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Załącznik nr 1 

          
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
CZĘŚĆ 1 
 
Drukarka 3D typu Prusa, typ kompletacji: DIY       szt.1 
 
Cechy charakterystyczne:  
 
Pole robocze: minimum 11,025 cm3 (25 x 21 x 21 cm) 
Stół ma zdejmowaną płytę ze stali sprężynowej mocowana magnetycznie z powierzchnią PEI 
Powierzchnia druku: PEI - brak szkła, brak kleju, brak soku z ABS 
Wykrywanie zaniku napięcia i wznawianie pracy 
Ekran LCD zintegrowany z czytnikiem kart SD (w zestawie karta 8GB) 
Dysza o średnicy 0.4mm (łatwo wymienna) dla filamentu 1.75 mm 
Wysokość warstwy od 0.05 mm 
Wykrywanie i wznawianie druku po przesunięciu warstwy 
Automatyczne ładowanie filamentu gdy tylko jego końcówka zostanie wsunięta w ekstruder 
Wykrywanie blokady ekstrudera i pauzowanie wydruku 
Automatyczne poziomowanie stołu roboczego na podstawie siatki (mesh bed leveling) 
Podgrzewany stół z kompensacją zimnych narożników – dla druku 3D bez podwijania z każdego materiału 
Automatyczna korekta skosu osi 
Szybkość druku - min 200 mm/s 
Optyczny czujnik przepływu filamentu wykrywający jego obecność i ruch 
Czujnik temperatury otoczenia 
Wspierane materiały – PLA, ABS, PET, HIPS, elastyczne PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, 
Bronzefill, ASA, T-Glase, domieszkowane włóknami węglowymi, Poliwęglany itp... 
Gwarancja: minimum 12 miesięcy (czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 72 godziny, czas naprawy nie dłuższy 
niż 10 dni od momentu przystąpienia do usunięcia awarii) 
 
 
 
CZĘŚĆ 2 
 
Drukarka 3D z akcesoriami          szt. 1 

Przedmiotem zamówienia jest zakup drukarki 3D wraz z akcesoriami. 
W zestawie, obok drukarki 3D powinny znajdować się: 

 dwie szpule filamentu typu pla w kolorze białym i niebieskim 600g; 

 walizka z podstawowymi narzędziami do serwisu maszyny i zdejmowania wydruków ze stołu; 

 karta pamięci SD; 

 oprogramowanie typu FlashPrint na nieograniczoną liczbę stanowisk; 

 instrukcja w języku polskim. 
 
Podstawowe cechy zamawianej drukarki 3D to: 

Liczba głowic Dwie – możliwość druku dwoma materiałami 

Pole wydruku (min.) 23 cm x 15 cm x 14 cm 

Stół roboczy Aluminiowy, z wymienną naklejką zwiększającą adhezję wydruków 

Podgrzewany stolik Tak, możliwość druku również z ABS 

Materiał drukujący ABS, PLA, PVA, NinjaFlex, Rubber, Laybrick, Laywood, Nylon 

Średnica filamentu 1,75 mm 

Minimalna wysokość warstwy 0,05 mm 

Średnica głowicy drukującej 0,4 mm 
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Obsługa wydruków Druk z komputera (USB, WiFi), druk z karty SD, pamięć wewnętrzna 

Format plików STL, OBJ  

Sposób kontroli Kolorowy, dotykowy ekran 

Oprogramowanie  typu flashprint 

Komora robocza Zamknięta komora z dodatkowym, sztucznym obiegiem powietrza 

Chłodzenie wydruku Turbina sterowana oprogramowaniem drukarki 

Wymiary (max.) 48,5 cm x 40 cm x 33,5 cm 

 
Urządzenie, jakie jest przedmiotem oferty – drukarka 3D wraz z dodatkowym osprzętem powinno: 

 być  wyposażone w dwie głowice umożliwiające druk dwukolorowy oraz stosowanie podpór z 
innych materiałów, np. rozpuszczalnych w wodzie (PVA); 

 posiadać podgrzewany stół; 

 posiadać wbudowaną turbinę, chłodząc błyskawicznie wydruki tuż przy głowicy, umożliwia  to 
uzyskiwanie doskonałej jakości małych detali i ogranicza konieczność stosowania podpór; 

 posiadać inteligentny system kontroli temperatury dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza w 
zamkniętej komorze roboczej umożliwia uzyskanie optymalnych warunków do druku. 

 posiadać moduł WiFi pozwalający na zdalne komunikowanie się z urządzeniem, bez konieczności 
podłączania przewodem drukarki do komputera oraz bez używania karty SD do przenoszenia 
plików; 

 drukarka powinna posiadać również wewnętrzną pamięć umożliwiającą przechowywanie 
projektów oraz stanowiącą bufor w trakcie wydruku przez USB lub WiFi; 

 posiadać oprogramowanie dedykowane typu flashprint, co pozwala na pełną kontrolę nad 
urządzeniem: od druku przez WiFi do ustawienia koloru podświetlenia komory roboczej 
(dowolny kolor RGB); 

 możliwość sterowania również za pomocą intuicyjnego, kolorowego panelu dotykowego. 
 
