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 ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

zmiana z dn. 23-09-2021r. 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Rozeznania cenowego numer 

ZP/2311/37/1605/2021 na: Dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu. 

 

I. Warunki ogólne realizacji zamówienia 

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę sprzętu laboratoryjnego o minimalnych parametrach funkcjonalnych 

określonych w ust. III w podziale na 20 części: 

2. Sprzęt laboratoryjny musi spełniać co najmniej parametry i funkcjonalności wyszczególnione przez 

Zamawiającego w ust. III w kolumnie b tabeli poniżej.  

3. Jeżeli OPZ zawiera  wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wszystkie nazwy firmowe 

sprzętów użyte w OPZ powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujące sprzęt laboratoryjny o parametrach i 

funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w OPZ, których zastosowanie prowadzić będzie do 

zakładanego efektu. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane sprzęty laboratoryjne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry 

równoważności zostały określone w OPZ. 

5. W kolumnie c tabeli Wykonawca określi: 

• nazwę producenta, model i kod oferowanego sprzętu laboratoryjnego, 

• parametry i funkcjonalności oferowanego sprzętu laboratoryjnego, przy czym w przypadku całkowitego 

spełnienia parametru wyspecyfikowanego przez Zamawiającego wystarczy, jeżeli Wykonawca potwierdzi 

zgodność parametru poprzez wpisanie w komórkę określenia „TAK, oferowany”. 

 

II. Warunki gwarancji i serwisu 

1. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji na oferowany sprzęt laboratoryjny wynoszący 24 

miesiące licząc od daty odbioru zamówienia przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnej dowolnej rozbudowy urządzeń bez utraty gwarancji.  

4. Oferowany sprzęt w zakresie: 

części  10 – betonoskop, 

części 11 - analizator drgań,  

część 12  - zespół diagnostyczny, 

musi mieć zapewnioną obsługę serwisową z siedzibą w Polsce, realizowaną bezpośrednio przez przedstawiciela 

autoryzowanego producenta sprzętu, bez udziału stron trzecich. 

 

III. Minimalne parametry funkcjonalne 

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  

z podziałem na 20 części wg poniższego zestawienia: 

 

Nr 

części 
Parametry wymagane przez Zamawiającego 

Parametry oferowane przez Wykonawcę 

(należy wypełnić szczegółowo wskazując 

rzeczywiste funkcjonalności oferowanego 

sprzętu) 

a b c 

1.  Sprzęt laboratoryjny typu multimetr Appa S2 lub równoważny 

produkt – 3 szt. 

Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

Multimetr cyfrowy z aplikacją do źródeł PV dla inżynierii sanitarnej 

HVAC. Urządzenie służące do pomiaru różnych parametrów prądu 

takich jak  napięcie, natężenie, opór, rezystancja, częstotliwość. 
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Wykorzystywane przy instalacjach sanitarnych. Aplikacja pozwala na 

zgrywanie uzyskanych danych pomiarowych.  

Funkcje pomiarowe: Napięcie AC do 1000V; Napięcie DC do 

1000V; Prąd w zakresach 600.0μA~400mA; Częstotliwość w 

zakresach 100.00Hz～100.00kHz; Pojemność w zakresach 1000nF～

10.00mF; Rezystancja w zakresach 600.0Ω～40.00MΩ; Test ciągłości 

z dźwiękiem; Temperatura -40.0°C~400°C; LoZ: 600.0V~1000V; Test 

diody; TrueRMS. 

Dokładność podstawowa: 0.5% DCV, 1% ACV, 1% DCA, 1,5% 

ACA. 

