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Załącznik nr 1 do SWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI MECHATRONICZNEJ W CENTRUM 

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” 

W RACIBORZU” 

 

Lp. Specyfikacja techniczna / minimalne wymagania Zamawiającego 

w zakresie parametrów zamawiających sprzętu 

1 2 

 

1. 
 

STANOWISKO DYDAKTYCZNO – EGZAMINACYJNE PLC IDEC -  5 KOMPLETÓW  
 

Stanowisko dydaktyczno – egzaminacyjne PLC  musi być kompletnie wyposażone, zaprogramowane, 

skonfigurowane do pracy, uruchomione i nie wymagać zakupu dodatkowego wyposażenia ze strony 

Zamawiającego w postaci kabli, konwerterów, przejściówek, osłon, uchwytów, aparatury pomiarowej i 

innych niezbędnych akcesoriów.  

Każde Stanowisko dydaktyczno – egzaminacyjne (5 kompletów) musi być wyposażone w co najmniej 

takie elementy jak: 

1. Sterownik przemysłowy PLC zawierający co najmniej: 24 wejścia: 18 wejść binarnych, 6 wejść 

analogowych (binarnych); 16 wyjść: 12 wyjść przekaźnikowych, 4 wyjścia tranzystorowe; 

wyświetlacz LCD, zasilanie 24 V DC, możliwość programowania przez Ethernet i USB, przewód 

komunikacyjny USB i Ethernet w zestawie – 1 kpl. (DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ 

KARTĘ KATALOGOWĄ LUB OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA!) 

2. Oprogramowanie sterownika — licencja edukacyjna dożywotnia z nieograniczoną liczbą instalacji 

(uruchomień równoczesnych) lub 25 licencji dożywotnich pojedynczych na każde stanowisko, 

oprogramowanie musi zawierać symulator pracy sterownika PLC, języki programowania min. LD, 

FBD – 1 szt. 

3. Interfejs sterownika PLC: zasilanie 24 V DC, 8 wejść, 8 wyjść, złącza: 4x Push-In 3.81 10-pin, 2x 

IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35. 

4. Interfejs urządzeń wykonawczych  – uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów: 4 wejścia/4 

wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na szynę TH-35, zestaw złączek zapasowych 3-pin do czujników 

i 2-pin do elektrozaworów, złącza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35 – 

1 kpl. 

5. Przewód taśma IDC 26-pin– 1 kpl. 

6. Przekaźnik elektryczny: sterowanie 24 V DC, 4 pary styków, montaż na szynę TH35 – 1 szt. 

7. Przekaźnik elektryczny czasowy: wielofunkcyjny, montaż na szynę TH35 – 1 szt. 

8. Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NO, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 

9. Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 

10. Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NO, montaż na szynę TH35 – 1 szt. 
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11. Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NC, montaż na szynę TH35 – 1 szt. 

12. Lampka sygnalizacyjna LED: zielona, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 1 szt. 

13. Lampka sygnalizacyjna LED: czerwona, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 1 szt. 

14. Lampka sygnalizacyjna LED: żółta, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 1 szt. 

 

2. 
 

STANOWISKO DYDAKTYCZNO – EGZAMINACYJNE PLC WRAZ Z MODUŁAMI 

ROZRZERZEŃ – 5 KOMPLETÓW 

 

Stanowisko dydaktyczno – egzaminacyjne PLC wraz z modułami rozszerzeń  musi być kompletnie 

wyposażone, zaprogramowane, skonfigurowane do pracy, uruchomione i nie wymagać zakupu 

dodatkowego wyposażenia ze strony Zamawiającego w postaci kabli, konwerterów, przejściówek, osłon, 

mierników, aparatury pomiarowej i innych akcesoriów.  

