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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

Lp. Specyfikacja Zgodność ze 
specyfikacją 
(TAK/NIE) 

UWAGI 

1 Motoreduktor planetarny 
napięcie zasilania 24[VDC] 
prędkość obrotowa na wyjściu przekładni 60-75 
[obr/min] 
minimalny moment obrotowy na wyjściu 
przekładni 1,6[Nm] lub 17[kg/cm] 
z wbudowanym enkoderem 

  

2 Siłownik liniowy 
napięcie zasilania 24[VDC] 
dopuszczalne obciążenie: min. 2000[N] 
skok: min. 200[mm] 
rodzaj działania: pchający/ciągnący 
prędkość działania: od. 6[mm/s] 
samohamowny, wbudowany czujnik Halla – 
impulsator 
WERSJA: skok 200[mm], siła 4000[N], z 
wbudowanym czujnikiem Halla 

  

3 Śruba trapezowa 
materiał: stal czarna 
gwint: prawoskrętny 
rozmiar: Tr. 18 x 4 
długość  1[mb] 

  

4 Nakrętka trapezowa z kołnierzem 
rozmiar: Tr. 18 x 4 
gwint: prawoskrętny 
materiał: brąz 

  

5 Blok łożyskujący 
typ: FK – wykonanie z kołnierzem kwadratowym 
zastosowanie: strona napędowa układu 
średnica wałka podtrzymywanego: 15[mm] 
średnica montażowa: 40[mm] 

  

6 Prowadnice liniowe 
materiał: stal hartowana, szlifowana 
średnica: 25[mm] 
klasa wykonania: ISO h6 
długość 1[mb] 

  

7 Łożyska liniowe typ LMK 
z kołnierzem kwadratowym 
średnica wałka: 25[mm] 

  

8 Łożyska liniowe typ SMA UU 
do mocowania bocznego 
średnica wałka: 25[mm] 

  

9 Wspornik końcowy wałka typ SK 
średnica wałka: 25[mm] 
śruba zaciskowa: M6 
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śruba montażowa: M6 
materiał: ALUMINIUM 

10 Wspornik końcowy wałka typ WA 
średnica wałka: 25[mm] 
śruba zaciskowa: M8 
śruba montażowa: 12 
materiał: ALUMINIUM 

  

11 Piasta sprzęgła 
typ: SG19A 
materiał: ALUMINIUM 

  

12 Wkładka sprzęgła 
typ: SG19A 
materiał: TWORZYWO SZTUCZNE 

  

13 Taśma LED 
napięcie zasilania 12[VDC] 
długość: rolka 5[m] 
szerokość paska: 8[mm] 
jasność: 6900[lm/5m] 
temp. światła: 4000-4600[K]  
WARIANT:12[VDC], barwa światła – biały 
dzienny 

  

14 Lampa bakteriobójcza UV 
rozmiar: T8 
moc: 30[W] 
długość: 900[mm]   
promieniowanie: UV  

  

15 Statecznik elektroniczny do lampy UV 
zasilanie: 230[V] 
moc: 1 x 30[W] 

  

16 Oprawka hermetyczna do świetlówek 
rozmiar: T8 
sposób montażu: przykręcana 

  

17 Uchwyt lampy UV 
Rozmiar: T8 
sposób montażu: przykręcana 

  

18 Silnik podnoszenia szyby 1500/1800 
zasilanie: 230[V] 
moment obrotowy: 40[Nm] 
do rury średnicy: 60[mm] 
prędkość obrotowa: min. 15[obr/min] 

  

19 Silnik podnoszenia szyby 1500/1800 
zasilanie: 230[V] 
moment obrotowy: 50[Nm] 
do rury średnicy: 60[mm] 
prędkość obrotowa: min. 20[obr/min] 

  

20 Silnik podnoszenia szyby 1500/1800 
zasilanie: 230[V] 
moment obrotowy: 35[Nm] 
do rury średnicy: 40[mm] 
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prędkość obrotowa: min. 11[obr/min] 
21 Silnik podnoszenia szyby 1200 

zasilanie: 230[V] 
moment obrotowy: 10[Nm] 
do rury średnicy: 40 [mm] 
prędkość obrotowa: min. 15[obr/min] 

  

22 Silnik podnoszenia szyby 1200 
zasilanie: 230[V] 
moment obrotowy: 20 [Nm] 
do rury średnicy: 60 [mm] 
prędkość obrotowa: min. 11[obr/min] 

  

23 Zasilacz motoreduktorów 
napięcie zasilania: 230[VAC] 
napięcie wyjściowe 24[VDC] 
prąd wyjściowy 5[A] 
napięcie wyjściowe stabilizowane 

  

