
Funkční modely– ISŠ Sokolnice

Projekt:                 Energetické zdroje pro 21. století 

Číslo projektu:         CZ.1.11/3.4.00/42.01656 

Název Požadavek - technická specifikace Splňuje požadavaek  (ANO/NE) Nabídnuto -  obchodní název, typ, popis

L11 Pracovní stůl

Pracovní deska stolu lamino, ABS 

hrana, barva desky odpovídající 

odstínu RAL 7035, rozměr desky 

min. 28x1400x800mm.

Kovová podnož, masivní ocelová 

konstrukce, rektifikační nožičky, 

výška min. 750 mm.

Děrovaná deska zadní 

dvoumodulová. Deska je vybavena 

otvory 10x10mm, rozměry v. 

600x1300mm.

Jednostranná přístrojová nástavba  

určená pro umístění na pracovní 

desku. V zadní části jenástavba 

připravena pro montáž 

přístrojových zásuvek.Nástavba je 

určená pro vestavbu modulů.

Zásuvka pro připojení k počitačové 

síti. Zásuvka je připojena na bok 

stojné nohy pomocí speciálního 

zámku, který je součásti výrobku.

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 6 ks



Název Požadavek - technická specifikace Splňuje požadavaek  (ANO/NE) Nabídnuto -  obchodní název, typ, popis

Vybavení pracovního stolu L11

1) 3F centrální vypínač, jištění, 

proudový chránič a tlačítko 

TOTAL STOP

napájecí napětí 3 x 400VAC  modul obsahuje 

tlačítko TOTAL STOP, zapínací 

tlačítko, jistič, chránič, vypínač 

osvětlení stolu a kontrolky. Součástí 

modulu je set sběrnic pro připojení 

ostatních modulů, které jsou 

tomuto modulu elektricky 

podřízené. 

použitý jistič min. 3F B16A 

použitý chránič min 3F 30mA 

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 6 ks

2) Modul zdroj 400V       ( 

jištěné ) v přístrojové desce)

maximální provozní napětí 3 x 400V

maximální proud svorkou 10A

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 6 ks

3) Modul zdroj 230V

2 jištěné zásuvky v přístrojové 

desce

ano

Napětí v zásuvkách 

signalizováno kontrolkou na 

modulu

ano

maximální výstupní proud 6A celkem 

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 6 ks



4) DC lab. regulovatelný zdroj 

0 ÷ 30V / 4A; 5V / 3A

zdrojem s plynulou regulací 

napětí v rozsahu 0 ÷ 30V s 

možností nastavení omezení 

proudu od 0.1 ÷ 4A

ano

pevný zdroj napětí 5V/3A ano

měřící přístroje jak pro napětí, 

tak i pro proud

ano

Indikace omezení proudu ano

Výstupy jednotlivých zdrojů 

budou ovládány samostatným 

tlačítkem s kontrolkou

ano

napájecí napětí 230V / 50Hz 

napětí regulované 1x 0 ÷ 30V 

proud regulovatelný 1x 0 ÷ 4A 

napětí pevné 1x 5V 

proud pevný 1x 3A 

zvlnění typické < 2mV 

zvlnění maximální 10mV 

napěťová stabilita při změně 

sítě +6/-10 %

cca 0,05% 

proudová stabilita při změně 

sítě +6/-10%

cca 0,05% 

typ měřících přístrojů digital 

počet měřících přístrojů 2

třída přesnosti měřících 

přístrojů

2

indikace omezení proudu A / O 

regulace hlasitosti akustické 

indikace

ano 

blokování proti špičkám při 

startu ano

samostatné vypínání výstupu  ano 

spojení regulovatelných zdroju 

do symetrického zdroje

ne 

termostat chladiče s 

ventilátorem

ano 

paměť stavu výstupu před 

vypnutím

ano 

tepelná pojistka chladiče ne 

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 4 ks



9) Mikropáječka 80 ÷ 450°C / 

35W

1x modul mikropáječky ano

1x pero s hrotem ano

1x stojánek pera s houbičkou ano

parametry ano

napájecí napětí 230V/50Hz 

příkon 35W 

spínání topného tělesa v nule 

regulace teploty 80 ÷ 450°C 

Zobrazení reálné a nastavené 

teploty

ano

provozní stavy mikropáječky 

jsou indikovány pomocí tří 

diod LED

ano

sedmisegmentový LED displej ano

Ohřev hrotu je indikován 

červenou LED kontrolkou

ano

dostatečně dimenzovaným 

transformátor pro nepřetržitý 

provoz v průmyslu

ano

Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 3 ks

L12 Pracovní stůl

Pracovní deska stolu lamino, ABS 

hrana, barva desky odpovídající 

odstínu RAL 7035, rozměr desky 

min. 28x1400x800mm.

Kovová podnož, masivní ocelová 

konstrukce, rektifikační nožičky, 

výška min. 750 mm.

V zadní části stolu umístěné zásuvky 

3x zásuvka 230 V a 1x zásuvka RJ 45, 

kryt kabeláže umístěný pod 

zásuvkami.
Cena bez DPH za 1 ks

Cena bez DPH za 11 ks

Celková cena bez DPH
Výše DPH v %
Výše DPH v Kč
Celková cena včetně 