Minimalne wyposażenie stanowiska – wymagania minimalne: 

1. Sterownik przemysłowy PLC modułowy zawierający: min. 24 wejścia cyfrowe, min. 4 wejścia 

analogowe (0-10V oraz 4-20mA); min.15 wyjść cyfrowych - w tym min. 8 wyjść przekaźnikowych, 

min. 7 wyjść tranzystorowych; min. 2 wyjścia analogowe (0-10V oraz 4-20mA), zasilanie 24 V DC, 

możliwość programowania przez Ethernet i USB, przewód komunikacyjny USB i Ethernet w 

zestawie – 1 kpl. (DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ KARTĘ KATALOGOWĄ LUB OPIS 

TECHNICZNY URZĄDZENIA!) 

2. Oprogramowanie sterownika — licencja edukacyjna dożywotnia z nieograniczoną liczbą instalacji 

(uruchomień równoczesnych) lub 25 licencji dożywotnich pojedynczych na każde stanowisko, 

oprogramowanie musi zawierać symulator pracy sterownika PLC – 1 szt. 

3. Interfejs sterownika PLC: zasilanie 24 V DC, 8 wejść, 8 wyjść, złącza: 4x Push-In 3.81 10-pin, 2x 

IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35 

4. Interfejs urządzeń wykonawczych  – uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów: 4 wejścia/4 

wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na szynę TH-35, zestaw złączek zapasowych 3-pin do czujników 

i 2-pin do elektrozaworów, złącza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35 – 

1 kpl. 

5. Przewód taśma IDC 26-pin– 1 kpl. 

6. Przekaźnik elektryczny: sterowanie 24 V DC, 4 pary styków, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 

7. Przekaźnik elektryczny czasowy: wielofunkcyjny, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 

8. Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NO, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 

9. Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 

10. Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NO, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 

11. Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 

12. Lampka sygnalizacyjna LED: zielona, 24V DC,montaż na szynę TH35 – 2 szt. 

13. Lampka sygnalizacyjna LED: czerwona, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 

14. Lampka sygnalizacyjna LED: żółta, 24V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 
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3. 
 

STANOWISKO DYDAKTYCZNO – EGZAMINACYJNE Z PNEUMATYKI – 5 KOMPLETÓW 

 

Zestaw musi składać się z elementów przemysłowych pneumatyki, elektropneumatyki i sensoryki do 

szybkiego i wygodnego montażu i demontażu, wyposażonych w  uchwyty mocujące do płyt 

montażowych profilowych, szybkozłączki pneumatyczne, przewody zasilające/sygnałowe i inny osprzęt.  

- Stanowisko ma zostać wyposażone we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe 

wymagane do prawidłowej pracy. 

- Stanowisko musi posiadać możliwość rozbudowy o wybrane elementy dodatkowe – pneumatyczne, 

elektropneumatyczne itp. 

- Stanowisko ma być przeznaczone do umieszczenia na biurku/stole laboratoryjnym. 

- Standard przyłączy pneumatycznych 4 mm i 6 mm.  

- Stanowisko musi zawierać materiały dydaktyczne w języku polskim. 

W skład pojedynczego zestawu musi wchodzić co najmniej: 

1. Przenośna płyta montażowa profilowa o wymiarach max. 800 mm × 650 mm, przeznaczona do 

użytkownika w pozycji poziomej na stole laboratoryjnym/biurku, wyposażona w uchwyty 

transportowe, min.25 rowków typu T, zestaw szyn i koryt monterskich z mocowaniem do płyty. – 1 

szt. 

2. Zespół przygotowania powietrza: filtr 5 um, reduktor, manometr, armatura pneumatyczna M5 pod 

przewód 6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej, zawór odcinający – 1 szt. 

3. Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania: z magnetycznym tłokiem, armatura pneumatyczna 

1/8” lub M5 pod przewód pneumatyczny 4 mm, skok 150 mm, średnica 32 mm, uchwyt montażowy 

do płyty profilowej, końcówka robocza do siłownika, dostosowana do łączników krańcowych 

elektrycznych i pneumatycznych tak, aby skutecznie przełączała i miała możliwość przesterowania 

tych elementów – 1 szt. 

4. Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania: z magnetycznym tłokiem, armatura pneumatyczna 

1/8” lub M5 pod przewód pneumatyczny 4 mm, skok 100 mm, średnica 16 mm lub 20 mm, uchwyt 

montażowy do płyty profilowej, końcówka robocza do siłownika, dostosowana do łączników 

krańcowych elektrycznych i pneumatycznych tak, aby skutecznie przełączała i miała możliwość 

przesterowania tych elementów – 1 szt. 

5. Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania: pchający, skok: 50mm, średnica 16 mm lub 20 

mm ze sprężyną zwrotną, armatura pneumatyczna 1/8” lub M5, pod przewód pneumatyczny 4 mm, 

uchwyt montażowy do płyty profilowej, końcówka robocza do siłownika, dostosowana do łączników 

krańcowych elektrycznych i pneumatycznych tak, aby skutecznie przełączała i miała możliwość 

przesterowania tych elementów – 1 szt. 

6. Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania: cofający, średnica 16 mm lub 20 mm, ze sprężyną 

zwrotną,  armatura pneumatyczna 1/8” lub M5 pod przewód pneumatyczny 4 mm, uchwyt 

montażowy do płyty profilowej, końcówka robocza do siłownika, dostosowana do łączników 

krańcowych elektrycznych i pneumatycznych tak, aby skutecznie przełączała i miała możliwość 

przesterowania tych elementów – 1 szt. 
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7. Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany ręcznie, ze sprężyną zwrotną, NO armatura 

pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej 

– 1 szt. 

8. Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny:  sterowany ręcznie, ze sprężyną zwrotną, NC armatura 

pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej 

– 1 szt. 

9. Zawór pneumatyczny 3/2 bistabilny: sterowany pneumatycznie, armatura pneumatyczna 1/8”  pod 

przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt. 

10. Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany pneumatycznie, NO armatura pneumatyczna 1/8”  

pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt. 

11. Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany pneumatyczne, NC, armatura pneumatyczna 1/8” 

pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt. 

12. Elektrozawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany cewką 24 V DC, NO, przewód 

elektryczny ze złączem wtykowym, armatura pneumatyczna 1/8”  pod przewód pneumatyczny 4 

mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt. 

13. Elektrozawór pneumatyczny 3/2 monostabilny: sterowany cewką 24 V DC, NC, przewód elektryczny 

ze złączem wtykowym, armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, 

uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt. 

14. Zawór pneumatyczny 5/2 bistabilny: sterowany pneumatyczne, armatura pneumatyczna 1/8” pod 

przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 2 szt. 

15. Zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny: sterowany pneumatyczne, armatura pneumatyczna 1/8” pod 

przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm , uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt. 

16. Zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny: sterowany ręcznie przyciskiem, armatura pneumatyczna 

1/8” lub M5, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt. 

17. Elektrozawór pneumatyczny 5/2 bistabilny: sterowany dwoma cewkami 24 V DC, przewód 

elektryczny ze złączem wtykowym, armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 

mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 2 szt. 

18. Elektrozawór pneumatyczny 5/2 monostabilny: sterowany cewką 24 V DC, przewód elektryczny ze 

złączem wtykowym, armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt 

montażowy do płyty profilowej – 1 szt. 

19. Elektrozawór pneumatyczny 5/3: monostabilny; sterowany dwiema cewkami 24 V DC; położenie 

spoczynkowe wymuszane dwiema sprężynami, armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód 

pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt. 

20. Łącznik krańcowy pneumatyczny z rolką: NO, armatura pneumatyczna pod przewód pneumatyczny 

4 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 2 szt. 

21. Łącznik krańcowy pneumatyczny z rolką: NC,  armatura pneumatyczna pod przewód pneumatyczny 

4 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 2 szt. 

22. Pneumatyczny blok rozdzielający wtykowy dla przewodu pneumatycznego 6 mm, min. 4 wyjścia – 1 

szt. 

23. Pneumatyczny blok rozdzielający wtykowy dla przewodu pneumatycznego 4 mm, min. 4 wyjścia – 1 
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szt. 

