcie zasilania 24V 
5. Izolacja elektryczna  
6. Wyjścia typu przekaźnikowego o obciążalności do 2A 

3.  Panel operatorski 

HMI 

Panel współpracujący ze sterownikiem z serii S7o parametrach: 
1. Wyświetlacz TFT o przekątnej nie mniejszej niż 6”, panoramiczny 

o liczbie kolorów 64 tys. i rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 

480 pikseli 

2. Elementy sterujące w postaci ekranu dotykowego  

3. Pamięć użytkownika nie mniejsza niż 10 MB  

4. Interfejsy: PROFINET (RJ45); USB 

5. Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 przyciski funkcyjne  

6. Minimalny stopień ochrony z przodu IP65 i IP 20 z tyłu 

4.  Narzędzie do 

tworzenia 

oprogramowania 

na sterownik i 

panel HMI 

Funkcjonalność:  

1. Intuicyjne oprogramowanie inżynierskie  

2. Biblioteki globalne pozwalają wykorzystywać obiekty biblioteczne 

w dowolnych projektach  

3. Oprogramowanie ma posiadać zorientowane zadaniowo, 

inteligentne i intuicyjne edytory umożliwiające programowanie 

sterowników i konfigurację paneli HMI w jednym środowisku 

projektowym.  

4. Wykorzystanie oprogramowania ma umożliwić intuicyjną realizację 

wszelkich zadań automatyki. 

5. Ma ułatwić obsługę sterownika i panelu HMI dla początkujących 
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Część 6 - Stacja lutownicza hotair i grotowa - 4 sztuki 
Zastosowanie: Stacja lutownicza: na gorące powietrze (hotair) oraz lutownica grotowa 

wykorzystywana będzie do lutowania i rozlutowania elementów elektronicznych. Stacja 

wyposażona w mikroprocesor z precyzyjnym regulatorem PID, który sprawdza parametry 

pracy i koryguje je do zadanych wartości. Stacja ma zapewniać bezpieczeństwo w zakresie 

ESD: ma chronić stanowisko lutowania oraz komponenty przed wyładowaniem 

elektrostatycznymi. 

L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 

1.  Specyfikacja 1. Kompaktowa budowa z dużym i czytelnym wyświetlaczem LCD 

2. Stacja grotowa oraz hotair są sterowane przez dwa niezależne 

mikroprocesory 

3. Moduły stacji mogą pracować jednocześnie lub niezależnie od 

siebie. 

4. Możliwość lutowania bezołowiowego 

5. Napięcie zasilania: od 220 V do 240 V / 50 Hz (sieciowe) 

6. Pobór mocy: od 720 W do 1300 W 

7. Stacja jest sterowana poprzez mikrokontroler zapewniający wysoką 

stabilność pracy 

8. Urządzenie posiada kontroler PID 

9. Funkcja termostatu 

10. Funkcja schładzania 

11. Krótki czas ogrzewania i precyzyjne ustawianie temperatury 

12. Funkcje Cool i Sleep 

13. Posiada przyciski zapamiętywania wprowadzonych danych 

14. Możliwość szybkiej wymiany grota i dyszy 

15. Odsysanie dymów lutowniczych, wydzielanych w trakcie pracy, 

odbywa się za pomocą specjalnej rurki 

16. Opcjonalnie urządzenie umożliwia odsysanie lutowia (roztopionej 

cyny) 

17. Podciśnieniowy chwytak (dostarczany w zestawie wraz z 

przewodem i końcówkami ssącymi) pozwala na delikatne 

podnoszenie elementów SMD 

18. Stacja nadaje się do komponentów wrażliwych na wyładowania 

elektrostatyczne 

19. Instrukcja obsługi PL 

20. Urządzenie nowe fabrycznie i objęte  gwarancją 

2.  Lutownica 

Hotair-Kolba 

hot air 

1. Nadmuch powietrza realizowany jest przez kompresor wewnątrz 

stacji 

2. Regulacja przepływu powietrza od 3 l/min do 30 l/min 

3. Płynna regulacja temperatury w całym zakresie od 100°C do 480°C 

4. Stabilność temperatury: +/-1 °C 

5. Moc wyjściowa nie mniejsza niż 550 W 

6. Wyświetlacz LCD pokazujący rzeczywistą moc nadmuchu 
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7. Tryb pracy ręcznej / automatycznej 

