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L.Dz./PRO-dzpz/3039/2020                           Załącznik nr 1 
 
 

Specyfikacja techniczna sprzętu dydaktycznego 
do nauki podstaw pneumatyki i elektropneumatyki 

 

 

Lp. Nazwa towaru Ilość  

1 Zestaw do nauki podstaw pneumatyki 1 szt. 

2 Zestaw do nauki podstaw elektro-pneumatyki 1 szt. 

3 Zasilacz kompatybilny z zestawem do nauki elektropneumatyki 1 szt. 

4 Zestaw bezpiecznych przewodów laboratoryjnych 4 mm 1 szt. 

5 
Program do projektowania i symulacji układów pneumatycznych 
Licencja sieciowa wersja polska/angielska 

1 szt. 

6 
Sprężarka powietrza z reduktorem ciśnienia i oddzielaczem 
wody ciśnienie 800 kPa wydajność zasysania 50 l/min 

1 szt. 

7 Stół laboratoryjny stacjonarny z płytą profilową 1 szt. 

 

1. Okres gwarancji: min. 24 miesięce (po okresie gwarancyjnym także możliwość zapewnienia 
serwisu i pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych). 

2. Dostawa urządzeń wraz z instrukcjami obsługi oraz opisem ćwiczeń laboratoryjnych. 
3. Zeszyty ćwiczeń zgodne z zestawami urządzeń do nauki podstaw pneumatyki i elektropneumatyki  

powinny zawierać: 

 Rozwiązania wzorcowe 

 Wskazówki dydaktyczne 

 Multimedialne płyty CD z rysunkami, zdjęciami zastosowań przemysłowych, animacjami i 
schematami połączeń w programie do symulacji układów pneumatycznych i 
elektropneumatycznych. 

 Karty pracy dla uczniów. 

 Interaktywne kursy wpsomagające naukę naukę z podstaw pneumatyki i elektropneumatyki. 
4. Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego. 
5. Termin realizacji zamówienia do 56 dni (8 tygodni). 
 

 
Lp. Specyfikacja techniczna ilość 
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Zestaw do nauki podstaw pneumatyki 
W skład pojedynczego zestawu powinny wchodzić następujące elementy: 

 Zawór 3/2-drogowy z przyciskiem, w stanie spoczynku zablokowany - zawór gniazdowy, 

jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą. Zakres ciśnienia: 0 ÷ 800 kPa  
(0 ÷ 8 bar), Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min – minimum 2 szt. 

 Zawór 3/2-drogowy z przyciskiem, w stanie spoczynku otwarty - zawór gniazdowy, 

jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, zakres ciśnienia: 
0 ÷ 800 kPa (0 - 8 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych 
narzędzi. Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min  – minimum 1 szt. 

 Zawór 5/2-drogowy z przełącznikiem - zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany 

bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, zakres ciśnienia: 0 ÷ 800 kPa (0 ÷ 8 bar). Normalny 
przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min – minimum 1 szt. 

 Zawór 3/2-drogowy z przełącznikiem, w stanie spoczynku zablokowany - zawór gniazdowy, 

jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, zakres ciśnienia: 0 ÷ 800 kPa (0 
÷ 8 bar). Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min – minimum 1 szt. 

 Zawór 3/2-drogowy z rolką, w stanie spoczynku zablokowany - zawór gniazdowy, 

jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą, zakres ciśnienia: 0 ÷ 800 kPa (0 
÷ 8 bar). Normalny przepływ znamionowy 1…2: 80 l/min  – minimum 2 szt. 

 Czujnik zbliżeniowy, pneumatyczny, z mocowaniem do siłownika - pneumatyczny czujnik 

zbliżeniowy, zawór 3/2-drogowy, położenie spoczynkowe zablokowane, uruchamiany 
elektromagnetycznie, do napędów z magnesami stałymi, precyzyjne szybkozłącze wtykowe do 
węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, zakres ciśnienia min 
200, max 800 kPa (2 ÷ 8 bar), czas włączania/wyłączania 22 ms/52 ms, optyczny wskaźnik stanu 
przełącznika, system montażowy do cylindra o średnicy 20 mm, 2 x gniazdo czujnika (rowek T 8 
mm) do jednoczesnego zamontowania jednego pneumatycznego i jednego elektronicznego 
czujnika zbliżeniowego – minimum 2 szt. 

