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Załącznik nr 1    
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Nr 27/02/10/2020/ZB/POIR 

 
Dostawa elementów mobilnego stanowiska badawczego do oceny parametrów pracy 

urządzenia i układów sterowania. 

 
W skład stanowiska wchodzą następujące elementy: 

 
1. Wzmacniacz uniwersalny - 2 szt.  

 
Wzmacniacz musi być kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą 
(QuantumX, MGCplus) i oprogramowaniem (Catman Easy ver. 5.2.2) firmy HBM: 
 

a) Dane techniczne: 
 

 Kompatybilność z oprogramowaniem Catman Easy; 
 8-kanałów z indywidualnie regulowanymi wejściami; 
 Częstotliwość próbkowania każdego kanału ustawiana indywidualnie do 40kS/s; 
 24-bit konwerter A/C na kanał dla synchronicznych, równoległych pomiarów; 
 Filtry; Bassel’a, Butterworth’a od 0.01Hz, do 3.2 kHz (-3 dB); 
 Obsługiwane czujniki pomiarowe: czujniki tensometryczne pracujące w układzie 

pełnego-, pół- i ćwierć-mostka, pełne i półmostki indukcyjne, przetwornikami LVDT, 
czujnikami IEPE (ICP®), termoparami typu B, E, J, K, N, R, S, T, czujnikami PT 100 i 
PT 1000, przetwornikami potencjometrycznymi, sygnałami napięciowymi 300mV, 
±10VDC, ±60VDC, 300VAC i prądowymi 0…20mA; 

 Wzmacniacz powinien być wyposażony w minimum 1 port CAN do współpracy z min 
128 czujnikami w sieci CAN (wg. ISO 11898 ); 

 4 kanały mają mieć umożliwić ponadto pomiaru częstotliwości, liczenia impulsów i 
odbioru sygnału SSI. Każdy kanał ma posiadać funkcje rozpoznawania 
przetworników z systemem TEDS (IEEE 1451.4); 

 Napięcie zasilania dla aktywnych przetworników: 5 … 24 VDC regulowane dla 
każdego kanału; 

 Zintegrowany interfejs Ethernet TCP/IP i FireWire IEEE 1394b;  
 Synchronizacja protokołem NTP i PTP; 
 Złącza D-SUB-15HD; 
 Zasilany napięciem o zakresie 10-30V DC; 
 Osłona zabezpieczająca0060 o wymiarach (H*W*D) 52,5*200*124;  
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 Waga wzmacniacza 980g. 
 

 
2. Zasilacz AC-DC - 2 szt.  

 
a) Dane techniczne: 

 
 Napięcie wejściowe: 90 ... 264 V AC;  
 1,5 m kabla; 
 Wyjście: 24 V DC, max. 1,25A; 
 Wtyczka ODU 4 pin. 

 
 

3. Kabel Firewire – 2 szt. 
 

a) Dane techniczne: 
 

 Kabel Firewire do synchronizacji modułów wzmacniaczy pomiarowych, długość: 0.2 m; 
 Kabel umożliwia zasilane napięciem (maks. 1,5 A).  

 

4. Klipsy łączące do wzmacniacza i rejestratora – 2 kpl.  
 

 Zestaw 2 elementów łączących (klipsy) dla modułów pomiarowych. 
 

 
5. Jednostka rejestrująca umożliwiająca pracę w terenie 
 
a) Dane techniczne: 

 
 Obsługa oprogramowania: Catman Easy, 
 Ekran min.14 cali, 
 Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 pikseli, 
 Powłoka ekranu: antyrefleksyjna, 
 Pamięć: min. 8GB, 
 Rodzaj dysku:  SSD, 
 Format dysku: M.2, 
 Pojemność dysku: min. 500 GB, 
 Złącza: min. 3 x USB 3.1, 
 Komunikacja: Bluetooth, LAN 1 Gbps, min. Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 
 Mysz: optyczna bezprzewodowa, 
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 Torba: 14 cali, 
 Waga: <1.5 kg. 

 
 

6. Podstawka montażowa modułu pomiarowego – 1 szt. 
 

 Montaż do podstawy na min. 4 śruby. 
 Połączenie modułu pomiarowego za pomocą klipsów z pkt 4 
 
Kod CPV: 38500000-0 

 
 

     Zamawiający wymaga 2 letniej gwarancji na oferowaną dostawę 