24. Zawór dławiąco zwrotny−: montaż na przewód pneumatyczny 4 mm– 3 szt. 

25. Zawór dławiąco zwrotny−: montaż na przewód pneumatyczny 6 mm– 3 szt. 

26. Zawór szybkiego spustu: montaż na przewód pneumatyczny 4 mm – 1 szt. 

27. Zawór szybkiego spustu: montaż na przewód pneumatyczny 6 mm – 1 szt. 

28. Zawór redukcyjny: montaż na przewód pneumatyczny 6 mm – 1 szt. 

29. Zawór redukcyjny: montaż na przewód pneumatyczny 4 mm – 1 

30. Zawór zwrotny: montaż na przewód pneumatyczny 4 mm – 1 szt. 

31. Zawór zwrotny: montaż na przewód pneumatyczny 6 mm – 1 szt. 

32. Zawór odcinający: montaż na przewód pneumatyczny 6 mm – 1 szt. 

33. Zawór czasowy: NC, armatura pneumatyczna  armatura pneumatyczna 1/8” pod przewód 

pneumatyczny 4 mm/6 mm, uchwyt montażowy do płyty profilowej – 1 szt. 

34. Zawór logiczny AND: armatura pneumatyczna pod przewód pneumatyczny 4 mm, uchwyt 

montażowy do płyty profilowej – 2 szt. 

35. Zawór logiczny OR:,armatura pneumatyczna pod przewód pneumatyczny 4 mm, uchwyt montażowy 

do płyty profilowej – 2 szt. 

36. Manometr: 0−10 bar, montaż na przewód pneumatyczny 6 mm – 1 szt. 

37. Zasilacz 24 V DC, min. 60W z przewodem zasilającym – 1 szt. 

38. Interfejs urządzeń wykonawczych – uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów: 4 wejścia/4 

wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na szynę TH-35, zestaw złączek zapasowych 3-pin do czujników 

i 2-pin do elektrozaworów, z możliwością współpracy z dowolnym sterownikiem PLC 24 V DC, 

załącza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35– 1 kpl. 

39. Akcesoria do stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki niezbędne do prawidłowej pracy 

stanowiska: szybkozłączki pneumatyczne: trójniki T 6mm (5 szt.), trójniki T 4mm (5 szt.) czwórniki 

6 mm (2 szt), czwórniki 4 mm (2szt.), redukcje itp., węże pneumatyczne min. 25 mb  fi=6mm, min. 

25 m fi=4 mm, przyrząd do cięcia przewodów pneumatycznych – 1 kpl. 

40. Pomoce dydaktyczne w języku polskim, co najmniej takie jak: podręcznik, zestaw ćwiczeń 

praktycznych, przykłady ćwiczeń symulacyjnych – 1 kpl. 

 

4. 
 

STANOWISKO DYDAKTYCZNO – EGZAMINACYJNE Z SENSORYKI – 5 KOMPLETÓW 

 

Zestaw musi składać się z elementów przemysłowych  sensoryki do szybkiego i wygodnego montażu 

i demontażu, wyposażonych w  uchwyty mocujące do płyt montażowych profilowych, szybkozłączki 

pneumatyczne, przewody zasilające/sygnałowe i inny osprzęt.  

- Stanowisko musi być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe 

wymagane do prawidłowej pracy.  

 - Stanowisko musi posiadać możliwość rozbudowy o wybrane elementy dodatkowe – czujniki,  
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przetworniki itp. 

- Stanowisko musi być przeznaczone do umieszczenia na biurku/stole laboratoryjnym. 

- Stanowisko musi zawierać materiały dydaktyczne w języku polskim. 

W skład pojedynczego zestawu musi wchodzić co najmniej: 

1. Czujnik indukcyjny: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy do 

płyty profilowej – 2 szt. 

2. Czujnik pojemnościowy: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt montażowy 

do płyty profilowej – 2 szt. 

3. Czujnik fotoelektryczny refleksyjny: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt 

montażowy do płyty profilowej, zwierciadło – 1 kpl. 

4. Czujnik fotoelektryczny odbiciowy: NO, PNP, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, uchwyt 

montażowy do płyty profilowej – 1 kpl. 

