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Załącznik nr 1 
(ODA–2410–98/2018) 

           
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
CZĘŚĆ 1 

Miernik do pomiarów pH betonu w zawiesinie z wyposażeniem 
 

 zakres pomiaru pH od -2,0 do 20,0, 

 rozdzielczość pomiaru pH: 0,1/0,01/0,001, 

 dokładność względna pH: 0,002, 

 temperatura pomiaru od -30C do 130C, 

 automatyczna kalibracja pH, 

 przypomnienie o kalibracji definiowane przez użytkownika, 

 wyświetlacz z wygodnymi, dużymi przyciskami wyświetlający: wartość mierzoną pH, 
temperaturę i sygnalizujący stabilność wyników, 

 pamięć wyników na minimum 1000 pomiarów, 

 możliwość eksportu wyników na pendrive lub komputer za pomocą kabla USB, 

 możliwość drukowania raportów, 

 złącze do mieszadła magnetycznego, 

 mieszadło magnetyczne kompatybilne z miernikiem, 

 menu (obsługa) miernika w języku polskim, 

 zasilanie 230V, 50 Hz, 

 elektroda wchodząca w skład wyposażenia powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne, 
wyposażona w czujnik temperatury i nośnik pamięci umożliwiający zapisywanie danych z 
kalibracji, 

 elektroda do zawiesin: zakres temperatur od 0C do 100C, zakres pomiar.: pH 0-14, 

 bufory do kalibracji: pH 4,01; pH 7,0; pH 9,21, 

 statyw utrzymujący elektrodę (z możliwością oddzielenie lub przymocowania do miernika), 

 kabel USB do podłączenia do komputera 

 oprogramowanie do komputera umożliwiające gromadzenie i odczyt danych z pomiarów, 
oprogramowanie powinno umożliwiać bezproblemowe przesyłanie danych z miernika do 
komputera oraz umożliwiać eksport danych do arkusza kalkulacyjnego 

 instrukcja obsługi w języku polskim, 

 gwarancja jakości min. 12 miesięcy. 
 

Dodatkowo punktowana będzie funkcja miernika zabezpieczająca dostęp do bazy wyników 
pomiarów danego użytkownika. 

 
 

CZĘŚĆ 2 

Zestaw do pobierania pyłu betonowego przy ocenie zagrożenia korozyjnego zbrojenia 
w betonie  
 

Zestaw do pobierania pyłu betonowego z elementów obiektów budowlanych: 

 ściernica z osprzętem umożliwiająca ścieranie warstwy betonu w przedziałach głębokości od 
0,25 mm do 2,0 mm, 

 ściernica umożliwiająca ścieranie do głębokości minimum 25 mm, 

 obszar ścierania powinien umożliwiać dla warstwy grubości 1 mm pobranie do badania 
minimum 8 g pyłu, 

 ściernica umożliwiająca zbieranie pyłu z powierzchni bocznych badanego elementu, 
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 możliwość zbierania pyłu przy ścieraniu powierzchni górnej badanego elementu, 

 minimum dwie koronki ścierające w zestawie, 

 możliwość mocowania ściernicy do badanego elementu konstrukcji, 

 możliwość mocowania ściernicy do cylindrycznych próbek laboratoryjnych, 

 możliwość łatwego transportowania zestawu w warunkach polowych, 

 zasilanie 230 V, 

 instrukcja obsługi w języku polskim, 

 gwarancja jakości minimum 12 miesięcy. 
 


