
Załącznik nr 1 

 

Wymagania techniczne dotyczące zasilacza (zasilacz pierwszy) 

 

Typ: 

Zasilacz mobilny (zabudowany na podwoziu z możliwością holowania przez wózek akumulatorowy) 

Wejście: 

Zasilanie: napięcie trójfazowe 3x400V/50Hz z sieci typu TN-S (miękki start) 

Moc znamionowa: 60 kVA 

Wyjście: 

1) 3x200/115V, 400Hz 

2) 28VDC, 600A prądu ciągłego 

Przewód wejściowy 50/60Hz z wtyczką: 

Wtyczka CEE 125A/3P+N+PE  lub 63A (jeśli jest możliwe) 

Długość 20m 

Przewód wyjściowy 400Hz z wtyczką: 

Wtyczka LPA 400/4 

Długość 10m 

Przewód wyjściowy 28VDC z wtyczką: 

Wtyczka LPA M1/3 

Długość 10m 

 

Wymagania techniczne dotyczące zasilacza (zasilacz 2) 

 

Typ: 

Zasilacz mobilny (zabudowany na podwoziu z możliwością holowania przez wózek akumulatorowy) 

Wejście: 

Zasilanie: silnik spalinowy Diesel 

Moc znamionowa: 60 kVA 

Wyjście: 

• 3x200/115V, 400Hz 

• 28VDC, 600A/300A prądu ciągłego 

• 28VDC, 600A/300A prądu ciągłego 

Przewód wyjściowy 400Hz z wtyczką: 

Wtyczka LPA 400/4 

Długość 10m 

Przewód wyjściowy 28VDC z wtyczką: 

Wtyczka LPA M1/3 

Długość 10m 

 

Wymagania dodatkowe 

 

Dla zapewnienia zachowania wysokiej jakości systemu oraz jego dopasowania także do 
najnowocześniejszych statków powietrznych, każde źródło napięć specjalnych 
(nazywane także „zasilacz” w niniejszym opracowaniu) ma charakteryzować się m.in. 
następującymi cechami: 
 

• Dla zapewnienia, że oferowane urządzenie jest niezawodne i prawidłowo 



zestrojone (zintegrowane), wszystkie płytki elektroniki, moduł prostownika 
muszą być zaprojektowane przez producenta oferowanego źródła. 

• Producent oferowanego zasilacza ma mieć minimum 10-letnie doświadczenie w 
projektowaniu, produkcji i dostarczaniu urządzeń zasilania naziemnego w 
branży lotniczej. 

• Ww. producent musi być uwzględniony, przez co najmniej jednego wiodącego 
w świecie producenta statków powietrznych, na jego liście rekomendowanych 
producentów sprzętu do obsługi naziemnej. 

• W zakresie producenta zasilacza - informacje o firmie, dane katalogowe 
produktów, listy części zamiennych i listy projektów referencyjnych powinny 
być łatwo dostępne na stronie internetowej producenta. 

• Producent oferowanego sprzętu powinien posiadać wdrożony system 
zarządzania jakością z dokładnie zdefiniowanymi procedurami, zasadami i 
instrukcjami pracy i certyfikat w celu zapewnienia, że firma ta działa zgodnie z 
DS/EN ISO9001:2015. 

• Wszystkie wskaźniki i kontrolki mają być wykonane na bazie diod świecących 
(LED). Nie dopuszcza się stosowania żarówek.  

• Opis wskaźników i włączników powinien być w języku polskim 
• Oferowany produkt musi być wyposażony w system „interlock” niezbędny ze 

względu na bezpieczeństwo personelu oraz sprzętu. System ten jest 
standardowym systemem, który załącza napięcie dopiero w momencie 
podłączenia wtyku zasilacza do statku powietrznego. Ma istnieć możliwość 
chwilowego lub długotrwałego ominięcia (by-pass) systemu interlock z 
poziomu menu użytkownika, przy czym by pass powinien zostać automatycznie 
anulowany przez układy wewnętrzne zasilacza, w momencie pierwszego 
podłączenia wtyku do statku powietrznego w przypadku obecności stosownego 
połączenia z przewodem sterującym w złączu i zasilaczu. 

• Wszystkie funkcje zasilacza mają być sterowane i monitorowane przez jeden 
centralny mikroprocesor.  

• Zasilacz ma być wyposażone w interfejs użytkownika umożliwiający podgląd 
parametrów pracy i ustawień działający na zasadzie wyświetlacza 
ciekłokrystalicznego. 

• Zasilacz ma posiadać pamięć rejestrującą historię jego pracy i występujących 
błędów,  w tym rejestr całkowitego zużycia energii elektrycznej w kWh i liczby 
motogodzin 

• Rejestr błędów („czarna skrzynka”) urządzenia ma umożliwiać diagnozę 
konkretnej awarii na zasadzie odczytu parametrów pracy zmierzonych i 
zapisanych w momencie wystąpienia zarejestrowanej awarii.  

• Rejestry pracy i czarnej skrzynki mają być łatwo zapisywalne na zewnętrznej 
pamięci „pendrive”, poprzez wpięcie przenośnej pamięci do gniazda USB w 
zasilaczu i aktywowanie stosownej funkcji poprzez interfejs użytkownika. 

• Aktualizacja oprogramowania zasilacza ma być również możliwa poprzez 
wpięcie przenośnej pamięci, z zapisaną nową wersją oprogramowania,  do 
gniazda USB w zasilaczu i aktywowanie stosownej funkcji poprzez interfejs 
użytkownika. 

• Zasilacz ma mieć budowę modułową, zapewniającą łatwy dostęp do wszystkich 
podzespołów i szybką ich wymianę. 

• Instrukcja eksploatacji urządzenia powinna być w języku polskim i angielskim 
 