Cechy dodatkowe: Próbkowanie 3 razy/s; Maksymalna rozdzielczość 

0.1mV / 0.1μA / 0.1Ω / 0.01Hz / 1nF / 0.1°C; Odrzucanie wysokiej 

częstotliwości;  

LoZ - eliminuje efekt występowania napięć szczątkowych; 

Automatyczna zmiana zakresów AC/DC; 

Rejestrowanie danych/ręczny zapis do 4000 rekordów; Połączenie 

bluetooth z APPA Connect (aplikacja dostępna na Android, iOS); 

Rejestrator wartości MIN, MAX; Automatyczne wykrywanie napięcia; 

Funkcja RELATIVE; Automatyczne wyłączanie; Bezpiecznik dużej 

mocy; Wskazanie wyładowania baterii; Odporny na upadek z 1,2 m; 

Bezpieczeństwo: CAT IV 600V/ CATIII 1000V; wyświetlacz LCD z 

białym podświetleniem; 6000 zliczeń; Bargraf 60 segmentów;  

Dołączone akcesoria: Osłona gumowa z uchwytem na sondę, 

podstawką i wieszakiem magnetycznym, przewody pomiarowe, sonda 

temperaturowa. 

2.  Sprzęt laboratoryjny typu multimetr Appa S3 lub równoważny 

produkt – 3 szt. 

Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

Multimetr pomiarowy z aplikacją do paneli PV do instalacji 

fotowoltaicznych. Urządzenie służące do pomiaru różnych parametrów 

prądu takich jak  napięcie, natężenie, opór, rezystancja, częstotliwość. 

Wykorzystywane przy instalacjach fotowoltaicznych. Aplikacja 

pozwala na zgrywanie uzyskanych danych pomiarowych. 

Funkcje pomiarowe: PV DC: 600.0V～2000V (wymagane 

opcjonalne przewody ATL-PV, umożliwiają pomiar powyżej 1000V); 

PV AC: 600.0V～1500V (wymagane opcjonalne przewody ATL-PV, 

umożliwiają pomiar powyżej 1000V); 

Napięcie DC do 1000V; Napięcie AC do 1000V; Prąd w zakresach 

6.000A ~ 10.00A; Częstotliwość w zakresach 100.00Hz～100.00kHz; 

Pojemność w zakresach 1000nF～10.00mF; Rezystancja w zakresach 

600.0Ω～40.00MΩ; Test ciągłości z dźwiękiem; Temperatura -

40.0°C~400°C; Test diody; TrueRMS. 

Dokładność podstawowa:0.5% DCV, 1% ACV, 1% DCA, 1,5% 

ACA.  Dokładność przy użyciu opcjonalnych przewodów ATL-PV 

umożliwiających pomiar powyżej 1000V (do 2000V) wynosi: 2%). 

Cechy dodatkowe: Próbkowanie 3 razy/s; Rozdzielczość PV 

DCV/ACV: 0.1V; 

Maksymalna rozdzielczość 0.1mV / 1mA / 0.1Ω / 0.01Hz / 1nF / 

0.1°C; Odrzucanie wysokiej częstotliwości; LoZ - eliminuje efekt 

występowania napięć szczątkowych; Automatyczna zmiana zakresów 

AC/DC; Rejestrowanie danych/ręczny zapis do 4000 rekordów; 

Połączenie bluetooth z APPA Connect (aplikacja dostępna na Android, 

iOS); 

Rejestrator wartości MIN, MAX; Automatyczne wykrywanie napięcia; 

Funkcja RELATIVE; Automatyczne wyłączanie; Bezpiecznik 

11A/1000V; 

Wskazanie wyładowania baterii; Odporny na upadek z 1,2 m; 

Bezpieczeństwo: CAT IV 600V/ CATIII 1000V; Wyświetlacz LCD z 

białym podświetleniem; 6000 zliczeń; Bargraf 60 segmentów. 

Dołączone akcesoria: Osłona gumowa z uchwytem na sondę, 

podstawką i wieszakiem magnetycznym; Przewody pomiarowe; 

przewody testowe do PV. 

