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      Załącznik nr 1 
(ODA–2410–219/2018) 

           
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Zestaw służący do określania wskaźników mikroklimatu z miernikami wraz z oprogramowaniem do rejestracji 
wartości mierzonych 
 
Przedmiotem zamówienia jest zestaw składający się z trzech części:  
część 1:  manekin termiczny - szt. 1, 
część 2:  miernik mikroklimatu do pomiaru na trzech poziomach - szt. 1, 
część 3:  mierniki jakości powietrza wewnętrznego z modułem do transmisji bezprzewodowej - szt. 3.  
 

CZĘŚĆ 1 
 
Manekin termiczny ma być stosowany do przeprowadzania analiz odczuwania środowiska wewnętrznego. 
 
Minimalne funkcje i parametry techniczne manekina: 

1. płeć męska 

2. wzrost średni 

3. stawy: na szyi, ramionach, łokciach, biodrach i kolanach 

4. liczba stref minimum 22 z kontrolerami opartymi na mikrokomputerze, w każdej sekcji pomiarowej 

5. maksymalna strata ciepła 300W/m2 

6. temperatura środowiska pracy -20oC do 50oC 

7. zakres pomiaru temperatury skóry 15 do 45oC 

8. pomiary wykonywane synchronicznie celem uniknięcia interferencji między sekcjami 

9. mierzone parametry: temperatura skóry, temperatura operacyjna, przepływ ciepła, temperatura 

ekwiwalentna, PMV, PPD, SET, CLO 

10. możliwość ustawień dla wszystkich sekcji niezależnie lub razem 

11. ciągły pomiar napięcia celem określenia dokładnej straty ciepła 

12. czujnik wilgotności i temperatury powietrza wewnętrznego na potrzeby kalibracji urządzenia 

13. wbudowany respirator z zaworem gazu umożliwiający symulację emisji dwutlenku węgla w procesie 

oddychania 

14. oprogramowanie dedykowane do manekina umożliwiające zmianę nastaw oraz rejestrację danych 

w formacie Excel.  Wskazanie formatu Excel uwarunkowane jest tym, iż Zamawiający na komputerach, 

które są w dyspozycji Zamawiającego, a z którymi oprogramowanie do manekina termicznego, 

stanowiące przedmiot zamówienia ma współpracować,  jest zainstalowany program Excel.  

15. oprogramowanie funkcjonujące na platformach sprzętowych (64 i 32 bitowych): Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows 10 

16. manekin ubrany w standardową odzież europejską 

17. manekin dostarczany jako gotowy do prowadzenia badań 



 

2 
 

18. dostawca ponosi koszty dostawy i uruchomienia manekina w ramach zaoferowanej ceny 

19. w ramach usługi przeprowadzone zostanie szkolenie z obsługi manekina 

20. gwarancja na manekina termicznego: minimum 12 miesięcy.  

 

CZĘŚĆ 2 
 
Miernik mikroklimatu do pomiaru na trzech poziomach mający służyć do określania parametrów powietrza 
w pomieszczeniu oraz wskaźników komfortu cieplnego PMV, PPD i DR. 

 

Minimalne wymagania dla miernika mikroklimatu do pomiaru na trzech poziomach: 

1. możliwość pomiaru temperatury powietrza, temperatury poczernionej kuli, temperatury naturalnej 

wilgotnej, wilgotności powietrza, prędkości powietrza na trzech poziomach 

2. możliwość pomiaru stężenia dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym, temperatury, 

wilgotności i ciśnienia powietrza atmosferycznego 

3. możliwość pomiaru zapylenia PM10/PM2.5 powietrza atmosferycznego 

4. możliwość wyświetlania na wyświetlaczu miernika podczas pomiaru jednocześnie następujących 

wskaźników: PMV, PPD, WBGTin, WBGTout, IREQmin, IREQneutral, DLEmin, DLEneutral, twc, 

ICLmin, ICLneutral, RT, WCI, tch 

5. możliwość zmiany w trakcie wykonywania pomiaru następujących parametrów:  MET (w met) oraz 

MET (w W/m2), CLO (w clo), P (w l/m2/s)  w celu kalkulacji wskaźników mikroklimatu 

6. funkcja kalkulatora wskaźników mikroklimatu pozwalająca na zadawanie dowolnych wartości Tg, 

Tnw, Ta, RH, Va, MET, CLO, P w celu wyliczania wszystkich wyżej wymienionych wskaźników 

mikroklimatu 

7. menu miernika w języku polskim 

8. zapis wyników pomiarów w pamięci miernika 

9. możliwość zmiany parametrów  MET (w met) oraz MET (w W/m2), CLO (w clo), P (w l/m2/s) dla 

danych zapisanych w pamięci miernika i przeliczanie wskaźników zapisanych w pamięci 

bezpośrednio w mierniku 

10. wbudowane złącze USB w celu współpracy z komputerem 

11. możliwość przesyłania danych z pamięci miernika do komputera oraz zapis w formacie Excel 

Wskazanie formatu Excel uwarunkowane jest tym, iż Zamawiający na komputerach, które są 

w dyspozycji Zamawiającego, a z którymi oprogramowanie do manekina termicznego, stanowiące 

przedmiot zamówienia ma współpracować,  jest zainstalowany program Excel.  