 Pneumatyczny timer, w położeniu spoczynkowym zablokowany – Timer przełącza ciśnienie 
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wejściowe z przyłącza 1 na przyłącze 2 po upływie ustawionego czasu opóźnienia. Czas 
opóźnienia można ustawić płynnie za pomocą przycisku w zakresie między 2 a 30 sekund - 
minimum 1 szt. 

 Zawór przełączający ciśnienie - zawór gniazdowy ze sprężyną cofającą, Zakres ciśnienia 

roboczego: (min-max) 180 ÷ 800 kPa (1,8 ÷ 8 bar), Zakres ciśnienia sterującego: (min – max) 100 
÷ 800 kPa (1 ÷ 8 bar). Normalny przepływ znamionowy 1…2: 100 l/min - minimum 1 szt. 

 Zawór 3/2-drogowy, jednostronnie uruchamiany sprężonym powietrzem - sterowany 

bezpośrednio, jednostanowy zawór tłokowy z mechanicznym cofaniem sprężynowym, w 
ustawieniu spoczynkowym blokowany, z możliwością przebudowy na otwarte ustawienie 
spoczynkowe, szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o 
kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, ciśnienie robocze (min – max) -90 ÷ 1000 kPa  
(-0,9÷10 bar), ciśnienie sterowania (min-max) 150 ÷ 1000 kPa (1,5 ÷ 10 bar) – minimum 1 szt. 

 Zawór 5/2-drogowy, jednostronnie uruchamiany sprężonym powietrzem - sterowany 

bezpośrednio jednostanowy zawór tłokowy z mechanicznym cofaniem sprężynowym, 
szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie 
średnicy 4 mm, ciśnienie robocze (min – max) -90 ÷ 1000 kPa (-0,9 ÷10 bar), ciśnienie sterowania 
(min – max) 150 ÷ 1000 kPa (1,5 ÷ 10 bar). System szybkiego mocowania niewymagający użycia 
dodatkowych narzędzi – minimum 1 szt. 

 Zawór impulsowy 5/2-drogowy, obustronnie uruchamiany sprężonym powietrzem - 

sterowany bezpośrednio, dwustanowy zawór tłokowy, szybkozłącze śrubowe do przewodów 
giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, ciśnienie robocze 
(min – max) -90 ÷ 1000 kPa (-0,9 – 10 bar), ciśnienie sterowania (min ÷ max) 150 ÷ 1000 kPa  
(1,5 ÷ 10 bar) – minimum 3 szt. 

 Zawór wielodrogowy - zakres ciśnienia (min – max): 100 ÷ 1000 kPa (1 ÷ 10 bar), normalny 

przepływ znamionowy 1, 1/3...2: 500 l/min. System szybkiego mocowania niewymagający użycia 
dodatkowych narzędzi – minimum 1 szt. 

 Zawór podwójnego sygnału - zawór podwójnego sygnału przełączany na wyjście przez 

zasilenie ciśnieniem na dwóch wejściach (funkcja ORAZ), zakres ciśnienia (min ÷ max): 100 ÷ 
1000 kPa (1 ÷ 10 bar), normalny przepływ znamionowy 1, 1/3...2: 550 l/min – minimum 2 szt. 

 Zawór szybkiego odpowietrzania - zawór szybkiego odpowietrzania z zamontowanym 

tłumikiem, zawór gniazdowy, zakres ciśnienia: od 50  do 1000 kPa (0,5 ÷ 10 bar), Normalny 
przepływ znamionowy 1...2: 300 l/min, Normalny przepływ znamionowy 2...3: 390 l/min – 
minimum 1 szt. 

 Zawór dławiąco-zwrotny - zawór dławiąco-zwrotny to połączenie zaworu dławiącego  

i zaworu zwrotnego. Przekrój zaworu dławiącego można regulować za pomocą śruby 
radełkowanej, zakres ciśnienia: 20 ÷ 1000 kPa (0,2 ÷ 10 bar), normalny przepływ znamionowy: w 
kierunku dławienia 0 ÷ 85 l/min, przeciwnie do kierunku dławienia 100 ÷ 110 l/min, szybkozłącze 
do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm - 
minimum 2 szt. 

