
Załącznik nr 4 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu  dydaktycznego  do  pracowni  eksploatacji  urządzeń  i syste-
mów mechatronicznych

Część.1 Stanowisko symulacji procesu produkcji.

Przedmiotem zamówienia jest stanowisko symulacji procesu produkcji stanowiące model systemu 
produkcyjnego reprezentującego podstawowe elementy przemysłowej linii produkcyjnej - 1 
komplet
Opis ogólny (według wytycznych KOWEZIU)
Model systemu produkcyjnego reprezentującego podstawowe elementy przemysłowej linii 
produkcyjnej: dystrybucję, kontrolę, montażu z robotem, sortowania, 
W skład zestawy powinny wchodzić różnorodne elementy wykonawcze na płycie profilowej, różnego 
typu czujniki, płyta ze sterownikiem PLC, pulpit sterujący i zasilacz 24 V. Stacje powinny być sterowane
przez wbudowany sterownik i wyposażone w oprogramowanie narzędziowe 
Robot przemysłowy powinien posiadać o co najmniej 5 stopniach swobody z dwupozycyjnym 
chwytakiem elektrycznym, programowany ze specjalizowanego panelu programowania ręcznego lub 
z komputera z zainstalowanym programem. Zestaw powinien być wyposażony w zasilacz/e 24 V DC 
oraz sprężarkę powietrza 230 V, 50 l/min, do 8 bar, zbiornik min 25 l, głośność do 45 dB.
Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem.

Opis szczegółowy

Części składowe systemu

1. STACJA  DYSTRYBUCJI 

Stacja dystrybucji/przenośnikowa do rozdzielania przedmiotów. 
Wymagane elementy stacji dystrybucji: 
1. Moduł magazynu: 
1) Magazyn stosowy na elementy obrabiane, 
2) Siłownik dwustronnego działania, który wypycha z dołu magazynu stosowego przed-

miot obrabiany. 
3) Czujniki indukcyjne, które wykrywają położenie tłoczyska siłownika, 
4) Zawory dławiące –zwrotne do regulacji bezstopniowej prędkości ruchu siłownika.
Dane techniczne: ciśnienie robocze nie zagrażające obsłudze tj. do 700 kPa (7 bar);  zasilanie
elektryczne napięciem bezpiecznym do 24 V DC; 3 wejścia cyfrowe; min 1 wyjście cyfrowe;
długość 240 mm +-10%,
2. Moduł przenośnika taśmowego umieszczony na płycie profilowej lub stopie profilowej  w
komplecie z silnikiem DC – do transportu przedmiotów obrabianych o średnicy co najmniej
40 mm. Dane techniczne: zasilanie: do 24 V DC; maksymalna średnica przedmiotów obra-
bianych 40 mm; długość przenośnika 350 mm +-10%; min. 3 wejścia cyfrowe; min 3 wyjścia
cyfrowe)
3. Aluminiowa płyta profilowa (350 x 700 mm) + -10%  z 50 mm slotami+ -10%  
4. Zespół przygotowania powietrza z regulatorem ciśnienia
Uwaga
Poszczególne podzespoły i części powinny  tworzyć współdziałający bezawaryjnie system i
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zapewnić następujące działanie:      

Przedmioty  przechowywane są  w magazynie  stosowym.  Siłownik  dwustronnego
działania wysuwa pojedynczo przedmioty z magazynu w określonym czasie. Moduł
przenośnika transportuje przedmiot obrabiany w prawo lub w lewo. W razie potrze-
by przedmiot obrabiany może być zatrzymany i oddzielony na przenośniku taśmo-
wym. 