5. Kontaktronowy czujnik położenia tłoka: styk NO; 2-przewodowy; z przewodem min. 1,5 m; uchwyt 

mocujący dopasowany do siłowników w zestawie  – 2 kpl 

6. Kontaktronowy czujnik położenia tłoka: styk NC; dwuprzewodowy; z przewodem min. 1,5 m; 

uchwyt lub zestaw uchwytów mocujących dopasowanych do siłowników w zestawie – 2 kpl. 

7. Półprzewodnikowy czujnik położenia tłoka: napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; z przewodem min 

1,5 m; uchwyt lub zestaw uchwytów mocujących dopasowanych do siłowników w zestawie  – 2 kpl. 

8. Pneumo−elektryczny czujnik ciśnienia: NO, zakres nastaw min. 8 bar, ręczna regulacja nastawy 

progu zadziałania, uchwyt montażowy do płyty profilowej, armatura pneumatyczna pod przewód 6 

mm, przewód elektryczny ze złączem wtykowym – 1 kpl. 

9. Łącznik krańcowy z rolką elektryczny: styk NO/NC, przewód elektryczny ze złączem wtykowym, 

uchwyt montażowy do płyty profilowej, możliwość współpracy z siłownikami w zestawie  – 4 kpl. 

10. Przetwornik ciśnienia - zakres ciśnienia 0÷10 bar; 2-przewodowe wyjście prądowe 4÷20 mA; 

zasilanie 24 V DC; z kablem przyłączeniowym z przewodami zakończonym tulejkami zaciskowymi 

o długości min 1,5 m – 1 szt. 

11. Pomoce dydaktyczne w języku polskim, co najmniej takie jak: podręcznik, zestaw ćwiczeń 

praktycznych, przykłady ćwiczeń symulacyjnych – 1 kpl. 

 

5. 
 

SPRĘŻARKA DO STANOWISK DYDAKTYCZNO – EGZAMINACYJNYCH – 5 SZTUK 

 

Minimalne wyposażenie zestawu: 

Sprężarka bezolejowa o parametrach: ciśnienie max. 8 bar, cicha praca, zasilanie: 230 V, 50 Hz, 

pojemność całkowita zbiornika: min.20 l, moc: min. 0,5kW, wydajność min. 100 l/min, wyposażona w 

zawór odcinający, przewód pneumatyczny poliuretanowy, zestaw szybkozłączek do podłączenia 2 

stanowisk – 1 szt. 

 

6. 
 

STANOWISKO DYDAKTYCZNO – EGZAMINACYJNE NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH – 

5 KOMPLETÓW 
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Moduł dydaktycznym do realizacji ćwiczeń z zastosowaniem silnika trójfazowego. 

Stanowisko musi posiadać możliwość samodzielnej rozbudowy przez użytkownika. 

Minimalne wyposażenie zestawu: 

 Stanowisko ćwiczeniowe wykonane z profili aluminiowych i płyty meblowej, wyposażone w 

uchwyt; dostosowane do umieszczenia na stole/biurku. Wymiary max: 680 mm x 350 mm x 420 mm 

- 1 szt. 

 Silnik trójfazowy asynchroniczny klatkowy, moc:  0,55 kW, łapowy, 230 V/400 V AC - 1 szt. 

 Stycznik mocy 3P ze stykiem pomocniczym NO, cewka 24 V DC, montaż na szynę TH35 – 2 szt. 

 Blok styków pomocniczych min. 1NO+1NC – 1 szt. 

 Wyłącznik silnikowy nadmiarowo-prądowy dopasowany do silnika– 1 szt. 

 Wyłącznik elektromagnetyczny z wtykiem 5P 16 A – 1 szt. 

 Przewody elektryczne, listwy zaciskowe itp. – 1 kpl. 

 Elementy konstrukcyjne i wykonawcze niezbędne do prawidłowej pracy układu – 1 kpl. 

 Instrukcja użytkownika z materiałami dydaktycznymi w jęz. Polskim 

 Stanowisko dostarczane w formie zmontowanej i przygotowanej do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych. 

