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WYTYCZNE NA TESTER WIĄZEK 

 

1. Generator  1500VDC min.  3mA, do pomiaru rezystancji izolacji, zakres do 10GΩ, programowalny czas 

narastania prądu i napięcia.  

2. Generator 1050VAC do sprawdzania wytrzymałości izolacji na przebicie, programowalny czas narastania 

prądu i napięcia.  

3. Funkcja automatycznego rozładowania obiektów po badaniu. 

4. Generator 0÷40VDC 1A do testów ciągłości i zwarć niskonapięciowych. 

5. Generator funkcyjny 28VDC 2A do testów przekaźników. 

6. 512 punktów testowych, wszystkie punkty testowe z możliwością prowadzenia testów funkcyjnych, w 

tym 32 punkty do testów magistrali MIL-STD-1553 z ograniczeniem napięcia do 250VDC. 

Obudowa zapewniająca możliwość dalszego rozszerzenia punktów testowych, do min. 3200.  

Komplet złącz adaptacyjnych do wszystkich zainstalowanych kart.  

7. Sonda do otwartych przewodów. 

8. Generator 1MHz do testów magistrali MIL-STD-1553. 

9. Opcjonalnie - miernik RLC do pomiarów rezystancji, indukcyjności  i pojemności. Napięcie od DC do 

100kHz. Pomiar pojemności z dokładnością do 1µF. 

10. Opcjonalnie - pomiar rezystancji metodą czteroprzewodową z dokładnością od 1mΩ. 

11. Opcjonalnie – 3200 punktów testowych. 

12. System z łatwą możliwością transportu. 

13. Komputer typu laptop z ekranem min 17”, zapis pomiarów do EXCELL, komunikacja przez LAN, 

drukarka Laserowa A4. 

14. Oprogramowanie do obsługi testera zainstalowane na komputerze połączonym z testerem 

– 1 licencja dożywotnia. 

15. Oprogramowanie do projektów testów wiązek do instalacji na komputerach użytkownika – min 6 licencji 

dożywotnie. 

16. Instalacja oprogramowania na komputerach klienta wraz ze sprawdzeniem poprawności działania i pełnej 

funkcjonalności z Testerem i oprogramowaniem. 

17. Wiązki adaptacyjne zamawiający wykona we własnym zakresie. 

18. Budowa modułowa, możliwość rozbudowy o kolejne punkty pomiarowe. 

19. Świadectwo wzorcowania mierników. 

20. Certyfikat CE. 

21. Metodyka kalibracji i sprawdzeń oraz wymagane czasookresy kalibracji zabudowanych mierników. 

22. Instrukcja w języku polskim. 

23. Oprogramowanie w języku polskim. 
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24. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Polska. 

25. 2 lata gwarancji. 

26. Montaż i uruchomienie w siedzibie zamawiającego. 

27. Szkolenie z obsługi i wykonania testów w siedzibie odbiorcy (5 programistów, operatorów + 5 

operatorów). 

28. Dodatkowe szkolenie teoretyczne i praktyczne z pomiarów MilBus (5 programistów, operatorów + 5 

operatorów). 

29. Dodatkowe szkolenie teoretyczne i praktyczne  z pomiarów rezystancji metodą 4 przewodową (5 

programistów, operatorów + 5 operatorów). 

 

 