 Siłownik jednostronnego działania z krzywką sterowniczą - siłownik tłokowy, ciśnienie 

robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), długość skoku: maksymalnie 50 mm, siła ciągu przy 
600 kPa (6 bar): 150 N, siła odciągania sprężyny: co najmniej 13 N – minimum 1 szt. 

 Siłownik dwustronnego działania z krzywką sterowniczą - siłownik tłokowy, tłumienie 

położenia krańcowego siłownika można ustawić za pomocą dwóch śrub regulacyjnych. Ciśnienie 
robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), Długość skoku: maksymalnie 100 mm, siła ciągu przy 
600 kPa (6 bar): min 160 N, siła cofania przy 600 kPa (6 bar): min 140 N –  minimum 1 szt. 

 Zawór włączający z zaworem regulującym z filtrem - filtr zgorzeliny z oddzielaczem wody, 

tłokowy zawór regulujący, normalny przepływ znamionowy: 120 l/min, zakres regulacji ciśnienia: 
50 ÷ 700 kPa (0,5 ÷ 7 bar), dokładność filtra: min 40 µm, przyłącze: G 1/8, 6 mm do węża z 
tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm - minimum 1 szt. 

 Zawór regulujący ciśnienie z manometrem – Zawór regulujący ciśnienie z manometrem do 

montażu w systemie bezpiecznego i szybkiego mocowania do płyt profilowych. Regulacja 
ciśnienia za pomocą blokowanego pokrętła. Precyzyjne szybkozłącze wtykowe do węża  
z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm. Przepływ nominalny: 110 
l/min. Maksymalne ciśnienie wejściowe 1000 kPa (10 bar). Zakres regulacji ciśnienia: min 50 ÷  
max 700 kPa (0,5 ÷ 7 bar) – minimum 1 szt. 

 Manometr - pokazuje ciśnienie w pneumatycznych układach sterowania, manometr z rurką 

Bourdona, zakres wskazania: 0 ÷ 1000 kPa (0 ÷ 10 bar), klasa jakości: 1,6 – minimum 2 szt. 

 Blok rozdzielczy - blok rozdzielczy z ośmioma samozamykającymi zaworami zwrotnymi, za 

pomocą przyłącza zbiorowego (6 mm na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy 
zewnętrznej 6 mm) ma umożliwić zasilanie układu sterowania sprężonym powietrzem przez 
osiem pojedynczych przyłączy (4 mm na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy 
zewnętrznej 4 mm), przyłącze: G 1/8 – minimum 1 szt. 

 Wąż z tworzywa sztucznego, 4 x 0,75 i długości 10 m – wąż z tworzywa sztucznego o 

kalibrowanej średnicy zewnętrznej 4 mm. – minimum 2 szt. 
Wszystkie wymienione wyżej elementy powinny być wykonane w systemie szybkiego mocowania, 
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niewymagającym użycia dodatkowych narzędzi lub jeśli są one wymagane to muszą znajdować się 
w zestawie. 
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Zestaw do nauki podstaw elektropneumatyki 
W skład pojedynczego zestawu powinny wchodzić następujące elementy: 

 Wejście sygnału elektrycznego - urządzenie zawierające jeden przełącznik świetlny 

(przełącznik nastawczy), trzy przyciski świetlne z przyłączami i dwiema szynami zbiorczymi do 
zasilania napięciem, 1 przełącznik świetlny z miniaturowymi żarówkami wtykowymi, szyna 
zasilająca, szyna masowa, 1 łącznik zwierny i 1 łącznik rozwierny, przyłącze na wtyczkę 
bezpieczeństwa 4 mm, mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem ze zintegrowaną 
listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące lub 
poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej, zestaw styków: 1 styk zwierny, 1 styk rozwierny, 
obciążalność styków: maksymalnie 2 A – minimum 1 szt. 