 

3.  Sprzęt laboratoryjny - mikromanometr – 1 szt. Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 
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……………………………… 

Przenośny mikromanometr do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i 

różnicy ciśnień powietrza i innych nieagresywnych gazów. Przyrządy 

do stosowanie w wentylacji i systemach klimatyzacyjnych, a także przy 

pomiarach poziomu, nadzorowaniu filtrów, w inżynierii medycznej, 

urządzeniach ochrony środowiska, itp. 

• Zakres pomiaru – 0 -1000 Pa 

• Ciśn. max – 25 kPa 

• Zakres temperatur pracy  - 0...+50°C 

• Wyjście analogowe (opcja)  0...1V, RL≥2kΩ 

• Zasilanie  - bateria  

• Przyłącza elektryczne złącza bananowe Ø2.5mm 

• Przyłącza ciśnieniowe - dla rurek elastycznych o średnicy 

nominalnej 4 lub 6mm 

• Mierzone media - powietrze i nieagrsywne gazy 

• Stopień ochrony obudowy - IP54 

• Wymiary - 85 x 160 x 31mm 

• Masa - ok. 0.19kg 

• Cyfrowy wyświetlacz LCD 

 

4.  Sprzęt laboratoryjny - czujnik zegarowy elektroniczny z 

interfejsem do przesyłu danych i przewodem – 4 szt.   
Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

……………………………… 

Czujnik zegarowy elektroniczny z interfejsem do przesyłu danych i 

przewodem. 

• Zakres [mm] od 0 do  (min) 12,7 mm lub optymalnie do 25 

mm 

• Rozdzielczość (min) 0,01 mm lub optymalnie 0,001 mm 

• Jednostki mm/cal 

• Dokładność 0,02 mm 

• Czujnik posiadający interfejs danych (możliwość podłączenia 

do komputera)  

• Zasilanie  bateria  

• Wyświetlacz LCD 

• Przewód łączący z komputerem lub urządzeniem 

pomiarowym -  min 1m.  

 

5.  Sprzęt laboratoryjny - miernik pola elektromagnetycznego – 1 szt. Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

 Mierniki promieniowania elektromagnetycznego umożliwiające 

pomiar natężenia pola magnetycznego oraz elektrycznego. 

Parametry techniczne:  

Mierzone pole: magnetyczne X, Y, Z ,elektryczne, 

elektromagnetyczne; 

Zakres pomiarowy: 0,02 - 2000mG, 0,02 - 200μT , 50V/m - 2000V/m 

,0,02μW/M² - 554mW/m²;  

Rozdzielczość: 0,02/0,1/1mG, 2/20/200μT, 1V/m,0,2μW/m², 

0,02μW/cm², 0,2mV/m, 0,02mA/m, 2dB; 

Dokładność: ±(15%+100c),  ±(7%+50c), ± 2dB przy 2.45GHz; 

Pasmo przenoszenia: 50/60Hz ,50/60Hz, 50MHz - 3,5GHz; 

Wyświetlacz/próbkowanie:4 cyfry, 3 rzędy, kolor TFT LCD / 6 razy/s; 

Zasilanie/żywotność: 3 baterie 1,5V AAA (LR 03) / 8 godzin 

Funkcje i cechy specjalne: Hold, alarm-buzzer, wybór języka: 

angielski,  

Średni pracy/przechowywania: 5°C -40°C poniżej 80%RH / -10°C - 

60°C poniżej 70%RH; 

Wymiary/masa:  60 × 21 × 115mm / 120g. 

 

6.  Sprzęt laboratoryjny - zestaw do wyznaczania współczynnika 

przenikania ciepła – 1 szt. 
Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

……………………………… 
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 Urządzenie przeznaczone do wyznaczenia współczynnika przenikania 

ciepła w materiałach różnego typu  w rzeczywistych warunkach ich 

pracy.  

Sposób pomiaru i wyliczenia współczynnika przenikania ciepła U 

oparty jest z ISO 9869 i ASTM C1046 / ASTM C1155. 

