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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej składającej się z fabrycznie 
nowych elementów o zróżnicowanym przeznaczeniu, konfiguracji i parametrach technicznych jak ni-
żej. 

2. Założenia 

Aparatura kontrolno-pomiarowa będzie stanowić element instalacji badawczych do oceny aktywno-
ści i selektywności katalizatorów oraz prowadzenia badań kinetycznych w warunkach różnych pro-
cesów technologicznych, w szczególności procesów z udziałem wodoru i gazów syntezowych. Apa-
ratura ma służyć do pomiarów i regulacji wartości niektórych parametrów tych instalacji oraz służyć 
do rejestracji i archiwizacji danych pomiarowych.  

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia 

Część I 

a) Jednofazowy sterownik mocy przeznaczony do regulacji mocy rezystancyjnych lub rezystancyj-
no-indukcyjnych odbiorników energii elektrycznej – 22 sztuki - (Np.: LUMEL RP-7 100 – 10A lub 
równoważny): 

 przystosowany do stosowania w układach regulacji przy współpracy z regulatorami z wyjściem 
ciągłym. 

 wejście sterujące: prądowe, 
 funkcja opóźnienia wyzwalania typu "miękki start", 
 prąd wyjściowy: 10-16 A, 
 rodzaje sterowania - fazowe, 
 sygnał sterujący – analogowy 4-20mA. 
 Sygnalizacja uszkodzenia zabezpieczenia 
 Ograniczenie prądu odbiornika i kąta wyzwalania. 

b) Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z jednofazowym sterownikiem mocy – 
20 sztuk – urządzenie o następujących parametrach (Np.: LUMEL RE 42 4-1-3-3-1-1-3-0 lub 
równoważny) 

 regulator PID z funkcją pozwalającą w najkrótszym czasie osiągnięcie wartości zadanej z mini-
malnym przeregulowaniem,  

 co najmniej czterocyfrowy wyświetlacz LED wskazujący wartość zadaną i mierzoną.  
 regulator musi być przeznaczony do montażu tablicowego. 
 prędkość pomiaru (co najmniej 5 pomiarów/sek.), 
 menu w języku polskim, 
 regulacja PID, 
 sterowanie różnicą sygnałów z dwóch wejść 
 autoadaptacja i samodostrajanie, 
 uniwersalne wejście dla termoelementów J,K,T,E,B,R,S,N,L, Pt100 
 wejście analogowe dla sygnałów standardowych i przekładnika prądowego, 
 wejście binarne do zmiany funkcji regulatora i przełączania SP, 
 programowalny filtr cyfrowy, 
 zabezpieczenie sprzętowe i programowe przed zmianą ustawień, 
 alarm przerwania pętli regulacyjnej, 
 alarm przepalenia grzałki, 
 alarm odłączenia czujnika + sterowanie awaryjne, retransmisja, 
 zasilanie 230 VAC. 
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c) Inteligentny przetwornik ciśnienia (ciśnienie absolutne) 0–120 kPa - 5 sztuk. Urządzenie o na-
stępujących parametrach (Np.: APLISENS APC-2000 PD/0-120/0-120/M lub równoważny): 

 Sygnał wyjściowy: 4-20 mA (dwuprzewodowy), 

 Zakres temperatury mierzonego medium: -40 do 110 °C, 

 Zakres pomiaru ciśnienia: 0 – 120kPa, 

 Obudowa wykonana ze stali k.o. ze standardowym złączem konektorowym DIN43650 o stop-
niu ochrony co najmniej IP65. Zabezpieczony układ elektroniczny przetwornika. Czujnik od-
dzielony od medium pomiarowego membraną separującą. Błąd podstawowy ≤±0,1%. 

 Zasilanie: 10-36 VDC. 

d) Manometr z wyświetlaczem cyfrowym i funkcją przetwornika ciśnienia gazu – 1 sztuka - np. ty-
pu Peltron PXW lub równoważny o następujących parametrach: 

 przeznaczony do pomiaru ciśnienia wodoru; 

 zakres pomiarowy: od 0 do nie mniej niż 150 bar; 

 sygnał wyjściowy: 4-20 mA; 

 dokładność: nie gorsza niż 0,25 % zakresu pomiarowego; 

 przyłącze procesowe: M201,5; 

 temperatura pracy: od 0 do min. 60 °C; 

 typ wyświetlacza: 3,5 cyfry, LCD 7-10 mm, odczyt do 0,1 bara; 

 błąd temperaturowy w zakresie temperatur kompensacji: błąd zera 0,25% zakresu pomia-

rowego/10 °C, błąd zakresu 0,25% zakresu pomiarowego/10 °C; 

 przyłącze elektryczne: złącze kątowe wg DIN43650; 

 czułość: nie gorsza niż 0,01 bar; 

 zasilanie: 24VDC ,oraz bateria 9VDC. 

