Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA – SIECI TELEINFORMATYCZNE
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
UWAGA! Ilekroć w specyfikacji przedmiot został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia
itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z
tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy,
parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Ilekroć w specyfikacji technicznej określono dokładnie
wymiary lub wagę sprzętu, przyjmuje się tolerancję ±10% w stosunku do oferowanego sprzętu.
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Nazwa

Szafa rack 42U z wyposażeniem

Ilość
2

1 komplet zawiera: Szafa rack 19’’ 42U szerokości 800mm i głębokości 1000mm, minimum 2 pary
belek pionowych z regulowanym zakresem, maksymalny rozstaw profili 872mm, podstawa na kołach
oraz nogach (zarówno kółka z blokadą oraz nogi muszą być w zestawie).
Drzwi przednie szklane wykonane w całości ze szkła hartowanego o gr. 5mm bez obrzeży
metalowych i dwoma zamkami jednopunktowymi, zamontowane na zawiasach umożliwiających
otwarcie drzwi o 180° Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5, przystosowana do ustawienia na
nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej
wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie powinny być po dwa otwory 4U pod zainstalowanie
paneli wentylacyjnych oraz cztery otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo
jeden otwór 2U szer. 450 mm znajdują się w ścianie tylnej szafy (możliwy montaż na górze lub na
dole). Wszystkie otwory występujące w ramie zaślepione są blaszkami znajdującymi się na
mikrozłączach i są wyłamywane według potrzeby Użytkownika.
Szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529
(nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi).
W wyposażeniu szafa musi mieć:
 2x listwa zasilająca rack 9GN o mocy znamionowej 3680W spełniającej następujące
standardy: PN-EN 60950-1, PN-EN 61643-11, PN-IEC 60884-1, EN 62321-1,
 zestaw 100 śrub rack,
 5x półka stała mocowana na minimum 4 belkach z udźwigiem minimum 80kg,
 przełącznicę światłowodową 19" 1U 12x SC duplex z adapterami SM. z 2 kasetami na spawy
oraz pig-tailami SM 9/125 OS2,
 wysuwaną szufladę wysokości 1U głębokości 250cm przeznaczoną do przechowywania
zapasu kabli krosowych zamykaną na dwa zatrzaski,
 3x panele zaślepiające 2U,
 organizator kabli 1U o konstrukcji grzebieniowej w całości wykonany z blachy stalowej
(grzebień oraz pookrywa mocowana na dwa plastikowe zatrzaski).
 Panel wentylacyjny 4-ro wiatrakowy wyposażony w termostat, panel powinien mieć
konstrukcję pozywającą na instalację zarówno w dachu szafy jak i racku (ramie 19”),
 2x pionowy organizator wysokości 42U z pokrywą zamykaną na plastikowy zatrzask.
 Organizator w całości ma być wykonany z blachy stalowej.
Szafa musi mieć przepusty kablowe z dołu i góry. Osłony boczne szafy z możliwością szybkiego
demontażu (dwa zamki zamykane na kluczyk). Otwierany tył szafy. Szafa: kolor czarny. Szafa musi
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mieć konstrukcję spawaną, dzięki czemu będzie odporna na drgania oraz zapewni właściwą
sztywność oraz nośność.
2.

25.

Patchpanel 24-port

8

Panele zespolone tj. w panelu na stałe są zamontowane gniazda RJ45 oraz płytki PCB ze złączami
szczelinowymi, 24xRJ45 z półką, minimum kategorii 6 UTP, panele oraz kable muszą być tego
samego producenta.
3.

26.

Organizer do kabli 1U 19"

12

Organizery kablowe 1U do szaf 19’’ (metalowe z 5-cioma plastikowymi uszami, skrajne uszy musza
mieć możliwość obrócenia o 90 stopni bez konieczności stosowania narzędzi specjalnych)
4.

27.

5.

28.