Parametry techniczne:  

Zakres Min / Max [W/m²]: ±300; 

Rozdzielczość [W/m²]: <0.22; 

Min. czułość b (S) [µV/(W/m²)]:7.0; 

Dokładność temperatury [°C]: ±0.5 (-10...+46 °C), ±2.0 (-55...+125 

°C); 

Wymiary rejestratora (l x w x h) [mm x mm x mm]:52 x 20 x 15; 

Interwał zapisu do pamięci programowany: 1 do 60s; 

Rozdzielczość [bits]: 12; 

Czas pracy baterii c [dni]:  >30 (ładowalne); 

PC interfejs: USB  

System operacyjny:  Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8/10 

Zakres temperatury pracy Min/Max [°C] :-40...100°C (-20...65°C dla 

rejestratora); 

Zakres kalibrowany Min/Max [°C]  -30...70°C; 

Dokładność kalibracji b [±%] 3; 

Czujniki temperatury 1 / 2 długość kabla [m]:  5.0 / 1.0; 

Oprogramowanie umożliwiające: zaprogramowanie rejestratora, 

wpisanie czułości w zależności od wybranego czujnika strumienia 

ciepła, podgląd on-line aktualnego współczynnika U, temperatury, 

wartości strumienia ciepła, odczyt historycznych danych, stworzenie 

raportu z zarejestrowanych danych, eksport danych do pliku pdf. 

 

7.  Sprzęt laboratoryjny typu pojemnik Waltza lub równoważny 

produkt – 1 szt. 

Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

……………………………… 

Pojemnik do badania konsystencji metodą stopnia zagęszczalności wg 

PN-EN 12350-4. Urządzenie pozwala na wykonanie pomiaru 

konsystencji mieszanki betonowej tzw. metodą zagęszczalności.  

Parametry: Pojemnik stalowy o wymiarach 200 x 200 x 400 mm. 

 

8.  Sprzęt laboratoryjny - stolik do badań konsystencji mieszanki 

betonowej – 1 szt. 

Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

……………………………… 

Stolik do badania konsystencji mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-

5. Urządzenie pozwala na wykonanie pomiaru konsystencji mieszanki 

betonowej tzw. metodą rozpływu z użyciem stolika rozpływowego. 

Parametry: Stół rozpływowy 700x700 mm z blachy ocynkowanej z 

zawiasami z jednej strony; Stożek opadowy z galwanizowanej stali w 

formie stożka o wymiarach Ø 130 / 200x200 mm; Ubijak drewniany 

40x40x330 mm. 

 

9.  Sprzęt laboratoryjny - forma do badania rozpływu zapraw – 1 szt. Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

……………………………… 

Forma do badania rozpływu zapraw PN-EN 1015-3. 

Forma pozwala na oznaczanie rozpływu i konsystencji świeżej 

zaprawy - metoda badań zapraw do murów oraz określanie 

konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

Parametry: Forma stożkowa wykonana z brązu lub ze stali 

nierdzewnej, średnica 70/100 mm, wysokość 60 mm. 

 

10.  Sprzęt laboratoryjny typu betonoskop V-Meter MK IV ™ lub 

równoważny produkt – 1 szt. 

Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

Urządzenie służące pomiaru wytrzymałości betonu metodą 

ultradźwiękową z możliwością zapisu uzyskanych danych 

pomiarowych.  

Parametry: Zakres częstotliwości:24 to 500 kHz; Czułość odbiornika: 

250 microvolt, pomiędzy 30 kHz and 100 kHz; Impedancja wejściowa 

odbiornika około 100k Ohm; Pomiar czasu przepływu od 0,1 do 6553,5 

mikrosekundy; bezpośredni cyfrowy wyświetlacz; Dokładność 

pomiaru do 0,1 mikrosekundy; Moc nadajnika - Impuls 1000/500V, 2 
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mikrosekundy; Szybkość impulsów nadajnika - 1, 3 lub 10; Wybór 

wzmocnienia - 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500; Bateria - 14 Volt 

(litowo-jon) do 4-10 godzin ciągłej pracy; Wyświetlacz - 320 na 240 , 

podświetlany do użytku dziennego; Przechowywanie danych – do 

1800; Oprogramowanie - Kompatybilne z systemami Windows; 

Temperatura użytkowania od 0 ° -50 °C. 

