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1. Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w instalacji
demonstracyjnej
Zaplanowana w Etapie 4 realizacji Projektu instalacja demonstracyjna będzie wszechstronnie testować
technologię IRS w ramach: inteligentnego biurowca, DataCenter, sprzętowo-aplikacyjnych platform obsługi eusług turystycznych oraz obsługi PeUP i EZD. Wszystkie dostarczone elementy muszą być kompatybilne
z architekturą systemu IRS.

1.1. Płytki prototypowe i komponenty elektroniczne – 1 kpl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Płytka prototypowa SX1509 – 2 szt.
Płytka prototypowa wyświetlacza MatrixDOT 16x – 4 szt.
LoRa/LoRaWAN STM32 Discovery Board – 2 szt.
Płytka prototypowa Rock64 lub równoważna – 2 szt.
Obudowa prototypowa Rock64 – 2 szt.
Płytka prototypowa NanoPi M4 lub równoważna – 2 szt.
Płytka prototypowa SHT31 – 2 szt.
Płytka prototypowa SGP30 – 2szt.
Płytka prototypowa BME280 – 2szt.
Płytka prototypowa MS5525DSO – 2szt.
Płytka prototypowa MPRLS0001 – 2szt.
Płytka prototypowa SDP31 – 2 szt.
Płytka prototypowa TPM20 – 2 szt.

1.2. Sterowniki ModBus – 1 kpl.
1.
2.
3.

Sterownik ModBus do agregatu wody lodowej – 1 szt.
Sterownik ModBus do centrali wentylacyjnej – 1 szt.
Sterownik ModBus do integracji zadajników klimakonwektorów – 1szt.

1.3. Listwy PDU do szafy Rack 19” – 2 kpl.
Komplet zawiera:
1.
2.
3.

1 x listwa główna 32A z 4 odejściami C19
4 x listwa pomocnicze C20 z min. 6 odejściami C13
20 x kabel C13/C14 (w różnych długościach)

Każdy z kompletów będzie podłączony do różnych faz i różnych zasilaczy UPS.

1.4. Serwer monitorowania – 1 szt.
1.

Kompletna platforma sprzętowa przystosowana do montażu na szynie DIN z niezbędnym
oprogramowaniem systemowym i użytkowym.
2. Posiada min. 1 port Ethernet RJ45.
3. Posiada min. 2 porty USB.
4. Posiada min. jeden port RS-485 z obsługą protokołu Modbus RTU.
5. Wyposażony w pamięć masową z funkcją zapobiegającą przed utratą danych w przypadku nagłego
zaniku zasilania.
6. Wsparcie dla różnych protokołów komunikacji: M-Bus, Modbus TCP, DLMS.
7. Licencja do obsługi 20 liczników energii elektrycznej z dodatkową analizą.
8. Licencja do obsługi 50 portów wejścia/wyjścia.
9. Licencja do obsługi 5 czujników monitoringu środowiskowego serwerowni.
10. Licencja rozszerzonej analizy zużycia energii.

1.5. Zasilacz UPS – 1 szt.
1.

Moc wyjściowa zasilacza: 1000W, 1500VA
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nominalne napięcie wejściowe: 230V 50Hz
Funkcja monitorowania temperatury serwerowni na dodatkowym czujniku.
Topologia: Line Interactive
Typ przebiegu: sinusoida
Interfejs komunikacyjno/sterujący: Ethernet RJ45 z protokołami HTTP, SNMP, SMTP
Możliwość zdefiniowania co najmniej 3 klas użytkowników (z różnymi poziomami dostępu:
administrator, normalny użytkownik, tylko monitoring w trybie odczytu)
Czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu min. 5 minut. Czas podtrzymania przy 300W min. 25 minut.

1.6. Przedłużacz energetyczny – 1 szt.
1.
2.
3.
4.

Przedłużacz energetyczny 5x32A na bębnie.
Długość przewodu min. 30 m.
Wytrzymały bęben do wielokrotnego użycia.
Przewód gumowany o wysokiej wytrzymałości na zaginanie.

1.7. Bramka LoRaWAN – 2 szt.
1.
2.
3.
4.
5.

Zgodna ze standardem LoRaWAN.
Przystosowana do uwarunkowań EU i terytorium Polski. Miejsce montażu Łódź/Pabianice.
Przystosowana do montażu na zewnętrznym maszcie na dachu.
Kompatybilna z popularnymi sieciami IoT, np. The Things Network.
Niezbędne zasilacze, okablowanie, anteny, obudowy i uchwyty w komplecie.