Prowadnice do kabli w szafach dystrybucyjnych

12

Uchwyty kablowe boczne o przepuście 80x80 w całości wykonane z metalu

Szafa dystrybucyjna 9U 19" wraz z półkami stałymi

2

1 komplet zawiera: Szafa rack 19’’ 9U głębokości 450-500mm, szerokości 600mm, boki szafki
zdejmowane
zamykane na zamek jednopunktowy, drzwi przednie szklane ze szkła hartowanego z zamkiem, w
częściach koło zawias oraz zamka wstawki wykonane ze stali, wyłamywane przepusty kablowe na
górze i dole tylnej ścianki szafki.
Szafka z 1 parą belek montażowych, kolor czarny, 2x półka stała mocowana na minimum 2 belkach.
Szafa musi mieć konstrukcję spawaną, dzięki czemu będzie odporna na drgania oraz zapewni
właściwą sztywność oraz nośność. Szafa ma mieć możliwość podwieszenia.
6.

29.

Licencje dostępowe CAL na urządzenia

75

Wymagania:
Licencja w wersji dla edukacji, uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo
dostępu do zasobów serwerowych systemu operacyjnego będącego przedmiotem zamówienia z
pozycji 10.
Pojedyncza licencja autoryzuje dostęp nieograniczonej liczby użytkowników (zdefiniowanych w
zasobach autoryzacyjnych serwerów) na jednym, przypisanym urządzeniu, z którego następuje
dostęp do usług serwerów.
7.

30.

Szafa rack 24U wraz z wyposażeniem

2

1 komplet zawiera: Szafa rack 19’’ 24U szerokości 800mm i głębokości 1000mm, minimum 2 pary
belek pionowych z regulowanym zakresem maksymalny rozstaw profili 872mm, podstawa na kołach
oraz nogach (zarówno kółka z blokadą oraz nogi muszą być w zestawie).
Drzwi przednie szklane ze szkła hartowanego wraz z zamkiem, z możliwością montażu prawo i
lewostronnego z blachy gr. 1,5 mm z wklejaną szybą hartowaną o gr. 3,15 i zamkiem
jednopunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180°,
możliwość zamocowania panela wentylacyjnego w dachu szafy. Szafy spełniają wymogi
zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529 (nie dotyczy szafy z
zamontowanymi przepustami szczotkowymi), Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5mm, Ściany
boczne z blachy stalowej o gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków
jednopunktowych, Ściana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy
dwóch zamków jednopunktowych. Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania w miejsce osłony
tylnej drzwi stalowych zamykanych na dwa zamki jednopunktowe,
W wyposażeniu szafa musi mieć:
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2x listwa zasilająca rack 9GN o mocy znamionowej 3680W spełniającej następujące
standardy: PN-EN 60950-1, PN-EN 61643-11, PN-IEC 60884-1, EN 62321-1 – wtyk UPS C14,
gniazda NFC61-314,
 zestaw 100 śrub rack,
 5x półka stała mocowana na minimum 4 belkach z udźwigiem minimum 80kg,
 przełącznicę światłowodową 19" 1U 12x SC duplex z adapterami SM. z 2 kasetami na spawy
oraz pig-tailami SM 9/125 OS2,
 wysuwaną szufladę wysokości 1U głębokości 250cm przeznaczoną do przechowywania
zapasu kabli krosowych zamykaną na dwa zatrzaski,
 3x panele zaślepiające 2U,
 organizator kabli 1U o konstrukcji grzebieniowej w całości wykonany z blachy stalowej
(grzebień oraz pookrywa mocowana na dwa plastikowe zatrzaski).
 Panel wentylacyjny 4-ro wiatrakowy wyposażony w termostat, panel powinien mieć
konstrukcję pozywającą na instalację zarówno w dachu szafy jak i racku (ramie 19”),
 2x uchwyty kablowe 1U, 80x80mm przeznaczone do mocowania na profilach montażowych.
Szafa musi mieć przepusty kablowe z dołu i góry. Osłony boczne szafy z możliwością szybkiego
demontażu (dwa zamki zamykane na kluczyk). Otwierany tył szafy. Szafa: kolor czarny. Szafa musi
mieć konstrukcję spawaną, dzięki czemu będzie odporna na drgania oraz zapewni właściwą
sztywność oraz nośność.
8.

