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Załącznik nr 4 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Dostawa sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących 

Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży cz.2 w ramach projektu: „Kształcimy 

umiejętności praktyczne” 

– znak sprawy ZSMIO.26.1.4.2019 

 

Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania techniczne wyszczególnione w opisie 

każdego urządzenia i posiadać parametry równoważne lub lepsze. 
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Cześć 1 – Sterowniki PLC wraz z panelami HMI – 6 kompletów. 
Zastosowanie: Sterowniki PLC i panele operatorskie HMI 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 HMI. Aktualnie szkoła 
posiada już sterowniki wraz z oprogramowaniem z rodziny SIMATIC dlatego aby zachować 
kompatybilność nowych urządzeń z już posiadanym proponowany sprzęt musi być z serii: 
SIMATIC S7-1200. 

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 
w wersji edukacyjnej. 
Właściwości:  

1. Zasilanie: 24V DC 

2. Minimalna pamięć robocza 100 kB 
3. Minimalna pamięć danych 2MB + opcja karta SD 

Zintegrowane funkcje 

1. Urządzenie wyposażone w szybkie liczniki na wejściach 

2. Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) 

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

1. Wejścia binarne 14 x 24V DC 
2. Wyjścia binarne 10 x przekaźnik 
3. Wejścia analogowe 2 x napięciowe 0-10V o rozdzielczości 

minimalnie 10 bitów (≥ 100kOhm) 
4. Wyjścia analogowe    2 x prądowe 0..20mA o rozdzielczości 

minimalnie 10 bitów 

Obsługiwane standardy komunikacji  

1. TCP/IP  
2. 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. V15) 
2. Język LAD 
3. Język FBD 
4. Język SCL 
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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.  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. Minimalna ilość dostępnej pamięci na dane nie mniej niż 10 MB  

4. Obsługa komunikacji w standardzie ETHERNET / PROFINET 

5. Minimalna liczba interfejsów: PROFINET (RJ45) x 1 ; USB x 1 

6. Urządzenie musi posiadać co najmniej 8 programowalnych 

przycisków funkcyjnych  

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

8. Napięcie zasilania 24V 

9. Obsługa protokołów komunikacyjnych: MODBUS, TCP/IP, 

EtherNet/IP 

3.  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 

Urządzenie fabrycznie nowe i objęte  gwarancją zgodną z UE 
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Część 2 - Lutownicza stacja cyfrowa - 4 sztuki 
Zastosowanie: Lutownicza stacja cyfrowa służy do lutowania i rozlutowania elementów 

elektronicznych. Stacja wyposażona w mikroprocesor z precyzyjnym regulatorem PID, 
który sprawdza parametry pracy i koryguje je do zadanych wartości. Charakteryzuje ją 
bezpieczeństwo w zakresie ESD: stacja chroni stanowisko lutowania oraz komponenty 
przed wyładowaniem elektrostatycznym. Stacja dedykowana do lutowania 
bezołowiowego. 

L.p. Nazwa Parametry techniczne 

1.  Specyfikacja 1. Zakres temperatury: 80°C ~ 480°C 

2. Stabilizacja temperatury nie większa niż ± 2°C 

3. Napięcie zasilania stacji - 230V 50Hz 

4. Napięcie wyjściowe (na grzałce) nie większe niż 48V 

5. Moc stacji nie mniejsza niż 85W 

6. Temperatura otoczenia pracy do 40°C 

7. Metoda grzania: prądem wysokiej częstotliwości 

8. Rezystancja grota (do uziemienia): < 2Ω 

9. Potencjał grota (do uziemienia): < 2mV 

10. Programowalne “uśpienie” w zakresie 0~99 min i temperaturze 

50°C ~ 250°C 

11. Programowalne auto wyłączenie w zakresie 0~99 min. 

2.  Właściwości 1. Stacja w wykonaniu antyelektrostatycznym (ESD). 

2. Układ grzania grota prądem wysokiej częstotliwości (grzałka 

elektromagnetyczna). 

3. Zintegrowany z grotem czujnik temperatury umieszczony możliwie 

blisko końcówki roboczej. 

