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Część II – Montażowe stanowisko dydaktyczne 

1. Stół uniwersalny – 8 zestawów. 

1.1 Stół uniwersalny– 8 szt. 

Zestaw nowy, bez wad; gwarancja min. 24 miesiące 

Stół przystosowane do zajęć praktycznych i teoretycznych. 

Stół o wymiarach 1600x800x800 z uchwytem (półką) na komputer. 

Rama nośna stołu wykonana z profili stalowych 30x30x20 mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 7035 

(jasny szary). Odpowiednio wzmocniona w celu stabilności i wytrzymałości stołu. 

Blat - laminowana płyta o grubości 36 mm. 

Mata gumowa nieprzewodząca w kolorze szarym. 

Do stołu doprowadzone napięcie trójfazowe, przewód pięciożyłowy o długości 5m zakończony wtyczką 

trójfazową 5-bolców, 16A. 

8 sztuk stołów, w tym 4 z szafką rozdzielczą po prawej stronie stołu i 4 po lewej stronie, tak aby z drugiego 

końca stołu można było zamontować imadło. 

Wyposażenie stołu: 

Do blatu przymocowana szafka rozdzielcza składająca się z dwóch części. 

Pierwsza część: zamontowane 5 gniazd 230V z bolcem ochronnym, z doprowadzonym napięciem oraz 

wyłącznik bezpieczeństwa odłączający zasilanie stołu montażowego o ergonomicznym dostępie. Druga 

część, z ograniczonym dostępem - zamykana na klucz, wyposażona w:  

 gniazdo trójfazowe, 5-bolców,16A; 

 zaciski laboratoryjne: L1, L2, L3, N, PE; 

 wyłączniki instalacyjne nadprądowe; 

 wyłączniki różnicowoprądowe; 

 przyciski i lampki sygnalizacji zał/wył zasilanie. 

 

1.2 Szafka narzędziowa – 8 szt. 

Zestaw nowy, bez wad; gwarancja min. 24 miesiące 
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Szafka na narzędzia, metalowa, podblatowa, na kołach skrętnych, wymiarach 500x600x400 mm, 

z uchwytem ułatwiającym przesuwanie. 

W górnej części szuflada z uchwytem o wysokości 100mm, w dolnej części półka o wysokości 450mm, z 

drzwiami skrzydłowymi, obie części zamykane na zamek kluczowy. 

Szafka dwukolorowa, obudowa w kolorze RAL 2002, szuflada i drzwi skrzydłowe dolnej części w kolorze RAL 

7035. 

 

1.3 Zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych – 6 zestawów. 

Zawartość jednego zestawu: 

1.3.1 Piłka do metalu z brzeszczotem, 

Długość: 300 mm, typ: ramka; 

1.3.2 Zaciskarka / praska do końcówek tulejkowych izolowanych i nieizolowanych; 

Zakres pracy 0,5-2,5mm², szczęki zaciskowe 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,5 

1.3.3 Zestaw wkrętaków z gwarancją bezpieczeństwa pracy przy instalacjach pod napięciem do 1000 V. 

Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniający wysoką jakość narzędzi. Rękojeść 

wykonana bezpośrednio na grocie. 

Minimalny skład zestawu:  

 wkrętak płaski 2.5 x 75 mm 

 wkrętak płaski 4 x 100 mm 

 wkrętak płaski 5.5 x 125 mm 

 wkrętak philips PH 0 x 60 mm 

 wkrętak philips PH 1 x 80 mm 

 wkrętak philips PH 2 x 100 mm 

 wkrętak pozidriv PZ1×80 mm 
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1.3.4 Neonowy wskaźnik napięcia 

1.3.5 Poziomnica 60 cm;  

1.3.6 Nóż monterski o rękojeści izolowanej lub z drewna; 

1.3.7 Szczypce uniwersalne: 

długość w granicach od 160 do 200 mm; z gwarancją bezpieczeństwa pracy przy instalacjach pod napięciem 

do 1000 V 

1.3.8 Szczypce odgięte wąskie: 

długość w granicach od 160 do 200 mm; z gwarancją bezpieczeństwa pracy przy instalacjach pod napięciem 

do 1000 V 

1.3.9 Szczypce boczne: 

długość w granicach od 160 do 200 mm; z gwarancją bezpieczeństwa pracy przy instalacjach pod napięciem 

do 1000 V 

1.3.10 Szczypce do ściągania izolacji: 0-2,5 mm2; 

1.3.11 Przyrząd do zdejmowania powłoki z przewodów wielożyłowych;  

1.3.12 Taśma izolacyjna 19 mm / 20 m; 

1.3.13 Młotek metalowy 300g; 

1.3.14 Korytko do cięcia listew pod katem (skrzynka uciosowa): 

Drewniana, długość 300 ± 30, szerokość pola pracy wewnątrz skrzynki 80 ±10 mm; 