1.8. Dławik kompensacyjny – 1 kpl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przeznaczenie: kompensacja energii biernej.
Moc znamionowa 5Kvar.
Elementy indukcyjne wzmocnione pod kątem wyższych harmonicznych.
Napięcie znamionowe 230V
Urządzenie umieszczone w obudowie metalowej lakierowanej proszkowo.
Wyłącznik ręczny sterujący stycznikiem. Możliwość podłączenia do
automatycznego.
Zabezpieczenie nadprądowe topikowe.

obwodu

sterowania

1.9. Rozdzielnica metalowa z wyposażeniem – 1 kpl.
1.
2.
3.

4.
5.

Rozdzielnica metalowa malowana proszkowo o wymiarach 80-100cm x 80-100cm.
Rozdzielnia przystosowana do montażu modułowej aparatury elektrycznej oraz elementów automatyki
przemysłowej.
Rozdzielnia wyposażona w niezbędną aparaturę elektryczną do obsługi 2 niezależnych torów
zasilających: 3 fazowego i 1 fazowego:
a. Rozłącznik FR
b. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C
c. Wyłączniki różnicowo-nadprądowe 30mA typ A – 20 obwodów
Rozdzielnica przystosowana do montażu zasilacza buforowego oraz konwerterów komunikacyjnych.
Osprzęt do podłączenia i zaterminowania 3 magistral ModBus RS485.

1.10. Miernik zużycia i parametrów energii 3 fazy – 4szt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pomiar bezpośredni 100 A, 3-fazowy
pomiar 4-kwadrantowy
wskazanie kWh/kvar (pobrana/oddana)
wskazania parametrów sieci
zgodność z MID
protokół Modbus RTU
port RS-485
wyjście impulsowe SO
podświetlany, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
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10. zabezpieczenie konfiguracji licznika hasłem

1.11. Miernik zużycia i parametrów energii 1 faza – 4szt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pomiar bezpośredni 100 A, 1-fazowy
pomiar 4-kwadrantowy
wskazanie kWh/kvar (pobrana/oddana)
wskazania parametrów sieci
zgodność z MID
protokół Modbus RTU
port RS-485
wyjście impulsowe SO
podświetlany, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
zabezpieczenie konfiguracji licznika hasłem

1.12. Licznik impulsów – 2 szt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4 niezależne liczniki
wejście licznikowe przystosowane do pracy z sygnałami AC/DC
nastawa współczynnika (wartość zmiennoprzecinkowa)
wartość przeskalowana (liczba impulsów × współczynnik)
konfigurowanie wyzwolenia stanu 1 wysokim lub niskim poziomem napięcia.
wybór zbocza impulsu wejściowego (narastające lub opadające)
filtr częstotliwościowy, umożliwiający ograniczenie maksymalnej częstotliwości zliczanych impulsów
(eliminacja zakłóceń na wejściu licznika)
pamięć stanu licznika po zaniku napięcia zasilania
funkcja wejścia cyfrowego

1.13. Konwerter komunikacyjny ModBus RTU/TCP RS485 – 2 szt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasilanie 24V DC. Zasilanie PoE.
Obsługa konwersji ModBus RTU over TCP na ModBus RTU RS485.
Obsługa konwersji ModBus RTU over UDP na ModBus RTU RS485.
Obsługa konwersji ModBus TCP na ModBus RTU RS485.
Liczba kanałów min. 2
Optoizolacja wejść/wyjść.

1.14. System alarmowy z funkcjonalnością inteligentnego budynku – 1 kpl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programowalna płyta główna centrali – 1 szt.
Obudowa i zasilanie buforowe – 1 szt.
Sygnalizator – 1 szt.
Manipulator – 1 szt.
Klawiatura strefowa – 4 szt.
Czujka ruchu PIR/MW – 8 szt.
Czujka dymu – 2 szt.

1.15. Smartphone z systemem iOS – 2 szt.
1.
2.
3.
4.
5.

System operacyjny iOS 12 lub nowszy
Dostęp do aktualizacji systemu operacyjnego przez min. 3 lata
Pamięć Flash 128GB
Obudowa zabezpieczająca urządzenie przed uszkodzeniem
Szkło hartowane zabezpieczające ekran urządzenia przed uszkodzeniem

1.16. Zasilacz buforowy 24 V – 4 szt.
1.
2.
3.

Napięcie wejściowe 100-250VAC/VDC
Regulacja napięcia wyjściowego 24-30V
Maksymalna moc wyjściowa 60-90W
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe
Zabezpieczenie przepięciowe
Zabezpieczenie przed rozładowaniem i nieprawidłowym podłączeniem akumulatora
Sygnał alarmowy AC OK oraz niski stan naładowania akumulatora
Chłodzenie pasywne przy otwartym obiegu powietrza
Temperatura pracy od -20 do +60°C
Sygnalizacja pracy diodą LED
Zgodność z normami i certyfikatami wymaganymi w EU
Sprawność min. 80%
Akumulatory żelowe i okablowanie niezbędne do uruchomienia zasilacza

1.17. Środki bezpieczeństwa – 1 kpl.
1.
2.
3.