11.  Sprzęt laboratoryjny - analizator drgań – 1 szt. Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

Urządzenie do pomiaru i analizy drgań z oprogramowaniem i 

możliwością zapisu danych. Przewidywanie awarii sprzętu przed ich 

wystąpieniem. Rozwiązywanie problemów z narzędziami i odkrywanie 

przyczyny problemu. Sprawdzanie sprzętu podczas konserwacji w celu 

naprawy. Zapewnienie sprzętowej instalacji sprzętu. Łatwość obsługi 

dzięki funkcjom logicznym, oszczędność czasu na rozpoczęcie pracy. 

Elastyczność dzięki wielu funkcjom. Możliwość własnego wyboru 

języka. Nagrywanie sygnału Czasu fali, do 5 minut. Szybkie ładowanie 

akumulatora Wytrzymałość do 80% wagowych ciągu dwóch godzin, 

nawet wagowo samochodzie. 32 GB pamięci. 

Wytrzymały i szczelny (IP 65). 

Parametry techniczne: Wejścia prądu przemiennego Wszystkie 

standardowe akcelerometry ICP (4 mA / 24 V); przetworniki prądu 

przemiennego ogólnego przeznaczenia; Odniesienie zewnętrzne 0,5 do 

24 V; Czujnik temperatury  -20 do 140 ° C; Wbudowany czujnik 

podczerwieni; Zakres częstotliwości Wibracje: 0,5 do 12800 Hz 

BC: 500 do 25000 Hz; Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 6,8 Ah; 

 

12.  Sprzęt laboratoryjny - zespół diagnostyczny – 1 szt. Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

Urządzenie do symulowania i pomiaru drgań mechanicznych. Zestaw 

wirnika  składa się z:  

Mechaniczna podstawa (w tym silnik, sprzęgło, wałek wirnika, dwa 

koła wyrównoważające, dwa łożyska czopowe i bloki łożyskowe, sześć 

sond zbliżeniowych, trzy mocowania sondy, śruba dociskowa i trzy 

osłony zabezpieczające). Urządzenie sterujące prędkością silnika na 

prąd stały. 

Urządzenie sterujące prędkością silnika zapewnia zasilanie zarówno 

zestawu wirnika, jak i zespołu.  

Rama obciążeniowa. 

Niestabilności wywołane przez płyn (zarówno wir olejowy, jak i bicz), 

a także podstawowe zachowanie łożyska czopu można 

zademonstrować za pomocą zestawu wirowania/bicza olejowego. 

Łożysko wirowe oleju wykonane z przezroczystego tworzywa 

sztucznego, co pozwala użytkownikowi obserwować rozwój filmu 

olejowego podczas pracy. Rama obciążeniowa służy do usuwania 

wpływu grawitacji na wirnik i do ustawiania wirnika w dowolnym 

żądanym stosunku mimośrodowości. 

Zestaw zawiera: 

Mechaniczna podstawa (w tym silnik, sprzęgło, zespół napędowy, 

paski napędowe i dwie sondy zbliżeniowe do kontroli prędkości silnika 

i odbioru sygnału). 

Parametry techniczne:  

Podstawowy zestaw wirnika. 

Moc 95 do 125 Vac, jednofazowy lub 190 do 250 Vac, jednofazowy, 

50 do 60 Hz przy maks. 3,0 A.; 

Ocena bezpiecznika 250 V przy 3 A; 

Buforowane wyjścia zespołu zbliżeniowego 200 mV/mil.; 

Maksymalna prędkość 10 000 obr./min.; 

Maksymalna prędkość rampy 

±15 000 obr./min.; 

Środowiskowa temperatura robocza 

25° C ± 10° C (77° F ± 18° F) 95% RH Bez kondensacji- Zalecane 

tylko do użytku w pomieszczeniach.; 
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Moc pompy olejowej 95 do 125 Vac, jedna faza 50 do 60 Hz przy 

maks. 1,5 A; lub190 do 250, jednofazowy, 50 do 60 Hz przy maks. 