2. STACJA MONTAŻU Z ROBOTEM PRZEMYSŁOWYM

Wymagane elementy stacji montażu z robotem: 
1. Robot przemysłowy o własnościach:

 min. 6 stopni swobody

 Układ napędowy: AC serwo silnik

 Określanie pozycji: enkoder absolutny

 Promień zasięgu:  400- 550 mm

 Powtarzalność: 0,02 mm

 Udźwig:  0,5 - 2 kg

 Prędkość:  2000 - 5000 mm/s

 Sterownik robota (32 cyfrowe wejścia/wyjścia, interfejs Ethernet z kontrolą w czasie 
rzeczywistym, interfejs USB, zasilanie 230 V, maks. 2 kVA)

 Panel operatorski
2. Wózek z płytą profilową 700 x 700 +-10% mm
3. Panel użytkownika z awaryjnym stopem
4. Wyposażenie pneumatyczne wraz z jednostką obsługi
5. Zasilacz do 24 V
6. Moduł interfejsu robota
7. Przewody elektryczne
8. Zestaw do montażu przy pomocy  robota składający się z 12 elementów (korpus cylindra) 
w różnych kolorach a także nakrętki, sprężynki i tłoczki.
Uwaga
Poszczególne podzespoły i części powinny  tworzyć współdziałający bezawaryjnie system i
zapewnić następujące działanie:      
Transport obrabianych przedmiotów i umieszczane w uchwycie montażowym. Rozróżnianie 
przedmiotów pod względem koloru obudowy. Orientację mierzonego przedmiotu. Ustawia-
nie przedmiotów w odpowiednich pozycjach lub przekazywanie do kolejnej stacji.

3. STACJA SORTOWANIA

Parametry ogólne:

 Ciśnienie zgodne z normą  do 700 kPa (7 bar)

 Zasilanie bezpieczne do 24 VDC

 Maksymalny wymiar elementów kwadratowych/okrągłych: 40 mm 

 Wejścia cyfrowe: min 8

 Wyjścia cyfrowe: min 4
Wymagane elementy stacji: 

 Moduł sortowania elektryczny
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 Moduł przenośnika taśmowego do montażu na płycie profilowej lub stopie profilowej, w
komplecie z silnikiem DC – do transportu przedmiotów obrabianych o średnicy co naj -
mniej 40 mm. Dane techniczne: zasilanie: do 24 V DC; maksymalna średnica przedmio-
tów obrabianych 40 mm; długość przenośnika 350 mm+-10%; min. 3 wejścia cyfrowe;
min. 3 wyjścia cyfrowe)

 Moduł blokada, w komplecie z siłownikiem pneumatycznym jednostronnego działania

 Moduł zsuwnia – 3 sztuki do sortowania przedmiotów obrabianych w zależności od ich
właściwości (kolor, materiał)

 Bariera fotoelektryczna do monitorowania stanów napełnienia zsuwni

 Aluminiowa płyta profilowa (350 x 700 mm)+-10%  z 50 mm +-10% slotami

 Zespół przygotowania powietrza z regulatorem ciśnienia
Uwaga
Poszczególne podzespoły i części powinny  tworzyć współdziałający bezawaryjnie system i
zapewnić następujące działanie:      
Rozdzielanie wcześniej zmontowanych zespołów w zależności od koloru korpusu (podstawy) 
i kierowanie  na trzy zsuwnie. Monitorowanie poziomu wypełnienia zsuwni.

4.  WYPOSAŻENIE DODATKOWE

4.a OPROGRAMOWANIE  DO STOSOWANIA WIRTUALNYCH ŚRODOWISK SZKOLENIOWYCH  –
MIN. 1 LICENCJA
Oprogramowanie do tworzenia i symulacji modeli 3D w technice automatyzacji pozwalając 
na:
1) Symulację 3D w czasie rzeczywistym
2) Modelowanie 3D
3) Odczyt plików w formacie STEP, IGES, STL, VRML
4) Zapis plików do formatu DXF, STEP, IGES, STL, VRML
5) Wtyczki do programów Autodesk Inventor i Autodesk 3DS MAX
6) Tworzenie, modyfikację i zapis modeli
7) Projektowanie systemów i linii produkcyjnych z pomocą gotowych bibliotek
8) Programowanie robotów w min. 6  językach programowania.
9) Komunikacja klient/serwer,
10) Połączenie z systemem sterowania,
11) Symulacja robota mobilnego
12) Symulacja wirtualnego człowieka z min. 30 niezależnymi stopniami swobody
13) Połączenie online z systemem sterowania robota przemysłowego, do wysyłanie i pobie-

rania programów i listy pozycji robota oraz dla diagnostyki i optymalizacji program robo-
ta