Gaśnica proszkowa 4kg-8kg – 2 szt.
Rękawice ochronne – 20 szt.
Gogle/okulary ochronne – 2 szt.

1.18. Karty mikroprocesorowe do HSM z czytnikiem –1 kpl.
Karta mikroprocesorowa do przechowywania kluczy RSA kompatybilna z HSM Utimaco lub HSM Gemalto PSG
w ilości 5 szt. Dedykowany czytnik kompatybilny z dostarczonymi kartami oraz z HSM spełniającym normę FIPS
140 level 3 lub CC.

2. Materiały techniczne do testów instalacji demonstracyjnej
2.1. Dedykowany zestaw narzędziowy VDE/ESD 35-elementowy – 2 kpl.
Zestaw ma być zbudowany w oparciu o profesjonalne i trwałe produkty najwyższej jakości. W skład zestawu mają
wchodzić co najmniej:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

wkrętaki izolowane 7 elementów (VDE płaskie 1 x 0.8x4.0x100, 1 x 1.0x5.5x125, 1 x 0.6x3.5x100, VDE
krzyżowe 1 x PH 1x80, 1 x PH 2x100, 1 x # 1x80, 1 x # 2x100) wyposażone w: trzpienie izolowane VDE
gwarantujące bezpieczeństwo pracy do 1000 V, strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy
miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru,
kołnierz zabezpieczający przed staczaniem się narzędzia,
wkrętaki precyzyjne 6 elementów (płaskie 1 x 0.30x1.8x60, 1 x 0.40x2.0x60, 1 x 0.40x2.5x80, 1 x 0.50x3.0x80,
krzyżowe 1 x PH 00x60 1, 1 x PH 0x60),
szczypce izolowane 3 elementy (uniwersalne kombinerki izolowane VDE 160mm, tnące półokrągłe
izolowane VDE 160mm, tnące boczne VDE 160mm – ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość
ostrzy ok. 62 HRC, pracę w trudno dostępnych miejscach, stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie
hartowana olejowo),
szczypce precyzyjne dla elektroników ESD 3 elementy (szczęki płaskie szerokie oraz szczęki półokrągłe –
rękojeści w wersji rozpraszającej ładunki elektrostatyczne, podwójna sprężyna o niskim tarciu zapewnia
łagodne i równomierne rozwieranie szczypiec, ergonomiczny kształt nasadek rękojeści, stal łożyskowa
chromowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo, IEC TR 61 340-5),
noże segmentowe łamane 9mm i 18mm,
blat roboczy z uziemieniem elektrostatycznym, zasilaniem i oświetleniem.

2.2. Wkrętaki VDE – 20 szt.
Wysokiej jakości izolowane wkrętaki płaskie (10 szt.) oraz krzyżowe (10 szt.).
Indywidualnie kontrolowana izolacja gwarantująca bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.
Rękojeść zapewniająca długotrwałą ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i
odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie oraz miękkie strefy zapewniają przenoszenie
wysokich momentów obrotowych. Wysoka odporność na korozję.
Oznaczenie na rękojeści typu końcówki (łatwość odszukania właściwego wkrętaka).
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Wielokątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia.

2.3. Zestaw lutowniczy – 1 kpl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Topnik żelowy w strzykawce – 5 szt. Nie wywołuje korozji. Zgodny z normami do prowadzenia montażu
SMD i napraw w technologii poniżej 3 mils.
Ołowiowy drut lutowniczy z topnikiem o różnych grubościach rdzenia – 2 kg
Koncentrat preparatu do mycia ultradźwiękowego do obwodów drukowanych – 5 l
Klej montażowy – 3 szt.
Odsysacz cyny – 1 szt.
Groty lutownicze – 10 szt.
Pistolet do kleju – 1 szt.
Penseta – 2 szt.

2.4. Zestaw baterii – 1 kpl.
1.
2.

Baterie AAA – 100 szt.
Baterie 2032 – 10 szt.