8. Ochrona przed osiągnięciem za wysokiej temperatury i 

poinformowanie o tym alarmem 

9. Długość przewodu kolby nie mniejsza niż 80 cm 

3.  Lutownica 

Grotowa- Kolba 

lutownicza 

1. Regulacja temperatury grota: od 200 °C do 480 °C 

2. Stabilność temperatury: +/- 1 °C 

3. Moc wyjściowa lutownicy kolbowej: od 75 do 120 W 

4. Rezystancja względem uziemienia: do 2 Ω 

5. Potencjał względem uziemienia: do 2 mV 

6. System ESD safe 

7. Długość przewodu kolby nie mniejsza niż 100 cm 

8. Tryb sleep: włączany po bezczynnej pracy 0-99 minut (możliwość 

regulacji) 

4.  W zestawie 1. Stacja bazowa z kolbą lutownicza i hot air 

2. Stacja grotowa z wyciągiem oparów 

3. Filtry do rurki odsysającej dymy- 10szt. 

4. Zestaw grotów pasujących do typu stacji grotowej-  2kpl. po 10szt. 

grotów różnych wielkości i o różnych kształtach przystosowanych 

do lutowania różnych typów elementów elektronicznych 

5. Zapasowa grzałka- 2 szt. 

6. Podstawka pod kolbę hotair 

7. Komplet dysz: 

 okrągła o średnicy 2,5 mm 

 okrągła o średnicy 4,4 mm 

 okrągła o średnicy 6 mm 

 okrągła o średnicy 9 mm 

 kwadratowa 12x12 mm 

8. Podstawka pod kolbę grotową wraz z gąbką czyszczącą 

9. Kolba grotowaz grotem T-B z wyciągiem oparów 

10. Podciśnieniowy chwytak wraz z przewodem i końcówkami 

ssącymi. 

11. Chwytak do podnoszenia układów 

12. Przewód zasilania 
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Część 7 - Stacja rozlutowująca- rozlutownica - 2 sztuki 

Zastosowanie: Stacja stosowana będzie do wylutowywania elementów elektronicznych z układów 

bez ryzyka ich uszkodzenia. Musi posiadać bezpieczeństwo w zakresie ESD: ma chronić 

stanowisko lutowania oraz komponenty przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Służyć 

będzie do demontażu wszelkiego rodzaju elementów przewlekanych z płytek drukowanych 

oraz umożliwiać demontaż większości komponentów elektronicznych montowanych w 

technologii powierzchniowej - metodą wydmuchu gorącego powietrza. 

L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 

1.  Specyfikacja 1. Płynna regulacja i stabilizacja temperatury 

2. Sygnalizacja osiągnięcia i stabilizacji zadanej temperatury 

3. Obudowa zabezpieczona antystatycznie 

4. Silnik i kompresor wbudowany w urządzenie (nie ma osobnych 

stacji) 

5. Przełącznik umożliwiający natychmiastową zmianę trybu pracy 

(ssanie-nadmuch), jednocześnie z regulacją mocy nadmuchu 

gorącego powietrza 

6. Filtr umożliwiający wielokrotne opróżnianie nagromadzonej cyny 

7. Grzejnik z ceramiki warstwowej odporny do temperatury 1000°C 

8. Rozlutownicą można pracować w każdej płaszczyźnie 

9. Napięcie zasilania: od 220 V do 240 V / 50 Hz (sieciowe) 

10. Wykonanie ESD 

11. Mikroprocesorowy układ kalibracji temperatury z prostym 

ustawianiem temperatury 

12. Duży czytelny wyświetlacz LCD. 

13. Kompaktowa budowa połączona przewodami z końcówka 

pistoletową 

14. Przewody powietrzne odporne na działanie wysokiej temperatury. 

15. Rozlutownica przystosowana do pracy z lutowaniem 

bezołowiowym. 

16. Instrukcja obsługi PL 

17. Urządzenie nowe fabrycznie i objęte gwarancją 

2.  Dane techniczne 1. Zasilanie: 220/230 V, 50 Hz 

2. Moc pobierana przez urządzenie min. 120 W 

3. Kompresor: pompka membranowa 

4. Moc pobierana przez silnik min. 15 W 

5. Wytwarzane podciśnienie:  min. 600 mm Hg 

6. Czas osiągnięcia max podciśnienia:  ok. 0,2 s 

7. Wydajność kompresora: min. 15 l/min 

8. Moc grzałki min. 100 W 

9. System stabilizacji temperatury: pomiar rezystancji grzejnika 

10. Zakres temperatur: od 200 do 500°C 

11. Rezystancja względem uziemienia: do 2 Ω 

12. Potencjał względem uziemienia: do 2 mV 
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13. Przewód zasilający trzyżyłowy, silikonowy, odporny na wysokie 

temperatury 

3.  W zestawie 1. Pistolet rozlutownicy z zamontowaną dyszą (średnica końcówki 1.0 

mm) 

2. 2 zapasowe dysze rozlutownicy (0,8mm i 1,5mm) 

3. 2 głowice o wymiarach: 

