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Numer sprawy: DGA/11/08 
Załącznik nr. 2b do SIWZ 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne i funkcjonalne). 
 

Zadanie 2 – tester do pomiarów ADSL – 1 szt 
 

Parametry wymagane 

 

Parametry oferowane 

Przyrząd przenośny o masie do 1kg zasilany z 

baterii (min 2,5 godz.) i sieci 230V  

 

 

Tryby pracy:  

• Bezpośredni do pomiarów parametrów 

fizycznych łącza 

• Bezpośredni do podstawowych pomiarów 

ADSL (Logowanie do ISP i ping). 

• Jako modem ADSL do pomiarów 

parametrów usług z dołączonego PC. 

 

 

Przyrząd powinien być wyposażony w wyświetlacz 

do prezentacji parametrów i wyników pomiarów. 
 

Obsługiwane przepustowości: 

• Downstream do 24Mb/s  

• Upstream do  2.5Mb/s 

 

 

Maksymalna długość łącza:  6,5 km   
Kod liniowy:   DTM  

 
 

Zgodność z zaleceniami:  

• ANSI T1.413 Issue 2 

• ITU-T G.992.1(G.dmt), 

• ITU-T G.992.2 (G.lite), 

• ITU-T G.992.3 (ADSL2), RE-ADSL2 

• ITU-T G.992.4 (Splitterless ADSL2), 

• ITU-T G.992.5 (ADSL2+), 

• Aneks A, L i M. 

 

 

Wsparcie protokółów:  

• PPPoE (RFC 2516) 

• PPPoA/LLC (RFC 2364) 

• PPPoA/VC-MUX (RFC 2364) 

• RFC 1483 

• RFC 2684 

• DHCP 

 

 

Zakresy mierzonych parametrów fizycznych linii  

• Napięcia stałe: -240V do 240V, dokładność 

co najmniej: +/- 5%; 

• Napięcia zmienne: 0V do 240V, dokładność 

co najmniej: +/- 5%; 

• Rezystancja pętli: 5 Ώ do 5 kΏ, dokładność: 

+/- 5%; 

• Rezystancja izolacji: 5 Ώ do 50 MΏ, 

dokładność co najmniej: +/- 10%; 

• Pojemność: 0nF to 500nF, dokładność co 

najmniej: +/- 10%; 
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Złącza zewnętrzne:  

• Liniowe ADSL                      RJ-11  

• Do PC                                    RJ-45  

 

 

Współpraca z PC z Os: Widows 2000/XP.  

 
 

Warunki klimatyczne:  

• temperatura pracy 0 do 50°C 

• wilgotność 5% do - 90% 

 

 

Gwarancja: min 24 miesiące  
Termin dostawy: do 7 dni  

 

 
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) 

 

 