 Przekaźnik potrójny - urządzenie zawierające trzy przekaźniki z przyłączami i dwiema szynami 

zbiorczymi do zasilania napięciem, 4 styki przełączane, szyna zasilająca, szyna masowa, 
przyłącze na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm, mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem 
ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i 
sterujące albo poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej, obciążalność styków: maks. 5 A, 
moc wyłączeniowa: maks. 90 W, czas przyciągania: 10 ms, czas zwalniania: 8 ms. – minimum 2 
szt. 

 Elektryczny przycisk graniczny, uruchamiany z lewej strony - Przez naciśnięcie dźwigni 

rolkowej, np. przez krzywkę nastawczą siłownika, mikroprzełącznik zostaje mechanicznie 
uruchomiony. Mikroprzełącznik można podłączyć jako styk zwierny, rozwierny lub przełączny za 
pomocą gniazd bezpieczeństwa 4 mm zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania. 
Obciążalność styków: maksymalnie 5 A, System szybkiego mocowania niewymagający użycia 
dodatkowych narzędzi. – minimum 1 szt. 

 Elektryczny przycisk graniczny, uruchamiany z prawej strony - Przez naciśnięcie dźwigni 

rolkowej, np. przez krzywkę nastawczą siłownika, mikroprzełącznik zostaje mechanicznie 
uruchomiony. Mikroprzełącznik można podłączyć jako styk zwierny, rozwierny lub przełączny za 
pomocą gniazd bezpieczeństwa 4 mm zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania. 
Obciążalność styków: maksymalnie 5 A, System szybkiego mocowania niewymagający użycia 
dodatkowych narzędzi. – minimum 1 szt. 

 Łącznik zbliżeniowy, optyczny, M12 - Łącznik zbliżeniowy z ochroną przed zamianą biegunów, 

przeciążeniem i zwarciem, typ M12 z diodą LED, obracany o 360°, blokada co 15°, podłączenie 
za pomocą zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania gniazd bezpieczeństwa 4 mm, 
zasilanie napięciowe 10÷30 V DC, funkcja wyjścia łącznik zwierny (PNP), System szybkiego 
mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi, regulowany odstęp łączeniowy min 70 
max 300 mm – minimum 1 szt. 

 Czujnik zbliżeniowy, elektroniczny, z mocowaniem do siłownika - magnetorezystywny czujnik 

zbliżeniowy, uruchamiany elektromagnetycznie. Złącze w postaci bezpiecznego gniazda 
wtykowego 4 mm. Wyjście sterujące, zestyk zwierny (PNP) ze wskaźnikiem stanu przełącznika. 
Odporność na przeciążenie i zwarcie z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów. Napięcie 
robocze w zakresie 5 ÷ 30 V DC. Natężenie wyjściowe prądu maks. 100 mA. Czas 
włączania/wyłączania maks. 1 ms. System montażowy do cylindra o średnicy 20 mm, 2 x gniazdo 
czujnika (rowek T 8 mm) do jednoczesnego zamontowania jednego pneumatycznego i jednego 
elektronicznego czujnika zbliżeniowego – minimum 2 szt. 

 Podwójny zawór elektromagnetyczny 3/2-drogowy z diodą LED, w stanie spoczynku 

zablokowany - wstępnie sterowany, monostabilny zawór tłokowy z pneumatycznym cofaniem 
sprężyny, samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie 
elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciowe 24 V 
DC. Czas przełączania włączenie/wyłączenie 6/16 ms. Podłączenie pneumatyczne przez 
śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Ciśnienie robocze min 150 max 800 kPa (1,5 – 8 bar), System 
szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi – minimum 1 szt. 

 Zawór elektromagnetyczny 5/2-drogowy z diodą LED - Wstępnie sterowany, monostabilny 

zawór tłokowy z pneumatycznym cofaniem sprężyny, samopowrotnym i blokowanym przyciskiem 
ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd 
bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciowe 24 V DC. Czas przełączania włączenie/wyłączenie 
7/19 ms. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Ciśnienie robocze 
min 250 max 800 kPa (2,5 – 8 bar), System szybkiego mocowania niewymagający użycia 
dodatkowych narzędzi – minimum 1 szt. 