1. A=12.5 mm x  B=12.5 mm 

2. A=25 mm x B=25 mm 

4. Zapasowe filtry- 2szt 

5. Wycior pojedynczy 

6. Wycior potrójny 

7. Nasadka do połączenia stacji z kolbą (pistolet rozlutownicy) 

8. Uchwyt na kolbę (pistolet rozlutownicy) rozlutownicy 

9. Przewód zasilania 
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Część 8 -Stołowa lupa z podświetleniem LED - sztuk 2 
Zastosowanie: Wykorzystywana będzie do wykonywaniu precyzyjnych prac na stanowisku do 

lutowania- montaż i demontaż elementów elektronicznych oraz kontroli jakości wykonanych 

połączeń lutowanych na płytkach drukowanych. 

L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 

1.  Parametry lupy 1. Lupa wykonana w formie pantografowego wysięgnika pozwalająca 

na dowolne ustawienie o zasięgu nie mniejszym niż 100cm 

2. Dwie soczewki wymienne w zestawie: 3 dpt (1,75x), 5 dpt (2,25x) 

3. Minimalna średnica soczewki 127 mm (5”) 

4. Materiał soczewki: szkło 

5. Oświetlenie: LED o mocy od 8 W zintegrowane z lupą 

6. Ilość diod: min. 20 

7. Kolor: biały/szary 

8. 2 poziomy natężenia światła 

9. Natężenie oświetlenie w odległości 15cm (6"): min. 5500 lux 

10. Temperatura barwy światła : ok. 6000- 6500K 

11. Standard mocowania: do krawędzi blatu 

12. Źródło zasilania: 230VAC 50/60Hz 

13. Długość przewodu zasilającego minimalnie 2m 

14. Urządzenie nowe fabrycznie i objęte gwarancją 
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Część 9 - Stacja lutownicza do elementów BGA, SMD - sztuk 2 
Zastosowanie: Stacja ma być stosowana do montażu elementów i układów elektronicznych w 

zakresie ich naprawy, kontroli oraz konserwacji, obejmuje prace lutownicze: lutowanie lub 

rozlutowywanie różnych elementów elektronicznych takich jak: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, 

BGA, SMD, itp. 

L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 

1.  Skład zestawu 1. Stacja bazowa 

2. Kolba hot air z uchwytem i kompletem dysz- min.4 szt. 

3. Kolba lutownicza z uchwytem, gąbką do czyszczenia i uchwytem 

na lut 

4. Preheater 

5. Lampa na podczerwień wraz z termoparą do kontrolowania 

temperatury pracy lampy 

6. Instrukcja obsługi PL 

7. Bezpłatne szkolenie z obsługi urządzenia minimalnie 2 godzinne 

dla 4 osób 

2.  Podstawowe 

parametry 

1. Napięcie zasilania: 230 V AC 

2. Moc: min.1400 W 

3. 4 Wyświetlacze LED lub LCD do wskazań nastawień stacji i 

kontroli parametrów 

4. Urządzenie nowe fabrycznie i objęte gwarancją  

3.  Kolba 

lutownicza 

1. Moc  minimalna 75 W 

2. Zakres regulacji temperatury od 200 do 480 °C 

3. Napięcie grota < 2 mV 

4.  Kolba HOT AIR Moc min. 700 W 

Zakres regulacji temperatury od 100 do 480 °C 

Wydajność strumienia powietrza minimalnie 12l / min 

5.  Podgrzewacz Moc  min.  500 W 

Zakres regulacji temperatury od 50 do 200 °C 

Powierzchnia płyty grzejnej nie mniejsza niż 120 x 120 mm 

6.  Lampa na 

podczerwień 

Moc min. 150 W 

Zakres regulacji temperatury od 100 do 350 °C 

Obszar naświetlania min. 35 x 35 mm 
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Część 10 -Zasilacze laboratoryjne 
1. Zasilacza laboratoryjnego 60V/20A – 1 sztuka 

2. Zasilacza laboratoryjnego 30V/10A DC – 1 sztuka 

 

Zasilacza laboratoryjnego 60V/20A – 1 sztuka 
Zastosowanie: Zasilacz napięcia stałego służyć będzie do zasilania układów elektronicznych 

napięciem stałym o dużych wymagania prądowych – silnik DC i reklamy świetlne. Zasilacz 

ma umożliwiać regulację ciągłą napięcia wyjściowego i prądu obciążenia. Musi być 

przystosowany do pracy ciągłej pod obciążeniem przez określony czas. 