1.3.15 Komplet wierteł do metalu (0-10); 

1.3.16 Pilnik do metalu płaski: 

Długość ostrza 150mm; 

1.3.17 Imadło ślusarskie: 

Stałe, 100 mm; 

1.3.18 Przymiar liniowy 2m; 

1.3.19 Lutownica kolbowa: 

O mocy z przedziału od 30 do 100 W; 
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1.3.20 Odsysacz do cyny; 

1.3.21 Pęseta 120 mm; 

1.3.22 Skrzynka na narzędzia: 

Rozmiar dobrany do wnętrza szafki narzędziowej; 

1.3.23 Uniwersalny miernik cyfrowy, ręczny wybór zakresu: 

Urządzenie nowe, bez wad. Instrukcja obsługi. Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

Pomiary, zakresy: 

 napięcie DC [V]: 200m/2/20/200/1000V 

 napięcie AC [V]: 2/20/200V/750V 

 prąd DC [A]: 2m/20mA/200mA/10A 

 prąd AC [A]: 20mA/200mA/10A 

 rezystancja [Ω]: 200Ω/2k/20k/200k/2MΩ/20MΩ/200MΩ 

 pojemność [F]: 2n/20n/200nF/2μF/20μF 

Funkcje, cechy: 

 test diody 

 test ciągłości obwodu 

 Data Hold 

 Auto Power Off 

 resetowalny bezpiecznik 

 normy: CE, CAT. III - 1000V 

Akcesoria: przewody pomiarowe, baterie; 

 

1.4 Zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych – 2 zestawy. 

Zawartość jednego zestawu: 

1.4.1 Piłka do metalu z brzeszczotem: 

Długość: 300 mm, typ: ramka; 

1.4.2 Zaciskarka / praska do końcówek tulejkowych izolowanych i nieizolowanych: 

Zakres pracy 0,5-2,5mm², szczęki zaciskowe 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,5 
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1.4.3 Zestaw wkrętaków z gwarancją bezpieczeństwa pracy przy instalacjach pod napięciem do 1000 V: 

Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali zapewniający wysoką jakość narzędzi. Rękojeść 

wykonana bezpośrednio na grocie. 

Minimalny skład zestawu:  

 wkrętak płaski 2.5 x 75 mm 

 wkrętak płaski 4 x 100 mm 

 wkrętak płaski 5.5 x 125 mm 

 wkrętak philips PH 0 x 60 mm 

 wkrętak philips PH 1 x 80 mm 

 wkrętak philips PH 2 x 100 mm 

 wkrętak pozidriv PZ1×80 mm 

1.4.4 Neonowy wskaźnik napięcia 

1.4.5 Poziomnica 60 cm;  

1.4.6 Nóż monterski o rękojeści izolowanej lub z drewna; 

1.4.7 Szczypce uniwersalne: 

długość w granicach od 160 do 200 mm; z gwarancją bezpieczeństwa pracy przy instalacjach pod napięciem 

do 1000 V 

1.4.8 Szczypce odgięte wąskie: 

długość w granicach od 160 do 200 mm; z gwarancją bezpieczeństwa pracy przy instalacjach pod napięciem 

do 1000 V 

1.4.9 Szczypce boczne: 

długość w granicach od 160 do 200 mm; z gwarancją bezpieczeństwa pracy przy instalacjach pod napięciem 

do 1000 V 

1.4.10 Szczypce do ściągania izolacji: 0-2,5 mm2; 

1.4.11 Przyrząd do zdejmowania powłoki z przewodów wielożyłowych;  

1.4.12 Taśma izolacyjna 19 mm / 20 m; 

1.4.13 Młotek metalowy 300g; 

1.4.14 Korytko do cięcia listew pod katem (skrzynka uciosowa): 

Drewniane, długość 300 ± 30, szerokość pola pracy wewnątrz skrzynki 80 ±10 mm; 
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1.4.15 Komplet wierteł do metalu (0-10); 