0,75 A.; 

Wybierane przez użytkownika napięcie wejściowe.; 

Ocena bezpiecznika pompy olejowej 

95 do 125 V AC 250 V 3,0 A zwłoczny 190 do 250 V AC 250 V 1,5 A 

zwłoczny Bezpiecznik zwłoczny wybierany przez użytkownika. 

13.  Sprzęt laboratoryjny - klosz próżniowy z manometrem – 1 szt. Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

Urządzenie umożliwia ilustrację prawa fizyki mówiącego, iż dźwięk 

nie może się rozchodzić w próżni – w miarę zmniejszania się ciśnienia 

w kloszu dźwięk dzwonka zanika. 

Parametry: klosz z podstawą i gumową uszczelką, gumowy korek z 

manometrem, dzwonek. Wymiary: śr. klosza wewn. 190 mm, zewn. 

172 mm. 

Dodatkowo: mechaniczna pompka próżniowa. 

 

14.  Sprzęt laboratoryjny - uchwyt do zasilania rurkowych lamp 

spektralnych – 1 szt. 

Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

Uchwyt do zasilania rurkowych lamp (tub) spektralnych znanych 

również pod nazwą rurek Geisslera. Dzięki wbudowanemu zasilaczowi 

wysokonapięciowemu nie wymaga dodatkowych urządzeń. Lampa 

(tuba) umieszczana jest w izolowanych gniazdach elektrod, z których 

jedna osadzona jest na ruchomej sprężynie. Napięcie indukowane na 

elektrodach to około 6KV napięcia stałego przy max. 2 mA natężenia 

prądu. 

Parametry techniczne: Wymiary: 78 x 78 x 290 mm; Zasilanie: 230 

V / AC. 

 

15.  Sprzęt laboratoryjny - lampy spektralne – 1 kpl. Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

Urządzenie pozwalające na demonstrację „wypadkowego" koloru 

światła emitowanego przez dany gaz.  

Parametry techniczne: Lampy spektralne rurkowe z wypełnieniem 

gazowym: 1.Argon (Ar); 2. CO2;  3. Wodór (H2);  4. Azot (N2); 5. 

Tlen (O2). 

 

16.  Sprzęt laboratoryjny - przyrząd do badania spadku swobodnego 

ciała – 1 szt. 

Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

Konstrukcja z aluminiowego profilu z naniesioną podziałką 

milimetrową, zakończonym regulowanym trójnogiem. Wbudowany 

elektromagnes do wyzwalania spadku ciała sprzężony jest z dwiema 

fotobramkami wchodzącymi w skład zestawu . W zestawie pion, 2 

stalowe kulki o śr. 18 mm, kosz do chwytania spadających ciał. 

Jednostka pomiarowa - 7 funkcji pomiarowych, m.in. funkcja licznika, 

pomiar czasu przejścia przez poszczególne fotobramki, pomiar czasu 

przejścia drogi pomiędzy dwiema bramkami, pomiary przyspieszenia, 

przyspieszenia ziemskiego. okresów oscylacji czy pomiary dla zderzeń. 

Pomiary w [ms] lub [s]. 

wg poniższej fotografii poglądowej: 
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Parametry techniczne: Wysokość całkowita spadkownicy-1,2 

m(wysokość użytkowa-1 m); Zasilanie elektromagnesu-6VDC; 

Zasilanie: 230V/50-60Hz; Temperatura robocza otoczenia: -10 do 

+40°C; Czas pracy-ciągły; Wymiary miernika-212 x 176 x 78 mm; 

Wskaźnik przekroczenia zakresu-„1”; Wyświetlacz 4-cyfrowy; 

Zakres pomiarowy-0-999.9 s; zliczanie: 0-9999 s; Napięcie wyjściowe 

- 6V DC. 