L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 

1.  Specyfikacja 

techniczna 

1. Płynna regulacja napięcia i prądu w pełnym zakresie 

2. Liniowa regulacja napięcia wyjściowego od 0 do 60V 

3. Liniowa regulacja prądu obciążenia od 1do 20A 

4. Możliwość ustawienia ograniczenia prądu obciążenia w dowolnym 

punkcie zakresu pracy 

5. Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem-funkcja ochronna 

automatycznego odcięcia prądu  

6. Tryb stabilizacji napięcia CV (ustalone napięcie wyjściowe) / prądu 

CC (ustalony prąd wyjściowy) 

7. Automatyczne przełączanie CV/CC 

8. Niskie szumy i tętnienie mniejsze niż 0.3mV p-p 

9. Predefiniowane nastawy napięcia i prąd 

10. Praca ciągłą z pełnym obciążeniem przez okres do8 godzin 

11. Trwała metalowa obudowa z własnym chłodzeniem 

12. Napięcie zasilania 230V AC   50Hz 

13. Tryb stabilizacji napięcia (CV) 

 Napięciowy współczynnik stabilizacji napięcia ≤1×10-4 +3mV 

 Obciążeniowy współczynnik stabilizacji napięcia ≤1X10ˉ4+3mV 

(prąd wyjściowy ≤3A); ≤2X10ˉ4+3mV (prąd wyjściowy >3A) 

 Szumy i tętnienie nie więcej niż 1mV (rms) 

 Współczynnik temperaturowy 150ppm/ºC 

14. Tryb stabilizacji prądu (CC) 

 Napięciowy współczynnik stabilizacji prądu: ≤2×10-3 +3mA 

 Obciążeniowy współczynnik stabilizacji prądu: ≤2X10-3+3mA 

(prąd wyjściowy ≤3A); ≤2X10-3+5mA (prąd wyjściowy >3A) 

 Współczynnik temperaturowy: 500ppm/ºC 

15. Wyświetlacze cyfrowy i ilości cyfr nie mniejszej niż 4-cyfry 

wyświetlacza 

16. Urządzenie nowe fabrycznie i objęte  gwarancją  

 

Zasilacza laboratoryjnego 30V/10A DC – 1 sztuka 
Zastosowanie: Zasilacz laboratoryjny napięcia stałego służyć będzie do zasilania testowanych 

układów elektronicznych napięciem stałym przy zadanych wymaganiach prądowych. 
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Zasilacz ma umożliwiać regulację ciągłą napięcia wyjściowego i prądu obciążenia. Musi być 

przystosowany do pracy ciągłej pod obciążeniem przez określony czas. 
L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 

1.  Specyfikacja 

techniczna 

1. Płynna regulacja napięcia i prądu w pełnym zakresie 

2. Liniowa regulacja napięcia wyjściowego od 0 do 30V 

3. Liniowa regulacja prądu obciążenia od 0 do 10A 

4. Możliwość ustawienia ograniczenia prądu obciążenia w dowolnym 

punkcie zakresu pracy 

5. Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem-funkcja ochronna 

automatycznego odcięcia prądu  

6. Tryb stabilizacji napięcia CV (ustalone napięcie wyjściowe) / prądu 

CC (ustalony prąd wyjściowy) 

7. Automatyczne przełączanie CV/CC 

8. Niskie szumy i tętnienie mniejsze niż 0.3mV p-p 

9. Predefiniowane nastawy napięcia i prąd 

10. Praca ciągłą z pełnym obciążeniem przez okres do 8 godzin 

11. Trwała metalowa obudowa z własnym chłodzeniem 

12. Napięcie zasilania 230V AC   50Hz 

13. Tryb stabilizacji napięcia (CV) 

 Zakres napięcia: 0 do maksymalnego napięcia zgodnie ze 

specyfikacją 

 Napięciowy wsp. stabilizacji napięcia: ≤1×10-4 +3mV 

 Obciążeniowy wsp. stabilizacji napięcia: ≤1X10ˉ4+3mV (prąd 

wyjściowy ≤3A); ≤2X10ˉ4+3mV (prąd wyjściowy >3A) 

 Szumy i tętnienie: 1mV (rms) 

 Współczynnik temperaturowy 150ppm/ºC 

14. Tryb stabilizacji prądu (CC) 

 Zakres prądu 0 do maksymalnego prądu zgodnie ze specyfikacją 

 Napięciowy wsp. stabilizacji prądu: ≤2×10-3 +3mA 

 Obciążeniowy wsp. stabilizacji prądu: ≤2X10-3+3mA (prąd 

wyjściowy ≤3A); ≤2X10-3+5mA (prąd wyjściowy >3A) 

 Współczynnik temperaturowy: 500ppm/ºC 

15. Wyświetlacz cyfrowy o ilości cyfr nie mniejszej niż 3-cyfrowy 

wyświetlacza 

16. Urządzenie nowe fabrycznie i objęte gwarancją zgodną z UE 

 