 Zawór impulsowy elektromagnetyczny 5/2-drogowy z diodą LED - Wstępnie sterowany, 

bistabilny zawór tłokowy z samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. 
Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa  
4 mm. Zasilanie napięciowe 24 V DC. Czas przełączania 7 ms. Podłączenie pneumatyczne przez 
śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Ciśnienie robocze min 150 max 800 kPa (1,5 ÷ 8 bar), System 
szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi – minimum 2 szt. 

 Czujnik ciśnienia ze wskaźnikiem - Piezorezystywny czujnik ciśnienia względnego ze 
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wskaźnikiem LCD, dowolnie programowaną funkcją przełączania, ustawianą histerezą  
i wyjściem analogowym do bezpośredniego rejestrowania wartości pomiaru. Obracany o 360°, 
blokada co 15°. Podłączenie za pomocą zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania 
gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciem w zakresie 15 ÷ 30 V DC. Wyjście 
przełączające PNP. Wyjście analogowe 0 ÷ 10 V DC. Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe 
złącze wtykowe 4 mm. Zakres pomiaru ciśnienia 0 ÷ 1000 kPa (0 ÷ 10 bar), System szybkiego 
mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi – minimum 1 szt. 

 Zawór dławiąco-zwrotny - zawór dławiąco-zwrotny to połączenie zaworu dławiącego  

i zaworu zwrotnego. Przekrój zaworu dławiącego można regulować za pomocą śruby 
radełkowanej, zakres ciśnienia: min 20 max 1000 kPa (0,2 ÷ 10 bar), normalny przepływ 
znamionowy: w kierunku dławienia max 90 l/min, przeciwnie do kierunku dławienia min 100 max 
110 l/min, szybkozłącze do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej 
zewnętrznie średnicy 4 mm – minimum 4 szt. 

 Siłownik jednostronnego działania z krzywką sterowniczą - siłownik tłokowy, ciśnienie 

robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), długość skoku: maksymalnie 50 mm, siła ciągu przy 
600 kPa (6 bar): min 150 N , siła odciągania sprężyny: co najmniej 13 N. System szybkiego 
mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi – minimum 1 szt. 

 Siłownik dwustronnego działania z krzywką sterowniczą - siłownik tłokowy, tłumienie 

położenia krańcowego siłownika można ustawić za pomocą dwóch śrub regulacyjnych. Ciśnienie 
robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), Długość skoku: maksymalnie 100 mm, siła ciągu przy 
600 kPa (6 bar): min 160 N , siła cofania przy 600 kPa (6 bar): min 140 N, System szybkiego 
mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi - minimum 2 szt. 

 Zawór włączający z zaworem regulującym z filtrem - filtr zgorzeliny z oddzielaczem wody, 

tłokowy zawór regulujący, normalny przepływ znamionowy: min 120 l/min, zakres regulacji 
ciśnienia: (min ÷ max) 50 ÷ 700 kPa (0,5 ÷ 7 bar), dokładność filtra: 40 µm, przyłącze: G 1/8, 6 
mm do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm - minimum 1 szt. 

 Blok rozdzielczy - blok rozdzielczy z ośmioma samozamykającymi zaworami zwrotnymi, za 

pomocą przyłącza zbiorowego (6 mm na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy 
zewnętrznej 6 mm) ma umożliwić zasilanie układu sterowania sprężonym powietrzem przez 
osiem pojedynczych przyłączy (4 mm na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy 
zewnętrznej 4 mm), przyłącze: G 1/8, System szybkiego mocowania niewymagający użycia 
dodatkowych narzędzi -  minimum 1 szt. 

 Wąż z tworzywa sztucznego, 4 x 0,75, srebrny, 10 m – wąż z tworzywa sztucznego o 

kalibrowanej średnicy zewnętrznej 4 mm – minimum 1 szt. 
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Zasilacz 24V kompatybilny z zestawem do nauki elektropneumatyki 
do ramy mocującej z przewodem zasilającym 

 Napięcie wejściowe: min 85 max 265 V AC (47 ÷ 63 Hz) 

 Napięcie wyjściowe: 24 V DC 

 Wyjście odporne na zwarcie 

 Maksymalne natężenie prądu wyjściowego 4A 

 Wymiary min 160x230x85 mm, max 170x240x95 

 Przyłącza na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm 

 Mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie 
mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące lub poprzez adapter wtykowy na 
płycie profilowej 