Część II 

Interfejs sieciowy Ethernet TCP/IP – 100/10 Mbit/s – urządzenie o następujących parametrach;   
np.: system WAGO I/O – 750 – 2 sztuki (np.: WAGO 750-341 lub równoważny z elementami po-

mocniczymi):  

 transmisja sygnałów dwustanowych i analogowych, 

 wymiana danych z sterownikiem Master po protokole Modbus TCP, 

 zasilanie 24 VAC, 

 wyposażenie w moduły zasilające i końcowe, 

 wyposażenie w oprogramowanie narzędziowe do obsługi i programowania zestawów, 

 wyposażenie w następujące moduły rozszerzające: 

o 4-kanałowy moduł wejść dwustanowych 24 VDC (np.: WAGO 750-432) – 2 szt. 

o 2-kanałowy moduł wejść dwustanowych 230 VAC – 4 szt. 

o 4-kanałowy moduł wyjść dwustanowych 24VCA – 4 szt. 

o 8 kanałowy moduł wyjść przekaźnikowych 24VDC – 2 szt 

o 4 kanałowy moduł wejść analogowych 0/4-20mA – 2 szt. 

o 4 kanałowy moduł wyjść analogowych 0/4-20 mA – 2 szt. 

o 2 kanałowy moduł wejść analogowych do termopar/J – 4 szt. 

o 2 kanałowy moduł wejść analogowych do termopar do konfiguracji – 2 szt. 

Część III 

Ultratermostat – 1 sztuka – o następujących parametrach: 

 dostosowany do pracy z wodą lub cieczami organicznymi (gliceryna, oleje) z łaźnią o pojem-
ności nie mniej niż 8l wykonanej ze stali nierdzewnej, 

 praca łaźni w zakresie temperaturowym od temperatury pokojowej do co najmniej 150°C,  

 wyposażenie w funkcję programowania ustawień temperatury, 
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 regulowana wydajność pompy, 

 maksymalny przepływ medium nie mniejszy niż 20 l/min, 

 maksymalna moc grzania nie niższa niż 2000 W, 

 zasilanie sieciowe (230 V, 50 Hz). 

Część IV 

Punktowy reduktor ciśnienia gazu - 3 sztuki – do montażu na stałe w miejscu użytkowania (np. na 
ścianie) za pomocą metalowej listwy o maksymalnych wymiarach 10x10 cm. Reduktor powinien być 
wyposażony w membranę ze stali nierdzewnej i zawór odcinający. Reduktor powinien być dostoso-
wany pracy z gazami o czystości co najmniej 5.0 o następujących parametrach: maksymalne ci-
śnienie na wyjściu 6 bar. 

4. Wymagania techniczne oraz przepisy i standardy: 

a) przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. 

5. Zakres dostawy 

a) aparatura kontrolno-pomiarowa o konfiguracji opisanej w punkcie 3 niniejszej specyfikacji 
z dopuszczeniem do złożenia oferty na poszczególne części opisane w punkcie 3 niniejszej 
specyfikacji, 

b) dostarczenie urządzeń do miejsca użytkowania – siedziby Zamawiającego, 

c) dokumentacja, w tym instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim, po jednym 
egzemplarzu w wersji drukowanej i elektronicznej, 

d) deklaracja zgodności, 
e) certyfikat bezpieczeństwa / oznakowanie CE, 
f) dla urządzeń pomiarowych i przetworników – świadectwo wzorcowania. 

6. Zakres oferty technicznej 

a) potwierdzenie zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i wymagań  
niniejszej specyfikacji, 

b) karty katalogowe w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej ze szczegółową specyfikacją 
techniczną oferowanego urządzenia, 

c) informacje o gwarancji i serwisie,  
d) informacje dotyczące wymaganego zasilania elektrycznego oraz mediów koniecznych do pracy 

aparatury, 
e) informacje dotyczące wymagań odnośnie przygotowania miejsca zainstalowania urządzenia dla 

zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi. 