 

Drukarka powinna być przetestowana, oprócz podstawowych PLA i ABS, z następującymi filamentami: 

 Nylon 645 – trwały, odporny chemicznie materiał. Możliwe uzyskanie dowolnego koloru 
korzystając ze zwykłych barwników dziewiarskich; 

 Laywood – filament będący mieszanką drewna i plastiku. Po wydrukowaniu uzyskuje fakturę i 
zapach drewna; 

 Rubber – filament mający po wydruku własności twardej gumy; 

 NinjaFlex – filament elastyczny. Idealny do wydruku case’ów na telefony lub uszczelek; 

 Laybrick – materiał o fakturze i własnościach gipsu; 

 T-Glase – niezwykle wytrzymały materiał, dopuszczony do kontaktu z żywnością; 

 HIPS – rozpuszczalny w limonenie (prostym, nietoksycznym rozpuszczalniku organicznym) 
materiał podporowy do stosowania z ABS-em; 

 PVA – rozpuszczalny w wodzie, idealny materiał podporowy dla PLA. 
 

Urządzenie powinno być tanie w eksploatacji. Zużycie prądu nie zbyt duże, realna moc pracującego 
urządzenia ok.230W. Drukarka powinna być objęta minimum dwuletnią gwarancją na wady fabryczne na 
terenie całej Polski. Dodatkowo drukarka łączy się w farmy za pomocą usługi PolarCloud (bezpłatnej).  
 
 
Część 3                 
 

Drukarka 3D wraz z systemem akwizycji danych      

 

Zakres 1 
 
Drukarka 3D            szt. 1 

 
a) Technologia: Fused Deposition Modeling, FDM, 
b) Wymiary minimalne przestrzeni roboczej: 250 x 190 x 150 mm, 
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c) Wymiary urządzenia: nie większe niż 53 x 45 x 41 cm, 
d) Maksymalna waga: 15 kg, 
e) Średnica filamentu: 1.75 mm, 
f) Średnica dyszy: 0,4 mm, 
g) Magnetyczny Extruder z wymiennymi dyszami Mosiężnymi: 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm i stalowa 

0.6 mm, 
h) Instalacja, wdrożenie i szkolenie w siedzibie zamawiającego (w Politechnice Świętokrzyskiej), 
i) Materiał modelowy startowy  
j) Szklana platforma – minimalna grubość 3 mm, 
k) Auto-kalibracja platformy roboczej, 
l) Możliwość stosowania materiałów dowolnych producentów – brak kaset drukujących lub innych 

ograniczeń, 
m) Głowica drukująca mocowana magnetycznie, 
n) Sterowanie z poziomu zewnętrznego komputera oraz sterowane wyświetlaczem LCD, 
o) Port USB oraz Wi-Fi, 
p) Zasilanie 110-230V, 
q) Obsługiwane pliki STL, OBJ, THING, X3G, x_t, sldprt, igs, part, step, 
r) Obsługiwane systemy operacyjne Windows 8, 10, Mac OS (10,7+), Linux, 
s) Oprogramowanie producenta z możliwością instalacji na wielu stanowiskach, 
t) Bezpłatna dożywotnia aktualizacja oprogramowania, 
u) Podręcznik w języku polskim dotyczący obsługi drukarki 
v) Dodatkowe końcówki (dysze) do extrudera – 2 szt. 
w) Gwarancja minimum 24 miesiące 

 
 

Zakres 2 

 
Przenośny system akwizycji danych – laptop       szt. 1 
 

a) Procesor: taktowanie 2.2, max częstotliwość – 2.7, dwurdzeniowy, Liczba wątków: 2 (Dual core) 
b) Karta graficzna: Radeon R9 M375 2 GB, lub inna dedykowana przez producenta 

oprogramowania Solidworks 
c) wyświetlacz: Przekątna ekranu 15.6",  Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) 
d) Oprogramowanie: Microsoft Windows 10 Home (64-bit),  

Microsoft Office wersja testowa 
e) Napęd - Nagrywarka DVD 
f) Akumulator: 4-komorowy, zasilacz w zestawie 
g) Dwa głośniki wbudowane  
h) Klawiatura wyspowa z wydzieloną częścią numeryczną – zintegrowaną z komputerem 
i) dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: wbudowany mikrofon, kamera HD 
j) kolor obudowy: czarny/srebrny 
k) Dysk twardy: SSHD (Hybrydowy) 1 TB, Pamięć RAM - 8 GB DDR3 
l) Czytnik kart: SD/SDHC/SDXC/MMC 
m) Złącza: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x wyjście HDMI i jedno VGA, 
n) Komunikacja: Bluetooth, WiFi  
o) Obudowa: wyjście na słuchawki 
p) Gwarancja minimum 24 miesiące 
q) Torba na notebooka - Czarna, rodzaj zamknięcia: zamek błyskawiczny, pas na ramię, rączka, 

zewnętrzne kieszenie 
r) Bezprzewodowa myszka komputerowa 
s) Adapter SAVIO MHL micro USB (męskie)- HDMI (żeńskie) lub inny o identycznej zasadzie 

transmisji danych 
t) Kabel micro USB – VGA (usb męskie, VGA żeńskie) lub inny o identycznej zasadzie transmisji 

danych 
 


