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    Załącznik nr 1 
           (ODA–2410–22/2019) 

       
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Lp. Wyszczególnienie 
1. System do badań metodą 

emisji akustycznej – procesor 
AE do ciągłego monitorowania 

• Aparatura powinna być dostosowana do pomiarów  
w warunkach polowych i w fabrykach w pobliżu 
pracy maszyn ciężkich;  

• Jednostka bazowa z możliwością rozbudowy do 38 
kanałów AE: 

o Min. 19 slotów; 
o Min. 4 kanały parametryczne do rejestracji 

sygnałów innych niż AE; 
o Wbudowany głośnik do odsłuchu; 
o Złącze do synchronizacji z kolejnym modułem 

bazowym; 
o Wyjścia alarmów z zabezpieczeniem 

przepięciowym 15 kV; 
o Możliwość komunikacji przez USB 3.0. 

• Moduł wejściowy do pomiaru sygnałów AE: 
o Min. dwa gniazda kanałów pomiarowych 

typu BNC; 
o Zasilanie przedwzmacniaczy z pojedynczego 

kanału (wybór programowy, min. 3 zakresy 
napięć wyjściowych); 

o Filtry częstotliwościowe cyfrowe 
programowe (tłumienie 48 dB-oktawa; 
zakresy pasm: 25-45 kHz, 25-300 kHz, 25-
850 kHz, 50-300 kHz, 50-850 kHz, 95-
300 kHz, 95-850 kHz, 230-850 kHz);  

• Moduł pamięci dla przebiegów przejściowych min. 
512 MB (256 MB/kanał). 

2. Akcesoria • Kalibrator Hsu-Nielsena zdefiniowany wg normy PN-
EN 1330-9:2017-09. (min. 5 sztuk w zestawie). 

3. Oprogramowanie • Oprogramowanie wersji podstawowej do aparatury; 
• Oprogramowanie lokalizacji planarnej do aparatury; 
• Oprogramowanie obsługujące algorytmy lokalizacji 

sferycznej z prezentacją danych w 3D; 
• Oprogramowanie umożliwiające realizację Tank-

Bottom Inspection; 
• Oprogramowanie obsługujące moduły: VAE Ext. 1+2: 

2nd axis, multi-plane, diatobmp, diatoASCll, dia-
comments, Window-Ids, Trfeatures, Pax-Mod, PCTE, 
3D-dia, Picture, listgtoASCII, pagelayout, JPG-export, 
libr ary-export, TR-diagrams, Alarm Processor; 

• Oprogramowanie obsługujące moduły lokalizacji 3D; 
• Oprogramowanie obsługujące analitycznie sygnały 

czasowe; 
• Oprogramowanie pozwalające na uruchomienie 

własnych skryptów w języku LUA; 
• Biblioteki programistyczne do przygotowania 

własnych analiz w środowisku programu; 
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• Zaawansowane oprogramowanie analityczne 
do klasyfikacji sygnałów AE; 

• Wsparcie techniczne (telefon, mail) i aktualizacja 
oprogramowania przez okres min. 12 miesięcy; 

• Min. 3 miesięczna gwarancja na czujniki i kable, 
min. 12 miesięczna na oprogramowanie; 

• Bezpłatny transport oraz dostawa; 
• Reakcja serwisu – max. 48 h od zgłoszenia; 
• Czas trwania naprawy – max. do 30 dni roboczych; 
• Ubezpieczenie sprzętu w trakcie transportu. 

4. Szkolenie • Min. 2-dniowe szkolenie z obsługi sprzętu 
i oprogramowania z certyfikatem EA na poziomie 2 
(2 osoby) i 3 (1 osoba) w siedzibie Zamawiającego 
lub Producenta (w przypadku szkolenia w siedzibie 
Producenta obejmujące koszty delegacyjne (dojazd, 
zakwaterowanie, wyżywienie). 

 
 
 
 
 
 