17.  Sprzęt laboratoryjny - waga skrętna – 1 szt. Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

Urządzenie przeznaczone jest do badania sprężystości skrętnej drutu 

metalowego oraz pomiaru modułu skręcenia. 

Parametry techniczne: Waga składa się ze stalowej ramy, zacisków 

do mocowania drutu, dwóch obciążników cylindrycznych,  

wg poniższej fotografii poglądowej: 

 

 

 

18.  Sprzęt laboratoryjny typu psychometr Augusta lub równoważny 

produkt – 1 szt. 

Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

Urządzenie do pomiaru wilgotności względnej powietrza. Zestaw 

dwóch termometrów o zakresie temperaturowym min. od 0°C do 

+40°C, z których jeden zaopatrzony jest w koszulkę i zbiorniczek na 

wodę destylowaną do nawilżenia koszulki, wg poniższej fotografii 

poglądowej: 
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Parametry techniczne: Wymiary - 400 x 130 x 130 mm; Ciężar - 0,70 

kg 

19.  Sprzęt laboratoryjny typu zestaw do wyznaczania modułu Younga 

lub równoważny produkt – 1 zestaw 

Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

Urządzenie do wyznaczania modułu Younga - moduł odkształcalności 

liniowej albo moduł (współczynnik) sprężystości podłużnej. Cienki, 

płaski pręt, ułożony poziomo jest podparty w dwóch punktach, na 

końcach hartowanych ostrzy. Obciążenia podwieszone w jego środku, 

powoduje odkształcenia właściwe dla danego materiału oraz jego 

geometrii. Rejestrujemy je z pomocą czułego miernika zegarowego. Z 

wartości pomiarowych można wyznaczyć moduł sprężystości 

testowanego materiału, wg poniższej fotografii poglądowej: 

 
Parametry techniczne: W skład zestawu wchodzą: Zestaw prętów 

płaskich, Miernik zegarowy 10/0,01 mm, Stopka trójnożna statywu, 

Uchwyt miernika zegarowego, Uchwyt z ostrzem, Dynamometr, 1,0 N, 

Suwmiarka - stal szlachetna, Bolec z ostrzem, Drążek statywu, przekrój 

poprz., kwadrat l =630 mm, Żyłka z haczykiem, na rolce, d =0,5 mm -

100 m, Drążek statywu, przekrój poprz., kwadrat l =250 mm, Mufa 

krzyżowa, Wieszak do odważników ze szczeliną, Odważnik ze 

szczeliną, oksydowany 50 g, Odważnik ze szczeliną, oksydowany 10 g, 

Taśma pomiarowa 2 m. 

 

20.  Sprzęt laboratoryjny - zestaw sprężyn z wskazówką i zestaw 

obciążników z haczykami – 1 kpl. 

Wpisać nazwę producenta, model i kod 

produktu 

…………………………… 

1. Zestaw sprężyn o innym współczynniku sprężystości służących do 

demonstracji z mechaniki. Zestaw może służyć do wyznaczania 

współczynnika sprężystości sprężyn oraz badania zależności 

wydłużenia sprężyny od siły powodującej wydłużenie, wg poniższej 

fotografii poglądowej: 
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Parametry techniczne: Skład zestawu: 

0,5N (~50g) - 1 szt, 1N  (~100g) - 1 szt, 2N  (~200g) - 1 szt, 3N  

(~300g) - 1 szt, 5N  (~500g) - 1 szt. 

 

2. Zestaw obciążników zapakowanych w pudełko, wg poniższej 

fotografii poglądowej:  

 

Parametry techniczne: Skład zestawu: 10 szt. x 50 g odważniki; 
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                                                                          podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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