Příloha č. 1 - Technické požadavky na elektrostoly:
Sestava stolů pro elektrotechniku včetně souboru modulárních
přístrojů instalovaných do přístrojové nástavby.
Laboratorní stůl pro elektro-dílny, 1. typ vč. mont.
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Stůl osazen pevně připojenými přístroji : 1.TOTALSTOP,
zapínací tlačítko, jistič, chránič, vypínač osvětlení stolu a
kontrolku 2.generátor a čítač obsahuje plynule přeladitelný
generátor sinusu, obdélníku, trojúhelníku, pily a TTL signálu
v kmitočtovém rozsahu 1Hz ÷ 10MHz. Dále obsahuje čítač s
měřením kmitočtu v rozsahu 5Hz ÷ 100MHz a 100MHz ÷
1,6GHz 3.mikropájku vybavenou plynulou regulací teploty
v rozsahu teplot 80 ÷ 450°C LCD 4.DC laboratorní reg. zdroj
2x 0 ÷ 30 V / 4 A; 5 V / 3 A 5.2 ks zásuvka 230 V, 50
Hz,samostatné jištění 16A/B/2P/30mA 6.digitální
dvoukanálový osciloskop 100MHz s barevným LCD
7.Osvětlení pracoviště energeticky úsporným svítidlem.

Laboratorní stůl pro elektro-dílny, 2. typ vč. mont.

Stůl osazen pevně připojenými přístroji : 1.TOTALSTOP,
zapínací tlačítko, jistič, chránič, vypínač osvětlení stolu a
kontrolku 2. autotransformátor 230 V / 2 A s možností
přepnutí AC / DC zobrazení LCD/Analog 3.mikropájku
vybavenou plynulou regulací teploty v rozsahu teplot 80 ÷
450°C 4.DC laboratorní reg. zdroj 2x 0 ÷ 30 V / 4 A; 5 V / 3
A 5.6 ks zásuvka 230 V, 50 Hz,samostatné jištění 2x
16A/B/2P/30mA 6.Osvětlení pracoviště energeticky
úsporným svítidlem.
Box 3x výsuvná zásuvka, rozměry: 560 x 480 x 580 mm,
pojízdný

Konstrukce stolů s policí pro přístroje : ocelová nosná
konstrukce výškově stavitelná,pracovní deska z laminátu o
síle 25 mm se zvýšenou odolností proti otěru a
opálení.Rozměry stolu š.1600mm, výška pracovní desky
800mm, hloubka pracovní desky 800mm. Horní police ve
výšce min.1120mm, hloubka police 400mm ,šíře 1600mm

Moduly do nástavby elektrostolů musí být určeny
pro nástavbu nikoliv pouze neodborně upravené
strojní přístroje.
Před samotnou realizací zadavatel vyžaduje konzultaci v
místě dodávky stolů (dílny odborného výcviku) v
návaznosti na již osazené stoly. Barevné provedení stolů
vč. boxů - světle šedá barva.
Veškerá dodávka je včetně montáže a zaškolení obsluhy,dopravy.
Uchazeč předloží fotodokumentaci či jinou dokumentaci
dodávaných stolů (výkresová dokumentace).
Jedná se o dodávku nových stolů, nikoliv repasovaných.
Záruka - po dobu 24 měsíců, NBD on site.
Jediné hodnotící kritérium je cena

Veselí nad Moravou, dne 21. 6.2021
Technické požadavky na elektrostoly zpracoval:
Radek Pres, učitel odborného výcviku
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