1.4.16 Pilnik do metalu płaski: 

Długość ostrza 150mm; 

1.4.17 Imadło ślusarskie: 

Stałe, 100 mm; 

1.4.18 Przymiar liniowy 2m; 

1.4.19 Lutownica kolbowa: 

O mocy z przedziału od 30 do 100 W; 

1.4.20 Odsysacz do cyny; 

1.4.21 Pęseta 120 mm; 

1.4.22 Skrzynka na narzędzia 

Rozmiar dobrany do wnętrza szafki narzędziowej; 

1.4.23 Uniwersalny miernik cyfrowy, ręczny wybór zakresu: 

Urządzenie nowe, bez wad. Instrukcja obsługi. Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

Pomiary, zakresy: 

 napięcie DC [V]: 200m/2/20/200/1000V 

 napięcie AC [V]: 2/20/200V/750V 

 prąd DC [A]: 2m/20mA/200mA/10A 

 prąd AC [A]: 20mA/200mA/10A 

 rezystancja [Ω]: 200Ω/2k/20k/200k/2MΩ/20MΩ/200MΩ 

 pojemność [F]: 2n/20n/200nF/2μF/20μF 

Funkcje, cechy: 

 test diody 

 test ciągłości obwodu 

 Data Hold 

 Auto Power Off 

 resetowalny bezpiecznik 

 normy: CE, CAT. III - 1000V 
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Akcesoria: przewody pomiarowe, baterie; 

1.4.24 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej: 

Urządzenie nowe, bez wad. Instrukcja obsługi. Gwarancja: minimum 24 miesiące. 

Umożliwi wykonywanie pomiaru: 

 impedancji pętli zwarciowej dla zakresu napięć (100...440 V), o częstotliwościach 45...65 Hz, z 

rozdzielczością 0,01 Ω, w obwodach L-N, L-L, L-PE z dokładnością wyniku w przedziale 0,13...2000 Ω; 

zakres roboczy napięć: 180…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460 V (dla ZL-L), maksymalnym prądem 

pomiarowym: 7,6 A (przy 230 V), 13,3 A (przy 400 V); Pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15 

mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych; 

 impedancji pętli zwarciowej w obwodach z wyłącznikami RCD; 

 wszystkich parametrów wyłączników różnicowoprądowych; Pomiar wyłączników 

różnicowoprądowych typu AC i A; zwykłych, krótkozwłocznych oraz selektywnych o znamionowych 

prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 mA, również w trybie Auto (kilka wybranych pomiarów 

RCD bez konieczności ich kolejnego wyzwalania, łącznie z pomiarem pętli zwarciowej), pomiar 

prądem <15 mA; Test wyłączania RCD; Pomiar czasu i prądu różnicowego sinusoidalnego i 

jednokierunkowego przy tylko jednym wyzwoleniu wyłącznika. Pomiar napięcia dotykowego (UB) 

odniesionego do nominalnego prądu różnicowego. 

 ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych (zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-

EN61557); 

 napięcia i częstotliwości sieci. 

Wykrywa zamiany przewodów L i N w gniazdku i następuje automatyczna zamiana w mierniku. 

Zapisuje do pamięci wyniki pomiarów i umożliwia przesłanie ich bezprzewodowo do komputera. 

Występuje kontrola poprawności podłączenia zacisku PE, wskazanie rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji 

pętli zwarcia XL, również w trybie Auto. 

1.4.25 Miernik rezystancji izolacji: 

 Pomiar rezystancji izolacji: do 10 GΩ zgodnie z IEC 61557-2; napięcie pomiarowe wybierane: 50, 

100, 250, 500, 1000 V; ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji; samoczynne rozładowanie 

pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji; akustyczne 

wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych; 
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wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru; zabezpieczenie przed pomiarem 

obiektów pod napięciem; pomiar trójprzewodowy. 

 Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 prądem 

>200 mA. 

 Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 

0,12...400 Ω, sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 30 Ω. 

 Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO. 

 Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V. 

1.4.26 Cyfrowy miernik cęgowy: 

 Bezpośredni pomiar prądu przemiennego do 400 A; 

 Pomiar napięcia stałego i przemienne do 600 V; 

 Pomiar rezystancji oraz ciągłości połączeń z sygnalizacją akustyczną. 

 


