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Numer sprawy: DGA/06/08 
Załącznik nr. 2c do SIWZ 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne i funkcjonalne). 
 

Zadanie 3 - wzmacniacz mocy do 4GHz – 1 szt 

 
 

Parametry  wymagane Parametry oferowane 
Zakres częstotliwości 

pracy 

Minimum 2GHz do 4GHz  

Forma realizacji:  • W formie jednego, kompaktowego 

urządzenia z jednym wejściem dla 

generatora sygnałowego i z jednym 

wyjściem do obciążenia, z jedną parą 

wyjść monitorowania mocy 

podawanej i odbitej. Wszystkie 

wyjścia i wejścia powinny być 

umieszczone na tylnej ścianie 

wzmacniacz.  

 

• Wzmacniacz musi być zrealizowany  

w technice półprzewodnikowej. 

 

Moc wyjściowa, 

podawana jako moc 

liniowego zakresu 

pracy, tj. z 

zachowaniem 1dB 

kompresji wzmocnienia 

Minimum 35W CW w całym zakresie 

częstotliwości 

 

 

Poziom harmonicznych Co najmniej -20dBc w całym zakresie 

częstotliwości 

 

 

Odporność na 

niedopasowanie 

Odporność na pełne niedopasowanie na 

wejściu i wyjściu wzmacniacza. 

 

 

Wejście / Wyjście Typu N żeńskie, 50 Ohm, wszystkie na 

pulpicie tylnym wzmacniacza 

 

 

Obudowa W standardzie 19”, maksymalna 

wysokość 3HU 

 

 

Chłodzenie Wymuszone powietrzem 

 

 

Zasilanie  AC 230V 

 

 

Interfejsy Zdalnego sterowania – GPIB 

 

 

Elementy sterowania  Na pulpicie czołowym wzmacniacza: 

- włączenie / wyłączenie mocy na wyjściu 

w.cz. 

- wybór adresu interfejsu GPIB 

 

 

Wyświetlacz LCD, wyświetlanie adresu GPIB, stanu 

pracy wzmacniacza 

 

 

Gwarancja Minimum 12 miesięcy 

 

 

 

Wymagania  

dodatkowe 1 

Raport z fabrycznego pomiaru 

wzmacniacza, potwierdzający spełnienie 

parametrów mocy wyjściowej i poziomu 

harmonicznych niniejszej specyfikacji. 
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Wymagania  

dodatkowe 2 

Ze względu na to, że wzmacniacz będzie 

zastosowany jako rozszerzenie 

istniejącego systemu do badań odporności 

w komorze GTEM, wprowadza się 

następujące wymagania dla Dostawcy: 

- instalacja wzmacniacza w istniejącym       

systemie 

- dostarczenie sterowników do 

oprogramowania EMC32-S firmy 

Rohde –Schwarz 

- wprowadzenie wzmacniacza do 

konfiguracji oprogramowania 

- kalibracja torów sygnałowych w nowej 

konfiguracji 

- przeprowadzenie nastawy ostrości   

badań 

 

 

Nazwa oferowanego urządzenia (w języku polskim)…………………………………………….. 
Typ …………………………………………………………………………………………………. 
Producent …………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
Miejscowość………………………dnia ……………….2008r 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 

 
UWAGA: w pozycji parametry oferowane należy wpisać dane techniczne oferowanego urządzenia 
(nie wpisywać słowa tak lub spełnia) 

 

 