 Przewód zasilający o długości min 1 m, zakończony wtyczką CEE 7/VII 
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Zestaw bezpiecznych przewodów laboratoryjnych 4 mm o następujących 
długościach (łącznie 106 sztuk): 

o 10x przewód czerwony o długości 50 mm 
o 10x przewód niebieski o długości 50 mm 
o 8x przewód czarny o długości 50 mm 
o 8x przewód czerwony o długości 300 mm 
o 8x przewód niebieski o długości 300 mm 
o 18x przewód czarny o długości 300 mm 
o 8x przewód czerwony o długości 500 mm 
o 8x przewód niebieski o długości 500 mm 
o 18x przewód czarny o długości 500 mm 
o 2x przewód czerwony o długości 1000 mm 
o 3x przewód niebieski o długości 1000 mm 
o 2x przewód czarny o długości 1000 mm 
o 1x przewód czerwony o długości 1500 mm 
o 1x przewód niebieski o długości 1500 mm 
o 1x przewód czarny o długości 1500 mm 

 przewody zakończone wtyczkami bezpieczeństwa 4 mm 

 wtyczki ze sztywną tuleją ochronną i gniazdem osiowym 

 przekrój przewodu 1 mm
2
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 1000 V CAT II  

 obciążalność min 16 A 
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Program do projektowania i symulacji układów pneumatycznych i 
elektropneumatycznych, licencja sieciowa wersja polska/angielska 

1 licencja sieciowa, oprogramowanie symulacyjne umożliwiające m.in. projektowanie i symulację 
układów elektro-pneumatycznych również regulacji proporcjonalnej napędów 
elektropneumatycznych. Ma to pozwolić na symulowanie działania układu elektropneumatycznego 
wyposażonego w układ sterowania PID i zmiennych stanu. Oprogramowanie powinno umożliwiać 
projektowanie układów wykonawczych i sterowania, symulację ich działania oraz w przypadku 
elektropneumatyki dołączanie, poprzez specjalizowany sprzęg (interfejs), do rzeczywistych 
elementów układów automatyki lub do urządzeń sterujących. Oprogramowanie powinno umożliwiać 
programowanie pracy układu automatyki zarówno w języku GRAFCET, za pomocą układów 
przekaźnikowych jak i za pomocą bloków logicznych (analogia do języka programowania 
stosowanego w układach automatyki przemysłowej przy okazji sterowników LOGO!). 
Oprogramowanie to ma zawierać również bibliotekę prezentacji i materiałów dydaktycznych 
pozwalających na wyjaśnienie zasad działania poszczególnych elementów składowych układów. 
Konieczna jest również możliwość rejestracji danych pochodzących z symulacji, prezentacja ich 
zmian na wykresach oraz ich archiwizacja. 
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Sprężarka powietrza z reduktorem ciśnienia i oddzielaczem wody ciśnienie 800 kPa 

wydajność zasysania 50 l/min  

Smarowana olejem, cicha (maks. 45 dB (A)) sprężarka. Z reduktorem ciśnienia i oddzielaczem 
wody. Ciśnienie: 800 kPa (8 bar) Pmaks. Wydajność zasysania: 50 l/min. Pojemność kotła: 24 l. 
Odprowadzanie sprężonego powietrza: ¼“ lub KD4. Emisja hałasu: 45 dB (A)/1 m. Czas włączenia: 
maks. 50%. Regulator ciśnienia z manometrem. Wersja: 230 V/50 Hz. 
Sprężarka powinna zawierać niezbędne podzespoły konieczne do połączenia z zestawami do nauki 
podstaw pneumatyki i elektropneumatyki. 
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Stół laboratoryjny stacjonarny z płytą profilową 
 wymiary minimalne szer. 1500 mm, dług. 780 mm, wys. 1700 mm 

 możliwość jednostronnego mocowania elementów 

 wyposażony w aluminiową płytę profilową o wymiarach minimalnych 1100 mm x 700 mm 
mocowaną ukośnie 

 wyposażony w przedni panel do mocowania zespołów elektrycznych i sterujących 

 stół ma być kompatybilny z zestawem do nauki podstaw pneumatyki i elektropneumatyki 
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