14) Bibliotekę modeli zawierająca trójwymiarowe modele procesowe wybranych stacji wraz 
z różnymi taśmami transportowymi i systemami magazynowania

15) Sterowanie modelami poprzez zintegrowany wirtualny sterownik  PLC, za pomocą opro-
gramowania  narzędziowego  poprzez symulowany sterownik oraz poprzez uniwersalny 
port  lub serwer  dołączając realny zewnętrzny sterownik PLC

16) Możliwość wykonywania pojedynczych kroków w trybie manualnym
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17) Symulację usterek z różnymi scenariuszami uszkodzeń czujników. Ochrona hasłem usta-
wienia scenariusza usterek. Możliwość zapisania do dalszych analiz lokalizacji i sposób 
eliminacji usterek, pozwalając na zaprojektowanie systemu szkolenia na wypadek ko-
nieczności naprawy urządzeń z symulowanego środowiska.

4.b

Wózek    - min. 2 szt.
Wózek umożliwiający montaż stanowiska, posiadający przepusty w ścianach bocznych i ścia -
nie  tylnej  do  uporządkowanego  prowadzenia  przewodów.  Konstrukcja  wózka  powinna
umożliwiać mocowanie po obu stronach panelu obsługi, pośredniej płyty podłogowej i szu-
flady, a płyta profilowa mocowanie na środku wózka kolumny podnośnika. W wózku po obu
stronach powinna znajdować się płyta montażowa do złączy elektrycznych i kaseta PLC.  W
wózku, za pomocą profili do mocowania DIN-A4 powinna istnieć możliwość zamontowania
kolejnych komponentów.   Wymiary wózka: (750 x 350) +-10%  i wysokość  700 mm+-10%,

4.c Pulpit sterujący – min. 2 szt.
Panel sterujący zamontowany na wózku oraz połączony ze sterownikiem PLC poprzez złącze
Centronics. Panel wyposażony w dodatkowe 8 wejść i 8 wyjść sterujących w postaci 4 mm
bezpiecznych gniazd. Dodatkowe 4 wejścia i wyjścia mogą być podłączone za pomocą gniazd
izolowanych 4 mm. Przyciski: Start (normalnie otwarty), Stop (normalnie zamknięty), Reset
(normalnie otwarty), Kluczyk Auto/Man (normalnie otwarty). 

4.d ZESTAW PRZEDMIOTÓW OBRABIANYCH – MIN. 1 KPL.

Przedmioty obrabiane powinny być  kompatybilne ze stanowiskami. Pojemnik można np. za-
mknąć zakrętką. Zestaw powinien składać się z następujących elementów: 6 obudów 
w pierwszym kolorze, 6 obudów w drugim kolorze, 6 obudów w kolejnym kontrasto-
wym kolorze , 6 obudów przezroczystych. Średnica zewnętrzna   D = do 40 mm. Wyso-
kość H = do 25 mm. Pojemność V = do 15 ml. 24 zakrętki w kolorze pierwszym.