24 Zasilacz LED 
zasilanie: 230[V] 
napięcie wyjściowe 12[VDC] 
napięcie wyjściowe stabilizowane 
moc: 100[W] 

  

25 Sterownik LED 
zasilanie: 12[VDC] 
sygnał sterujący: 0-10[VDC] 
ilość kanałów wyjściowych: min. 2 
typ kanałów wyjściowych: OC 
obciążalność prądowa wyjścia: 5[A] 

  

26 Elektro zaczep/elektro rygiel/elektromagnes 
ciągnący 
działanie: normalnie wysunięty (po podaniu 
napięcia rygiel chowa się) 
zasilanie: 24[VDC] 
skok trzpienia: min: 10[mm] 

  

27 Przekaźnik półprzewodnikowy typ SSR 
napięcie sterujące: 3-32[VDC] 
napięcie przełączane: 230[VAC] 
obciążalność: 20[A] 

  

28 Gniazdo tablicowe 
typ: 2P + Z 
napięcie: 250[V] 
prąd: 16[A] 
kolor: niebieski 

  

29 Enkoder obrotowy optyczny  
typ: impulsowy 
rozdzielczość: od 20 do 250 [imp/obr] 
wykonanie: z osią 
rozmiar: średnica max 50[mm] 

  

30 Wyłącznik nadprądowy 
napięcie znamionowe: 230[VAC] 
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prąd: 10[A] 
montaż: na panel 

31 Złącze zasilające AC męskie z wyłącznikiem 
napięcie znamionowe: 250[VAC] 
prąd znamionowy: 10[A] 
wyłącznik: ON/OFF 
typ złącza: gniazdo męskie komputerowe 
montaż: na panel 

  

32 Złącze zasilające AC męskie 
napięcie znamionowe: 250[VAC] 
prąd znamionowy: 10[A] 
typ złącza: gniazdo męskie komputerowe 
montaż: na panel 

  

33 Złącze zasilające AC żeńskie 
napięcie znamionowe: 250[VAC] 
prąd znamionowy: 10[A] 
typ złącza: gniazdo żeńskie komputerowe 
montaż: na panel 

  

34 Gniazdo 4PIN 
napięcie znamionowe: 250[V] 
prąd znamionowy: 4[A] 
typ złącza: gniazdo żeńskie – M12 
ilość pinów: 4 
montaż: na panel – skręcane 

  

35 Wtyk 4PIN 
typ złącza: wtyk męski – M12 
ilość pinów: 4 
montaż: na przewód 
orientacja: proste 
średnica przewodu: 3-6,5[mm 

  

36 Gniazdo USB 
montaż: na panel 
typ złącza: adapter 
gniazdo front: USB A 
gniazdo tył: USB B 

  

37 Złącze D-Sub 
typ złącza: D-Sub 
rodzaj złącza: żeńskie 
ilość pinów: 9 
montaż: na panel 

  

38 Złącze D-Sub HD 
typ złącza: D-Sub HD 
rodzaj złącza: żeńskie 
ilość pinów: 15 
montaż: na panel  

  

39 Przewód USB 
typ: USB A wtyk – USB B wtyk 
wersja: USB 2.0 
długość: 0,5[m] 

  

40 Przewód zasilający 
typ: zasilający komputerowy 
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napięcie znamionowe: 250[V] 
prąd znamionowy: 10[A] 
długość: 5[m] 
kolor: biały 

41 Dławnica kablowa DUŻA 
typ: PG9 
klasa szczelności: IP68 
średnica przewodu: 4-8[mm] 
kolor: biały 

  

42 Dławnica kablowa MAŁA 
typ: PG7 
klasa szczelności: IP68 
średnica przewodu: 3-6,5[mm] 
kolor: biały 

  

43 Nakrętka dławnicy DUŻA 
gwint: PG9 
materiał: plastik 

  

44 Nakrętka dławnicy MAŁA 
gwint: PG7 
materiał: plastik 

  

45 Kurtyna fotooptyczna 
typ czujnika: fotoelektryczny 
sposób działania: nadajnik-odbiornik 
zasięg: 0-7[m] 
typ pracy: DARK-ON, LIGHT-ON 
napięcie zasilania: 10-30[VDC] 
przyłącze: konektor M12 

  

46 Przewód sygnałowy – kurtyna fotooptyczna 
ilość pinów: 4 
rodzaj złącza: żeńskie -M12 
wersja złącza: proste 
długość: 5[m] 

  

47 Enkoder liniowy  
typ: magnetyczny 

rozdzielczość: 0,1[mm] 
dokładność: 1[mm] 
sygnały: zerowy, kierunek 

stopień ochrony: IP67 

  

 

 


