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1. Dla Części A przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza awaryjnego UPS -1 szt., 
która będzie obejmowała :
 dostawę, montaż i uruchomienie zasilacza UPS,
 przeszkolenie 3 pracowników z zakresu obsługi urządzenia w dniu instalacji.
Wymagania oczekiwane dotyczące przedmiotu zamówienia:

Nazwa komponentu Wymagane parametry 
techniczne/instalacyjne/gwarancyjne/szkoleniowe/inne

Moc wyjściowa 10kVA/10kW;
(z możliwością zwiększenia mocy w ramach urządzenia 

maksymalnie do 20kVA/20kW)
Napięcie wejściowe 173 ÷ 485 V AC ± 2 %
Napięcie wyjściowe 
(wartość skuteczna)

3x400 V AC

Podłączenie zasilania Umiejscowione z tyłu UPS
Technologia online, VFI-SS-111
Moc bierna 
pojemnościowa (bez 
zewnętrznych układów 
kompensujących, 
realizowane za pomocą 
układu prostownika)

0 var

Zniekształcenia prądu 
wejściowego THDi (bez 
zewnętrznych układów 
filtrujących, realizowane 
za pomocą układu 
prostownika) 

< 3%

Zniekształcenia napięcia 
wyjściowego THDu 

< 2% dla Pmax (liniowe) 
< 5% (nieliniowe wg PN EN 62040-3

Częstotliwość napięcia 
wejściowego (oraz 
tolerancja)

45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz

Częstotliwość napięcia 
wyjściowego praca 
sieciowa / rezerwowa

Synchroniczne / 50Hz ± 0,1 H

Współczynnik szczytu 
CF

7:1

Parametry styków 
przekaźników wyjść 
programowalnych

1A / 250 V AC / w standardzie NO i NC dla każdego wyjścia

Czas podtrzymania dla 
obciążenia 5kW; 
Czas podtrzymania dla 
obciążenia 10kW; 
Akumulatory i stojak

Minimum 18 godzin / 8 godzin w oparciu o minimum 64szt 
akumulatory ołowiowo – kwasowe wykonane w technologii AGM; 
12V pojemności C10 nie mniejszej niż 120Ah przy rozładowaniu 

do 1,75 V/ogniwo w 25 ºC; Wydajność akumulatorów przy 
rozładowaniu stałą mocą nie mniejsza niż – 142 [W/ogniwo] (852 
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[W/akumulator]) dla czasu rozładowania 1 godzina i końcowego 
napięcia rozładowania 1,75 [V/ogniwo] w [25 ºC], Projektowana 

żywotność akumulatorów 10-12 lat w 20°C wg EUROBAT, 
Wymiary akumulatora nie większe niż: H - 224 [mm]; L - 408 

[mm]; W - 177 [mm] (tolerancja ± 3 mm) Waga akumulatora nie 
mniejsza niż 35,5kg Akumulatory zamontowane na otwartym 

stojaku bateryjnym o wymiarach nie większych niż H – 1470; L 
1590; W – 950 mm)

Bypass zewnętrzny Dostarczony przez producenta
Odpowiedni do oferowanego zasilacza

Przeciążalność 130% - 10min / 160% - 1min / 300% - 100ms
Sygnalizacja akustyczno-diodowa,

wyświetlacz LCD (menu w języku polskim)
Język oprogramowania i 
menu

Polski

Komunikacja z 
urządzeniem

USB
RS232,

bezpotencjałowe wyjścia programowalne (minimalnie 4)
Karta SNMP (dołączona do urządzenia jako całość)

Oprogramowanie do 
monitorowania UPS

Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń 
funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk 

komputerowych; Oprogramowanie ma działać pod Windows 10, 
Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux 

- możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania 
aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów

Wymagane certyfikaty ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces 
projektowania, produkcji i serwisu;

Serwis producenta Zlokalizowany na terenie Polski

Inne wymagania UPS będzie pochodził z oficjalnego kanału sprzedaży oraz będzie 
wyprodukowany nie wcześniej niż w roku bieżącym .

W przypadku awarii UPS producent i niemożliwości naprawy 
producent dostarcza do klienta UPS o parametrach nie gorszych na 

czas naprawy (Podmiana i dostawa na koszt dostawcy lub 
autoryzowanego serwisu producenta UPS) 

Gwarancja Minimum 36 miesiący na elektronikę
Minimum 36 miesiący na akumulatory

Czas usunięcia awarii 
krytycznej od chwili 
zgłoszenia

Do 14 dni

Przeglądy okresowe W cenie przeglądy okresowe po każdym roku eksploatacji 
w okresie gwarancji z dojazdem do obiektu

Szkolenie Przeszkolenie 3 pracowników  z zakresu obsługi urządzenia 
w dniu instalacji.

Przedstawienie wykazu obowiązków pracownika w zakresie 
konserwacji oraz monitorowania pracy urządzenia.
Przekazanie dokumentacji bądź instrukcji do UPS.

Instalacja Instalacja od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00
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2. Dla Części B przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilaczy awaryjnych UPS do 
komputerów stacjonarnych– 30 szt.
Wymagania oczekiwane dotyczące przedmiotu zamówienia:

Nazwa komponentu Wymagane parametry techniczne/gwarancyjne/ /inne
Obudowa Tower
Chłodzenie Pasywne – bez wykorzystania wentylatorów
Moc pozorna Minimum 2000 VA
Moc czynna Minimum 1300 W
Topologia VI (line-interactive)
Napięcie znamionowe 
(wartość skuteczna)

230 V AC

Automatyczna regulacja 
napięcia (AVR)

Tak

Kształt napięcia 
wyjściowego (przy 
pracy rezerwowej / 
sieciowej)

Sinusoidalny / Tak jak na wejściu

Oprogramowanie 
monitorująco-
zarządzające

Oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i 
monitorowania pracy UPS.

Wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji 
Hyper-V. 

Gwarancja Minimum 12 miesięcy na elektronikę
Minimum 12 miesięcy na akumulatory

Serwis Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.
Serwis realizowany w systemie door to door

Wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w 
języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania 

problemów.

Interfejs 
komunikacyjny

USB

Czas podtrzymania przy 
50% obciążeniu 

Minimum 7 minut

Czas podtrzymania przy 
100% obciążeniu

Minimum 3 minuty

Wyposażenie Kabel zasilający
Czas przełączenia na 
pracę rezerwową

Maksymalnie 3 ms

Liczba gniazd Minimum 4
Typ gniazd PN-E-93201
Sygnalizacja pracy Musi posiadać minimalnie sygnalizacje pracy: Akustyczno – 

optyczna
Zabezpieczenie Musi posiadać minimalnie zabezpieczenie przeciwzwarciowe i 
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wyjściowe przeciążeniowe
Zabezpieczenie 
wejściowe

Musi posiadać minimalnie zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe

Filtracja napięcia 
wyjściowego

LC, Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy


		2022-09-19T06:16:08+0000
	ELŻBIETA MACHURA; WIORiN




