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Załącznik nr 1 
         (ODA–2410–38/2020) 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Część 1 
 
Specyfikacja defektoskop ultradźwiękowy : 
 

Wielkość ekranu - przekątna minimum 7” 

Rozdzielczość (S x W) minimum 800 x 480 pikseli 

Przesunięcie obrazu – opóźnienie w zakresie nie 
mniejszym niż  

Od -15 do 3500 μs 

Prędkość fali w zakresie nie mniejszym niż Od 250 do 16000 m/s 

Częstotliwość pracy w zakresie nie mniejszym niż 15 do 2000 Hz  

Opcja wykrywania ech pozornych (fantomów) Automatyczna - dla całego zakresu częstotliwości  

Gniazda   2 x LEMO-1 lub 2 x BNC 

Interfejs USB minimum 1 Złącze USB  

Wyjście na zewnętrzny wyświetlacz  Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora.  

Tryb generatora impulsów  Urządzenie wyposażone w nadajnik szpilkowy i 
prostokątny. Możliwość wyboru trybu pracy 
impulsem szpilkowym lub prostokątnym 

Napięcie generatora impulsów (tryb szpilkowy) w 
zakresie nie mniejszym niż 

Od 120 do 300 V, w odstępach co najwyżej 10 V  z 
tolerancją nie większą niż 10% 

Czas opadania/wznoszenia generatora impulsów Maks. 10 ns 

Szerokość generatora impulsów (tryb SQ) w 
zakresie co najmniej 

Od 30 do 500 ns, w odstępach co 10 ns 

Wzmocnienie cyfrowe nie mniejsze niż Zakres dynamiczny 110 dB, regulowany w 
odstępach co  najwyżej 0,2 dB 

Analogowa szerokość pasma minimum od 0,5 do 20 MHz 

Bramki  Minimum 3 bramki niezależne. 

Gniazdo Gniazdo obsługujące wszystkie standardowe karty 
SD, karta SD minimum 2GB 

Raporty  Możliwość tworzenia raportów w formacie JPG lub 
BMP. Możliwość robienia  zrzutów ekranu. 

Ocena Wbudowane DGS, DAC, AWS, JISDAC, CNDAC 

Zasilanie Sieciowe i bateryjne. Bateria litowo-jonowa, czas 
pracy minimum 13 godzin, ładowanie wewnątrz 
urządzenia, ładowarka dołączona do zestawu, 
ładowarka uniwersalna 100-240 V AC 50/60 Hz 

Ciężar nie większy niż 2,2 kg, z baterią 

Wersja językowa co najmniej: Polski, Angielski 

Zabezpieczenie min. IP66 wg IEC 60529 

Temperatura robocza w zakresie minimum Od -10 do 55°C 

Walizka transportowa wymagana  

Obniżenie echa dna 
 

Opcja umożliwiająca pracę jednocześnie z dwoma 
różnymi czułościami. Wzmocnienie regulowane 
osobno dla bramki pomiarowej. 

Instrukcja obsługi  Instrukcja w języku polskim  

Certyfikat kalibracji  zgodność z EN12668-1 

 
 
Wyposażenie dodatkowe  
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Kabel do głowic miniaturowych min. szt. 2 

Kabel do głowic podwójnych min. szt. 1 

Miniaturowa głowica kątowa 45o, 4 MHz min. szt. 2 

Miniaturowa głowica kątowa 60o, 4 MHz min. szt. 1 

Miniaturowa głowica kątowa 70o, 4 MHz min. szt. 1 

Głowica ultradźwiękowa- podwójna, prosta  4MHz min. szt. 1 

Pokrowiec Pasujący do defektoskopu 

Wzorzec nr.1 min. szt. 1 – z certyfikatem 

Wzorzec nr.2 min. szt. 1 – z certyfikatem 

 
 
Produkt fabrycznie nowy. 
Musi być kompatybilny z oprogramowaniem i defektoskopem Phasor XS  
 

 


