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Modulární  systémy pro  elektrotechniku a instrumentací
Celková cena za 2 pracoviště
I )    1.1.1.4.5 Elektrotechnické t estovací pracoviště
Předmět plněni veřejné zakázky:

Dodávka  in tegrovaného  systému  laboratorních p ř íst rojů  (zdroj,  DMM , osciloskop,  fu n kčn í
generátor) se SW ovládáním  prosltřed nict vím La bVIEW splňujícím následující paramet ry:

	2x osc iloskopický  kaná l 100MHz, IGS/s

	20 M Hz generátor

	Zdroj + - 25 V / IA ,6V / 5 A

	24 DIO
	Analýza kornunika čnich l i nek

	Připojení USB nebo WiFI
	Kompat ibilní s campus  licencí NI Celkem 2 komplety
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Dodávka mod u lárního sytém u pro i nst ru mentaci a řízen í s integrovaným kontrolérem a FPGA
Lah\/I EW splň ující následující para me t ry :

	Min. 8x rozhra n í pro modulár ní systémy - zásu vné kart y typu A/D, D/A převodník, digi tál ní

1/0, čítače, relé, senzorové rozhra ní aj.
	2j ádrový  integrovaný  kontrolér
	FPG A programovatelné hrad lové po le
	In tern í paměť min 4 GB, RAM mi n. 1GB

	Přípojení Ethernet I00/ I000

	USB host rozhraní

	Stolní provedení s možností instalace na DlN lištu







Modulární systémy pro elektrot echniku a instrumentaci
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 	CN.1.28.06.2019 	
Angstorm  laboratory  s.r .o. Pobřežní   249/46
186 00 Pra h a 8
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	Ceské vysoké uzeni techchnlcké v Praze Fakulta  biomedicínského lnženýrství
nám. Sitná 3105
27 201 Kladno

DIC: CZ68407700
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Dodací adresa

Ceské vysoké učenl technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství nám.Sitná 3105
272 01Kladno
Pllatnost nabídky.    28.08.2019
Datum vytvoření :   28.05 2019
člslo nabídky. CN.1.28.06.2019





Kat.č.

Označenl produktu

Počet ks
Cena  za  ks bez DPH

Cena celkem bez DPH

Cena celkem včetně DPH





VB-80 12
J} J .J.l.4.S Elektrotechnlcke testovacl pracoviště



Multifunkční měřici stanice National lnstruments VB-8012
Osciloskop se smíšeným signálem :
Šířka pásma  100 MHz
Kanály: 2 analogové, 34 digitálních
Vzorkovací frek ence 1 GS/s
Generátor funkcí:
Max. frekvence: 20MHz
Regulovatelný DC napájeci zdroj :
Napět í +25V 1A, +6V 5A (s externím module – součástí dodávky)
Digitání vstupy  a výstupy:
24 DIO (s  externím m. modulem – součástí dodávky)
Obecné techhnícké ůdaje:
Připojení: USB, Wi-Fi
Podporuje NI driver kompatibilní např. s labView atd.
Rozměry a hmotnost: 254x190x77 mm
2,05 kg
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52 230 Kč





104 460 Kč





126 391 Kč


 cRIO  - 9056
CompactR IO kontrolér    FPGA a modulár nlkoncepci
58 600 Kč
58 600 K
70 906 Kl
Specifikace výpočetnlho HW:
Dual-core 1,33GHz procesor
FPGA Artix-7 75T
Celkem 4 GB interní paměť + 1 GB RAM 
Koncktivita:
Ethernet 100/1000
USB host
Rozhraní
8 x slot pro rozšiřující karty – jednotky modulárního systému
Mechanické provedeni:
Stolní
Montážní držák na DIN lištu – součástí dodávky
Obecné technické údaje:
Připojení: USB, Wi-Fi
Podporuje NI driver kompatibilní s např. LabView atd.
Rozměry a hmotnosthmotnost!
32 1 ) 8.1 .190 flllll
1,6 k9
Prohláfonío shodě:prohlJ ujeme na svou vylulnou zodpovědnost. ž e výr obek splňuje po!adavky technických předplsů. že výrobek  ie za podmínek námi
určeněho použ iti  bezlpečný a ž e jsme přijaly veškerá opatlřeni, kterými zabezpečujeme shodu výrobkůs tec hnickoudokumentaci a požadavky nařízení vlády.
nJliz enivlády
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Dodacílhůta : dle srnlouvy do 4 rněsíců
Záruční doba:24 měsíců
 Celkem bez OPH
DPH {11%)
Celkem včetné DPH
 163 060,00 Kč
34 242,60 Kč
197 302,60.Kč.-·
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 	Technická specifikace zboží 	

Dodavatel
Angstorm laboratory s.r.o.
Pobřežní  249/46
186 00 Praha 8

IČ0:05652847
Dl :CZO5652847
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	Veřejná zakázka
VZ00'/0747  Moderrmace laboratoří III -ostatní přistroje
část l.l.
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Platnost    28.08.2019
Datum vytvoření.    28.06.2019
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Kat.č.

Označení produktu




1) 1.1.1.4.5Elektrot echnické testovocí  pracoviště



VB-8012	Multifunkční mělřící stanice National Jnstruments VB-8012

Osciloskop se smíšeným signálem:
Šířka pásma: 100 MHz
Kanály: 2 analogové, 34 digitálních
Vzorkovací frekvence 1 GS/s Generátor   funkcí:
Max. frekvence: 20 MHz
Regulovatelný DC napájecí zdroj:
Napětí + 25V 1A, +5V 5A (s externím module – součást dodávky) Digitalni vstupy  a výstupy :
24 DIO (s externím module – součást dodávky)
Obecně technické údaje: Připojení: USB, Wi-Fi
Podporuje NI driver kompatibilní s např. labView atd.
Rozměry a hmotnost: 254x190x77 mm  2,05 kg










l) J.J .J.4.!IModulární Jystém CompoctRIO
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<RI0·90S6
CompactRIO  kontrolér s FPGA a modulární koncepci
Specifikace výpočetniho HW; Dual-core 1,33 GHz procesor FPGA Artix 7 75T
Celkem 4 GB interní paměť + 1 GB RAM
Konektivita:
Ethernet 100/1000
USB host
Rozhraní:
8 x slot pro rozšíiřující karty – jednotky modulárního systému
Mechanické provedení:
Stolní
Montážní držák na DIN lištu – součástí dodávky
Obecné technické údaje
Připojení·USB, W1 f 1
Podporuje NI driver kompatibilní např. s LabView atd.
Rozměry a  hmotnost :
329x83x190 mm
1.6 kg
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