4. Bardzo szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grota. 

5. Grot szybko wymienny, bagnetowy z czujnikiem temp. 

6. Mikroprocesorowy układ regulacji temperatury PID. 

7. Cyfrowa kalibracja temperatury. 

8. Wybór trybów pracy w zależności od charakteru procesu lutowania. 

9. Blokada nastawionej temperatury poprzez hasło dostępu 

10. Czytelny podwójny, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD 

wskazujący jednocześnie temperaturę aktualną grota i zadaną. 

11. Programowalny czas i temperatura stanu “uśpienia”, 

programowalny czas wyłączenia. 

12. Programowalne dopuszczalne odchyłki temperatury grota z 

sygnalizacją ich przekroczenia. 

13. Komunikaty wystąpienia usterek. 

14. Duży wybór grotów zgodnych z RoHS. 

3.  Wyposażenie 1. Kolba lutownicza z grotem  

2. Podstawka lutownicza do kolby z gąbka zg. z RoHS 

3. Przewód zasilający 

4. Przewód uziemiający 
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5. Mata termoodporna 

6. Bezpiecznik zapasowy 

7. Instrukcja obsługi w języku polskim 

4.  Wyposażenie 

dodatkowe 

Minimalne dodatkowe wyposażenie dołączone do 4 cyfrowych stacji 

lutowniczych to 2 komplety zapasowych grotów szybkiego montażu z 

wbudowanym czujnikiem temperatury z precyzyjną końcówką 

dedykowaną do zaproponowanego modelu stacji (konstrukcja 

pozwalać ma na szybką wymianę grotu "na ciepło"). Każdy komplet 

grotów zapasowych powinien zawierać minimalnie następujące 

elementy: 

1. 1 x Grot typu C o wymiarach (0,8 +-  0,1)mm 

2. 1 x Grot typu B o wymiarach (0,8 +-  0,1)mm 

3. 1 x Grot typu C o wymiarach (0,5 +- 0,1)mm 

4. 1 x Grot typu D o wymiarach (1,2 +- 0,1)mm 

5. 1 x Grot typu C o wymiarach (1,0 +-  0,1)mm 

6. 1 x Grot typu C o wymiarach (2,0 +-  0,1)mm 

7. 1 x Grot typu I 

8. 1 x Grot typu SKU (minifala)  

Urządzenie fabrycznie nowe i objęte  gwarancją zgodną z UE  
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Część 3 - Stacja na gorące powietrze hotair - 2 sztuki 

Zastosowanie: Stacja lutownicza HOTAIR przeznaczona będzie do lutowania i rozlutowania 
elementów elektronicznych typu SMD jak SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA za pomocą 
gorącego powietrza. Ma zapewniać bezpieczeństwo w zakresie ESD: chronić 
stanowisko lutowania oraz komponenty przed wyładowaniem elektrostatycznym. 
Może być wykorzystywana do usuwania lakieru, topienia, nagrzewania, dezynfekcji itp. 

L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 

1.  Specyfikacja 1. Maksymalny pobór mocy nie mniejszy niż 120W 

2. Wyświetlanie parametrów pracy urządzenia na wyświetlaczu LED 

lub LCD 

3. Membranowa pompa o wydajności w zakresie nie mniejszym niż 

0.3-6.8L /min, o płynnej regulacji 

4. Urządzenie wytwarzać może hałas nie większy niż 60dB 

5. Minimalny zakres temperatury dmuchanego powietrza możliwy do 

uzyskania nie mniejszy niż 100-450 °C 

6. Rodzaj zastosowanej grzałki: Ceramiczna 
7. Instrukcja obsługi PL 

8. Urządzenie nowe fabrycznie i objęte gwarancją 

2.  Dane techniczne 1. Cyfrowa kalibracja temperatury. 

2. Przeznaczona do elementów SMD jak SOIC, CHIP, QFP, PLCC, 

BGA. 

3. Może służyć również do usuwania lakieru, topienia, nagrzewania, 

dezynfekcji itp. 

