
 

 

 Specyfikacja techniczna  

   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia z głowicą do oznaczenia gładkości papieru metodą 

Bekka – w zakresie i o parametrach technicznych jak niżej oraz instalacją, uruchomieniem oraz 

przeszkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi. 

1. Urządzenie do pomiaru gładkości różnych rodzajów papieru, pomiar wykonywany w sposób 

automatyczny.  

2. Zgodność z wymaganiami norm: ISO 5627, TAPPI T479 oraz DIN 53107. 

3. Wynik pomiaru wyświetlany jako wynik gładkości w sekundach w zakresie od 0 do co najmniej 

10000 s Bekka. 

4. Urządzenie posiadające możliwość zmiany standardowej objętości przepływającego powietrza 

przy badaniu papierów o wysokiej gładkości. 

5. Przedziały pomiarowe ciśnienia: 50 - 48 kPa lub 50- 29 kPa. 

6. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz przedstawiający wyniki pomiarów. 

7. Urządzenie posiadające możliwość wyświetlania statystyk (wartości średnie z wykonanych 

pomiarów) oraz może mieć możliwość połączenia z komputerem i/lub drukarką w celu 

gromadzenia danych. 

8. Sterowanie i kontrola pracy za pomocą panelu na urządzeniu.  

9. Możliwość automatycznego sprawdzenia szczelności przepływu powietrza. 

10. Możliwość podłączenia drukarki USB. 

11. Interfejs RS 232. 
12. Zasilane sprężonym powietrzem do 600 kPa. 

13. Zasilane prądem zmiennym 50/60Hz o napięciu 220-240V. 

14. Instalacja i szkolenie: dostawca zainstaluje i uruchomi urządzenie oraz oprogramowanie 

w siedzibie Kupującego oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji 

15. Dostawca dostarczy wzorzec do kalibracji lub/i zapewni usługę wzorcowania przez min. 10 lat od 

zakupu urządzenia. 

16. Oprogramowanie urządzenia w języku polskim (opis przycisków, przełączników, treść 

komunikatów na wyświetlaczu, menu ekranowe, itp.). 

17. Gwarancja na urządzenie: 24 miesiące. Wymagane określenie w warunkach gwarancyjnych: 

a. maksymalnego czasu na podjęcie zdalnej interwencji serwisowej rozumianej jako konsultacje 

telefoniczne lub e-mailowe 

b. maksymalnego czasu reakcji na zgłoszenie awarii rozumianego jako przyjazd do PWPW S.A. 

przedstawiciela serwisu 

c. maksymalnego czasu naprawy.  

18. Dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych przez min. 10 lat od zakończenia okresu 

gwarancji. 

19. Dostawca przekaże wytyczne dotyczące warunków przechowywania urządzenia oraz elementów 

kalibracyjnych. 

20. Dostawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia oraz oprogramowania w języku polskim oraz  

w języku angielskim.  