 Zasilanie  stanowiska: 400VAC 

 

7. 
 

SILNIK PRĄDU STAŁEGO – 5 SZTUK 

 

Zestaw musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe 

wymagane do prawidłowej pracy.  

Silnik musi być przeznaczony do montażu na płycie profilowej rowkowanej. 

Zestaw musi zawierać materiały dydaktyczne w języku polskim. 

W skład zestawu wchodzi co najmniej: 

 Silnik prądu stałego 24 V DC, min. 5W – 1szt. 

 Przewody elektryczne ze złączami uniwersalnymi  – 1 kpl. 

 Uchwyt montażowy do płyty profilowej  – 1 kpl. 

 Dokumentacja techniczna. 

 

8. 
 

STÓŁ DO STANOWISK DYDAKTYCZNO – EGZAMINACYJNYCH Z RODZIELNICĄ 

ELEKTRYCZNĄ – 5 SZTUK 

 

Stół montażowy:  konstrukcja nośna – z profili aluminiowych, blat meblowy w kolorze srebrnoszarym,  

wymiary max:  1700 mm x 900 mm x 750 mm, stopki z regulacją, na wyposażeniu stołu rozdzielnica: 

 min. 4 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 230 V, 50 Hz, 
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 1 gniazdo prądu zmiennego trójfazowego 16A 440 V/50 Hz, 

 źródło napięcia stałego +24 V DC, 

 zabezpieczenie różnicowo-prądowe 30 Ma, 

 zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe 2x 1P 10A B, 1x 3P 10A, 

 wyłącznik główny, 

 lampki sygnalizacyjne 230V AC, 

 wyłącznik awaryjny, 

 przewód zasilający z wtykiem 5P 16A PCE (5 mb) 

Rozdzielnica elektryczna z możliwością montażu po lewej lub po prawej stronie stołu, wyposażona w 

uchwyt montażowy z profili aluminiowych. 

 

9. 
 

ZESTAW NARZĘDZI DO STANOWISK DYDAKTYCZNO – EGZAMINACYJNYCH – 

5 KOMPLETÓW 

 

W skład zestawu wchodzi co najmniej :  

1. Wiertarko-wkrętarka sieciowa, 230 V AC, min. 300W – 1 szt. 

2. Zestaw wierteł do metalu 1-10mm – 1 kpl. 

3. Zestaw bitów – 1  kpl. 

4. Listwa łączeniowa WAGO: złączki jednotorowe do sterownika PLC (26 szt.: 16 szt. szary, 4 szt. 

czerwony, 2 szt. żółto-zielony, 4 szt. niebieski);  4 szt. blokada złączek – 1 kpl. 

5. Szyny zaciskowe min. 10-polowe (2 szt: 1 szt. niebieska, 1 szt. inny kolor)  – 1 kpl. 

6. Komplet kluczy płaskich: 8-10-12-13-14-16 – 1 szt. 

7. Komplet kluczy imbusowych: 1,5-10 mm – 1 szt. 

8. Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych izolowanych – 1 kpl.:, 

9. Szczypce do cięcia przewodów – 1 kpl.:, 

10. Ściągacz izolacji – 1 kpl.:, 

11. Zaciskarka do końcówek tulejkowych – 1 kpl.:,  

12. Nóż monterski – 1 kpl.:, 

13. Multimetr cyfrowy – 1 szt. 

14. Próbnik napięcia – 1 szt. 

15. Stoper – 1 szt. 

16. Taśma miernicza min. 2 m – 1 szt. 

17. Okulary ochronne – 1 szt. 

18. Przyrząd do cięcia przewodów pneumatycznych – 1 szt. 
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Dodatkowe wymagania: 

 

Zamawiający wymaga min. 1-dniowego szkolenia z zakresu podstaw programowania dostarczonego 

sterownika PLC oraz stanowisk dydaktycznych z nim współpracujących w wymiarze min. 8h 

lekcyjnych, dla min. 2 pracowników Zamawiającego. Szkolenie musi zostać potwierdzone 

zaświadczeniem. 

 