4. Stabilizacja temperatury z dokładnością nie mniejszą niż ±2°C 

5. Czujnik indukcyjny umieszczony w kolbie. 

6. Zasilanie: 220/230 V, 50 Hz 

Urządzenie fabrycznie nowe i objęte  gwarancją zgodną z UE 
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Część 4 - Rozlutownica - 2 sztuki 

Zastosowanie: Urządzenie wykorzystywane 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 nie mniejsza niż 120 W 

3. Kompresor: pompka membranowa 

4. Moc pobierana przez silnik nie mniejsza niż 15 W 

5. Wytwarzane podciśnienie:  min. 600 mm Hg 

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

7. Wydajność kompresora nie mniejsza niż 15 l/min 

8. Moc grzałki nie mniejsza niż 100 W 

9. System stabilizacji temperatury: pomiar rezystancji grzejnika 

10. Zakres temperatur pracy urządzenia nie mniejszy niż 200 ~ 500°C 

11. Rezystancja względem uziemienia do 2 Ω 
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12. Potencjał względem uziemienia do 2 mV 

13. Przewód zasilający trzyżyłowy, silikonowy, odporny na wysokie 

temperatury 

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

mm) 

2. Zapasowa dysza rozlutownicy 0,8mm 

3. Zapasowe filtry- 2szt 

4. Wycior pojedynczy 

5. Wycior potrójny 

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

7. Uchwyt na kolbę (pistolet rozlutownicy) rozlutownicy 

8. Przewód zasilania 

Urządzenie fabrycznie nowe i objęte  gwarancją zgodną z UE 
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Część 5 -Stołowa lupa z podświetleniem LED - 2 sztuki 
Zastosowanie: Wykorzystywana będzie do wykonywaniu precyzyjnych prac na stanowisku do 

lutowania- montażu i demontażu 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 6 - Stacja lutownicza do elementów BGA, SMD - 1 sztuka 
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 BGA, uBGA, BGA, CSP, 

SMD, mikro SMD, LGA, CCGA, CBGA, CCGA, QFN, MLF, PGA 

L.p. Nazwa sprzętu Parametry techniczne 

1.  Skład zestawu 1. Moc grzewcza zapewnić ma pracę z każdym typem układów BGA, 

2. Możliwość ustawienia co najmniej 9-ciu kroków temperatury dla 

każdego profilu grzania, 

3. Wbudowany elektryczny ssak podciśnieniowy do podnoszenia 

elementów po zakończonym procesie lutowniczym; 

4. Wbudowany wskaźnik laserowy do centrowania układów BGA  

5. Wszystkie parametry stacji kontrolowane i wizualizowane z 

poziomu dotykowego wyświetlacza LCD o rozmiarze nie 

mniejszym niż 7", 

6. Urządzenie ma posiadać wejście na zewnętrzny czujnik 

temperatury np. układu BGA dołączony do zestawu; 

7. Magnetyczne szybko wymienialne dysze hot air z możliwością 

obrotu dyszy o 360° (dysze wykonane ze stopów tytanowych), 

8. Minimalnie 6 dodatkowych uchwytów do niestandardowych płyt 

PCB, 

9. Stacja ma posiadać wskaźniki świetlne (np. LED) informujące o 

pracy górnej i dolnej strefy grzewczej, 

10. Stacja ma umożliwiać regulację prędkości wentylatorów hotair. 

11. Do ukierunkowania gorącego powietrza i ochrony 

sąsiadujących elementów stacja w części górnej i dolnej ma 

posiadać magnetyczne górne dysze ustawiane i obracane pod 

dowolnym kątem o wymiarach 12x12, 18x18, 24x24mm. oraz 

dolna 35x35mm. Dodatkowo dysze maja posiadać otwory którymi 

odprowadzany będzie nadmiar gorącego powietrza.  

11. Główny uchwyt płyt PCB został ma być wyposażony w 

żłobienie typu V lub podobne co zapewnienia szybkiego i 

stabilnego montaż płyt oraz dużego zakresu regulacji a dodatkowo 

do zestawu maja być dołączone dodatkowe uchwyty do 

niestandardowych płyt PCB. Ma być co najmniej sześć uchwytów 

do niestandardowych płyt PCB + sześć śrub montażowych. 

12. Zapasowe końcówki do ssaka podciśnieniowego. 

13. W zestawie ma znajdować się pędzelek do rozprowadzania 

fluxu. 