4.e ZESTAW DYDAKTYCZNY DO PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC – MIN. 2 SZT.
Sterownik PLC w module (kaseta) z wyprowadzonymi  zaciskami  wejściowymi i wyjściowymi
sterownika, umożliwiającymi symulację oraz podłączenie modeli dydaktycznych.
Wymagania minimalne dotyczące sterownika PLC:
-14 cyfrowych wejść (24 V DC),
-10 cyfrowych wyjść (24 V DC),
-2 analogowe wejścia (0 – 10 V),
-1 analogowe wyjście  (± 10 V DC, 0 – 20 mA),
-złącze: RJ45,
-zasilanie: CPU – 24V/DC,
-możliwość rozbudowy sterownika o dodatkowe moduły (DI, DO, AI, AO, komunikacyjne, 
sygnałowe),
-zasilacz 230V AC / 24V DC, 4A,
-przewód sieciowy do zasilacza

Wymagania minimalne dotyczące kasety symulacyjnej - panel w obudowie z wyprowadzo-
nymi na płycie czołowej elementami do symulacji, składający się z:
-4 wyprowadzeń typu banan 4mm zasilacza 24V DV („+” czerwony, „-„ niebieski)
-złącza wielostykowe 2x Centronics, 1x Sub-S połączone z wejściami i wyjściami 
binarnymi/analogowymi sterownika PLC, umożliwiające podłączenie dodatkowych modeli 
dydaktycznych
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4.f PRZEWÓD DANYCH WE/WY Z WTYCZKAMI NA OBU KOŃCACH WG IEEE 488 – MIN. 4 SZT.
Do podłączania złącz wg IEEE 488, np. PLC do uniwersalnej jednostki przyłączeniowej, cyfro-
wej. Przewód danych we/wy łączy terminal we/wy z szafą sterowniczą. Żyły: 21. Przekrój: 
0,34 mm2. Rodzaj wtyczki: wtyczka wg IEEE 488. Długość: min. 2,5 m.

4.g PRZEWÓD ANALOGOWY, RÓWNOLEGŁY – MIN. 2 SZT.
Połączenie skrzynki złączy lub PLC z prawdziwym procesem lub pulpitem symulacyjnym. 
Przewód analogowy, równoległy, 15-stykowa wtyczka SUB-D po obu stronach, min. 150 cm.
 

4.h OPROGRAMOWANIE DO STEROWNIKA PLC – MIN. 2 LICENCJE
Zawiera języki programowania: lista instrukcji (IL), diagram bloków funkcyjnych (FBD) i logika
drabinkowa (LD). Umożliwia realizację rozwiązań sieciowych ze sterownikiem PLC. Dodatko-
wo zawiera oprogramowanie symulacyjne. Umożliwia ono test funkcjonalny utworzonych
modułów użytkownika na PG/PC, niezależnie od dostępności sprzętu docelowego. Rozpo-
znawanie  i  usuwanie  błędów programu zostaje  tym samym przesunięte  na  wcześniejszy
etap programowania. Oprogramowanie można stosować do wszystkich modułów użytkow-
nika i do wybranych istniejących funkcji systemu, które zostały utworzone w następujących
językach programowania: IL, LD, FBD.

SPRĘŻARKA – MIN. 1 SZT.

Smarowana olejem, z reduktorem ciśnienia i oddzielaczem wody. Ciśnienie: 800 kPa (8 bar) 
Pmaks. Wydajność zasysania: min 50 l/min. Pojemność kotła: min 24 l. Odprowadzanie sprę-
żonego powietrza: ¼“ lub KD4. Emisja hałasu: do 45 dB (A)/1 m. Czas włączenia: maks. 50%. 
Regulator ciśnienia z manometrem. Wersja: 230 V/50 Hz.

Część 2.  Powiększalnik tekstu  1.szt.
Podstawowe parametry
1) możliwość zmiany wielkości i koloru czcionki
2) czytane wyrazy  podświetlane w kolorowej ramce,
3)  wbudowany syntezator mowy
4) wbudowany program OCR do rozpoznawania tekstu
5) udźwiękowione menu
6) obsługiwany format dokumentów:– A4
7) złącze USB
8) zasilanie: 220 -240 V ( 50 -60 Hz) lub pobierane z komputera przez USB
9) Obsługiwane systemy operacyjne: minimum  Windows 7, Windows 8, Windows 10(również

wersje 64-bitowe)
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