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Numer sprawy: DGA/13/08 
Załącznik nr. 2a do SIWZ 

Zadanie 1 – opornik dekadowy od 1mΩ do 1kΩ – 1 szt 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne i funkcjonalne). 
  

OPORNIK DEKADOWY: x 1 mΩΩΩΩ - x 1 kΩΩΩΩ ( 7 dekad) DC/AC 
 
 

 Parametry wymagane 

Dekada 
 

Dane 

 
Współczynnik 
temperaturowy 

Prąd maksymalny/dekada 
Stabilność 
±ppm/rok 

1 mΩ nie gorszy niż 50 ppm/ºC nie mniejszy niż 5 A nie gorsza niż 100 

10 mΩ nie gorszy niż 20 ppm/ºC nie mniejszy niż 4 A nie gorsza niż 50 

100 mΩ nie gorszy niż 20 ppm/ºC nie mniejszy niż 1,6 A nie gorsza niż 30 

1 Ω nie gorszy niż 20 ppm/ºC nie mniejszy niż 0,8 A nie gorsza niż 10 

10 Ω nie gorszy niż 15 ppm/ºC nie mniejszy niż 0,25 A nie gorsza niż 10 

100 Ω nie gorszy niż 5 ppm/ºC nie mniejszy niż 80 mA nie gorsza niż 10 

1 kΩ nie gorszy niż 5 ppm/ºC nie mniejszy niż 23 mA nie gorsza niż 10 

 
 

 Parametry oferowane 

Dekada Dane 

 
Współczynnik 
temperaturowy 

Prąd maksymalny/dekada 
Stabilność 
±ppm/rok 

1 mΩ    

10 mΩ    

100 mΩ    

1 Ω    

10 Ω    

100 Ω    

1 kΩ    

 
 

Parametry wymagane  Parametry oferowane 

Rezystancja zerowa (Ro): nie gorzej niż 
0,001Ω/dekada dla DC i nie gorzej niż 0,04Ω/dekada 
dla 1 MHz 

 

Indukcyjność zerowa (Lo): 0,1 µH/dekada + 0,2 µH 
 

 

 
WYMAGANIA DODATKOWE 

 

Parametry  wymagane Parametry oferowane 

Opornik wzorcowy Normy bezpieczeństwa CE 
 

 

Okres gwarancji Min. 12 miesięcy  

Waga Nie więcej niż 3 kg  

Serwis Przyrząd zastępczy podobnej klasy 
na czas serwisu dłuższego niż 30 
dni 

 

Certyfikat kalibracyjny Świadectwo laboratorium 
pomiarowego (ISO 17025) z 
wynikami pomiaru oraz 
niepewnościami pomiaru 
(niepewność pomiaru co najmniej 
trzy razy mniejsza od błędu 
dopuszczalnego wzorca) 

 

Termin dostawy Do 7 tygodni  
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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) 

 

 