12. obudowa odporna na wilgoć i pyły, stopień ochrony IP54 

13. wytrzymałe i odporne na uszkodzenia czujniki 

14. czujnik temperatury czarnej kuli Tg z kulą o średnicy 15 cm zakres od - 30 do + 60 oC, podziałka 0,01, 

dokładność +/- 0,4 oC 
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15. czujniki temperatury wilgotnej Tnw zakres od 0 do + 60 oC, podziałka 0,01, dokładność +/- 0,4 oC 

16. czujniki temperatury powietrza Ta zakres od - 30 do + 60 oC podziałka 0,01, dokładność +/- 0,4 oC 

17. czujniki wilgotności powietrza RH zakres 0 - 100 % RH podziałka 0,1, dokładność +/- 4% RH 

18. czujniki prędkości powietrza Va zakres 0 - 10 m/s podziałka 0,01, dokładność dla zakresu 0 - 1 m/s: 

(0,05 + 5% x Va) m/s dla zakresu 1 - 10 m/s (0,1 + 5% x Va) m/s 

19. wszystkie czujniki podłączone do miernika 

20. temperatura pracy od - 20oC do + 60oC z możliwością pracy miernika przez minimum 15 minut w 

zakresie od - 30oC do -20oC 

21. miernik spełnia wymagania norm PN-EN ISO 7726, PN-EN ISO 7730, PN-EN ISO 27243, PN-EN ISO 

11079 

22. możliwość zasilania poprzez wbudowany akumulator, zasilacz sieciowy 

23. dostawca ponosi koszty dostawy miernika w ramach zaoferowanej ceny 

24. w ramach usługi przeprowadzone zostanie szkolenie z obsługi urządzenia 

25. gwarancja: minimum 12 miesięcy 

 
CZĘŚĆ 3 

 

Mierniki (monitory) jakości powietrza wewnętrznego (3 szt.) mające służyć do badania parametrów 

powietrza wewnętrznego, analizy i oceny wydajności instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego 

ogrzewania. 

Minimalne wymagania dla mierników jakości powietrza wewnętrznego z modułem do transmisji 

bezprzewodowej (3 sztuki): 

1. mierzone wielkości: stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym, temperatura powietrza 

wewnętrznego, wilgotność względna powietrza wewnętrznego, ciśnienie bezwzględne powietrza 

wewnętrznego 

2. minimalne zakresy pomiarowe: 

 stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym 0 – 5000ppm 

 temperatura powietrza wewnętrznego 0 – 50oC 

 wilgotność względna powietrza wewnętrznego 0 – 100% 

 ciśnienie bezwzględne powietrza wewnętrznego 800 – 1200hPa 

3.  metody pomiaru 

 stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym – absorpcja promieniowania 

podczerwonego 

 temperatura powietrza wewnętrznego – z wykorzystaniem czujnika rezystancyjnego 

 wilgotność względna powietrza wewnętrznego – z wykorzystaniem czujnika polimerowego 

pojemnościowego 
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 ciśnienie bezwzględne powietrza wewnętrznego – z wykorzystaniem czujnika 

piezorezystancyjnego 

4. moduł transmisji bezprzewodowej może współpracować z czterema miernikami 

5. praca przy zasilaniu sieciowym, bateryjnym lub akumulatorowym 

6. rejestracja danych pomiarowych do wewnętrznej pamięci z zadanym okresem rejestracji i czasem 

uśredniania wyników 

7. podłączenie do komputera przez złącze USB 

8. możliwość rejestracji danych w pliku tekstowym możliwym do eksportu do programu Excel 

Wskazanie formatu Excel uwarunkowane jest tym, iż Zamawiający na komputerach, które są w 

dyspozycji Zamawiającego, a z którymi oprogramowanie do manekina termicznego, stanowiące 

przedmiot zamówienia ma współpracować,  jest zainstalowany program Excel.  

9. wbudowany zegar czasu rzeczywistego 

10. możliwość odczytu danych na bieżąco niezależnie od rejestracji za pośrednictwem modułu transmisji 

bezprzewodowej 

11. gwarancja: minimum 12 miesięcy 

 