14. Stacja ma być wyposażona wydajny poprzeczny wentylator 

automatycznie chłodzący płyty PCB po rozlutowywaniu i 

lutowaniu, który ma zapobiegać procesom deformacji płyty PCB i 

zabezpieczać przed efektem reballingu BGA 
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15. Posiada certyfikat i oznaczenie CE 

16. Polska instrukcja obsługi. 

2.  Podstawowe 

parametry 

techniczne 

1. Moc całkowita urządzenie nie mniejsza niż 3500W 

2. Zastosowanie trzech stref grzewczych: Moc górnego elementu 

grzejnego hot air nie mniej niż 800W; Moc dolnego elementu 

grzejnego hot air nie mniejsza niż 1200W; Moc dolnego 

podgrzewacza nie mniejsza niż 1400W 

3. Napięcie zasilania: AC 220V/230V 50/60Hz 

4. Czujnik temperatury: czujnik typu K (termopara) o dokładności +/- 

2C 

5. Minimalny rozmiar płytki PCB do umieszczenia w urządzeniu nie 

większy niż 20x20mm 

6. Maksymalny rozmiar płytki PCB do umieszczenia w urządzeniu nie 

mniejszy niż 250x200 mm 

7. Dolny podgrzewacz pracujący w IR o rozmiarze nie mniejszym niż 

200x200mm 

8. Maksymalny wymiar dyszy hot air to 50x50mm 

9. Sterowanie urządzeniem realizowane ma być za pomocą 

kolorowego ekran dotykowego nie mniejszego niż 7" HD HMI 

zintegrowane ze sterownikiem PLC 

10. Urządzenie posiadać ma zabezpieczenie nadprądowe. 
3.  Wbudowane 

funkcje stacji 

1. W stacji ma umożliwiać zaprogramowanie co najmniej 1000 profili 

grzania, śledzenie ich na bieżąco jak i zmianę już ustawionych 

parametrów w dowolnej chwili (również w czasie grzania). Po 

skończonym procesie grzania na wyświetlaczu można 

przeanalizować pełen przebiegu profilu grzania. 

2. Wszystkie parametry tj: zadana temperatura poszczególnych stef, 

czas grzania, szybkość przyrostu temperatury w czasie, można 

ustawić niezależnie korzystając z dotykowego panelu sterującego 

Wyświetlacz pokazywać ma wszystkie parametry pracy stacji w 

czasie rzeczywistym łącznie z graficzną wizualizacją stanu procesu 

grzania oraz zadanych jak i osiąganych temperatur na wykresach. 

3. Na ekranie wizualizowane mają być co najmniej następujące 

parametry pracy urządzenia: temperatura grzałki górnej; -

temperatura grzałki dolnej; -temperatura dolnego podgrzewacza IR; 

-realna temperatura przy układzie BGA. 

4. Oprogramowanie stacji wyposażone ma być w funkcję "Hold". W 

przypadku jej uruchomienia stacja ma utrzymywać wszystkie 

temperatury osiągnięte przez nią w danej chwili do czasu 

ponownego naciśnięcia tego przycisku.  

5. Stacja ma automatyczna schładzać wszystkie 3 strefy grzewcze a 

następnie wyłączać wentylatory. Schładzanie stref można 

kontrolować również manualnie. 

6. Po zakończeniu każdego procesu rozlutowywania/lutowania 

generowany ma być alarm. 
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7. W przypadku pojawienia się zbyt wysokich niekontrolowanych 

temperatur lub możliwości przegrzania podzespołów wbudowany 

systemu ochrony przed nadmiernie wysoką temperaturą ma 

zatrzymać cały proces i wyłączy obwody elektryczne. 

8. Stacja ma posiadać certyfikat i oznaczenie CE. 

Urządzenie fabrycznie nowe i objęte gwarancją. 
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Część 7 -Zasilacz laboratoryjny 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  
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Część 8 - Zasilacz laboratoryjny 30V/10A DC – 1 sztuka 
Zastosowanie: Zasilacz laboratoryjny napięcia stałego służyć będzie do zasilania testowanych 

układów elektronicznych napięciem stałym przy zadanych wymaganiach prądowych. 

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 

 