2.5. Znaczniki na przewody – 1 kpl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Znacznik termokurczliwy do nadruku o średnicy 10 mm – 1000 szt.
Znacznik termokurczliwy do nadruku o średnicy 8 mm – 1000 szt.
Znacznik termokurczliwy do nadruku o średnicy 6 mm – 1000 szt.
Znacznik termokurczliwy do nadruku o średnicy 4 mm – 1000 szt.
Etykieta srebrna 20-25 mm x 40-50 mm – 2000 szt.
Etykieta biała 20-25 mm x 40-50 mm – 2000 szt.

Znaczniki i etykiety są przystosowane do druku termotransferowego. Dostarczone są w komplecie z taśmą
termotransferową zalecaną przez producenta znaczników i etykiet oraz w ilości wystarczającej do zadrukowania
dostarczonych znaczników i etykiet.

2.6. Platforma deweloperska STM32 – 2 kpl.
Platforma zapewniająca uruchamianie, testowanie i debugowanie oprogramowania sterowników opartych
o procesory serii STM 32 wykorzystywane przez Zamawiającego w Projekcie. W ramach dostawy Wykonawca
zainstaluje oraz skonfiguruje dostarczony sprzęt i oprogramowanie.
W komplecie znajdują się niezbędne kable komunikacyjne, adaptery oraz zestaw uniwersalnych kabli
połączeniowych różnej długości w ilość min. 100 szt.

2.7. Kalibracja sprzętu pomiarowego – 1 kpl.
Kalibracja obejmuje kalibrację 1 oscyloskopu, 2 mierników energetycznych, 2 zasilaczy laboratoryjnych,
1 generatora, 2 mierników HVAC. W ramach kalibracji zostanie wykonane czyszczenie i przegląd techniczny
sprzętu oraz powiązanych sąd pomiarowych.

2.8. Komponenty elektryczne – 1 kpl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Szybkozłączki WAGO 0,5-2,5mm² – 300 szt.
Złącza E+J – 50 szt.
Złącza F – 50 szt.
Złączki szynowe – 50 szt.
Kable połączeniowe 16mm² linka do rozdzielnic – 40 szt.
Kable połączeniowe 4mm² linka do rozdzielnic – 80 szt.
Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A 30mA typ A – 5 szt.
Taśma izolacyjna – 10 szt.
Przewód zasilający komputerowy C13 – 10 szt.
Przewód zasilający komputerowy C13/C14 – 10 szt.
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2.9. Środki chemiczne i ochronne – 1 kpl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alkohol izopropylowy wysokiej czystości do zastosowań w elektronice – 5 x 1l
Płyn do prania i regeneracji tkanin membranowych – 5 x 1l
Płyn do impregnacji tkanin – 5 x 200ml
Płyn do rozpuszczania klejów i etykiet – 1l
Woda destylowana – 10 x 5l
Sprężone powietrze wysokiej czystości do czyszczenia elementów optycznych i elektronicznych – 10 szt.
Klej termotopliwy w laskach – 20 szt.
Nabój gaz butan do lutownic gazowych – 10 x 400ml

2.10. Ładowarka akumulatorów – 1 szt.
1.
2.
3.
4.
5.

Inteligentna ładowarka akumulatorów AA i AAA z wyświetlaczem LCD.
Ilość kanałów: 4 dla ogniw Ni-Cd oraz Ni-Mh
Napięcie zasilające: 230V 50Hz
Różne prądy łądowania od 200 mA do 1000 mA
Dla każdego kanału są wyświetlane na wyświetlaczu LCD informacje o: napięciu, prądzie
ładowania/rozładowania, czasie ładowania/rozładowania, ilości nagromadzonego/rozładowanego
ładunku elektrycznego.

2.11. Karty pamięci – 1 kpl.
1.
2.
3.
4.

Karty pamięci microSD HD Class 10 8GB – 8 szt.
Karty pamięci microSD HD Class 10 16GB – 8 szt.
Czytnik kart z interfejsem USB3.0 – 1 szt.
Np. San Disk Ultra lub równoważna. Karty muszą być kompatybilne z dostarczonymi płytkami
prototypowymi.

3. Gwarancja
Dostarczony sprzęt musi posiadać gwarancję na okres minimum 2 lat wraz z naprawą na miejscu instalacji
z czasem 24h w dni robocze na przywrócenie sprawności sprzętu. W przypadku awarii nośników danych
i materiału kryptograficznego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego. W ramach gwarancji Zamawiający
ma prawo dostępu do wszelkich aktualizacji dokumentacji, oprogramowania układowego i wspomagającego
związanego z dostarczonym sprzętem.
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