31.

Serwer rack o parametrach minimalnych: 4x16GB, 2x10 Core

1

Wymagany system dedykowany przez producenta
Serwer musi pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji Producenta
Wymagane: 2 procesory o taktowaniu bazowym minimum 2,2GHz posiadające minimim 10 rdzeni,
min. 20 wątków i pamięci cache L3 min. 16M, max. 150 W
Wymagane: minimum 4 kości pamięci RAM o pojemności 16GB każda o częstotliwości 2666MT/s
DDR4 ECC (łącznie 64GB RAM)
Wymagany kontroler sprzętowy RAID
Wymagane: minimum 6 dysków twardych po 1TB każdy w technologii SAS 7,2K
Wymagane: minimum 2 dyski 240GB SSD Hot Plug DWPD 3.0
Wymagany: napęd DVD-RW SATA
Wymagana: obudowa rack 1U o głębokości do 700mm
Wymagane: redundantne zasilanie o mocy 550W (każdy zasilacz)
Wymagany wbudowany system do zdalnego zarządzania serwerem w tym umożliwiającym
włączenie maszyny i wejście w BIOS
Wymagane aby w/w sprzęt pochodził od producenta serwera (cały w/w sprzęt podlegający
gwarancji producenta serwera – niedopuszczalna jest wyłącznie gwarancja sprzedawcy)
Wymagane 5 lat gwarancji w trybie Next Business Day
Wymagana gwarancja zachowania w/w dysków twardych na okres 5 lat
Wymagane szyny do montażu rack w zestawie
9.

32.

Serwer rack o parametrach minimalnych: 2x16GB, 1x8 Core

2

Wymagany system dedykowany przez producenta
Serwer musi pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji Producenta
Wymagane: minimum 1 procesor o taktowaniu bazowym minimum 2,2GHz posiadające minimum 8
rdzeni 16 wątków i pamięci cache L3 min. 14M, max 150W
Wymagane minimum 2 kości pamięci RAM o pojemności minimum 16GB każda 2666MT/s DDR4 ECC
(łącznie 32GB RAM)
Wymagany kontroler sprzętowy RAID
Wymagane minimum 4 dyski twarde po 1TB każdy w technologii SAS 7,2K
Wymagane minimum 2 dyski 240GB SSD Hot Plug DWPD 3.0
3

Wymagany napęd DVD-RW SATA
Wymagana obudowa rack 1U o głębokości do 700mm
Wymagane: redundantne zasilanie o mocy 550W (każdy zasilacz)
Wymagany wbudowany system do zdalnego zarządzania serwerem w tym umożliwiającym
włączenie maszyny i wejście w BIOS
Wymagane aby w/w sprzęt pochodził od producenta serwera (cały w/w sprzęt podlegający
gwarancji producenta serwera – niedopuszczalna jest wyłącznie gwarancja sprzedawcy)
Wymagane 5 lat gwarancji w trybie Next Business Day
Wymagana gwarancja zachowania w/w dysków twardych na okres 5 lat
Wymagane szyny do montażu rack w zestawie i 3 zapasowe dyski SSD 120GB 2,5”, SATAIII, MTBF
min. 1700000 h
10.

33.

Serwerowy system operacyjny

3

Licencja ma być dostosowana do wymagań instytucji oświatowych. Licencja Windows Server 2016
lub 2019 ma umożliwiać aktualizację systemu do najnowszej wersji.
Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku
fizycznym i wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego.
Serwerowy system operacyjny musi poprawnie współpracować z zaoferowanymi przez Wykonawcę
fizycznymi serwerami.
Serwerowy system operacyjny musi posiadać przynajmniej następujące, wbudowane cechy:
1. Obsługa pamięci fizycznej (host) - do 24 TB na serwer fizyczny
2. Fizyczna obsługa procesorów logicznych (host) - do 512 procesorów logicznych
3. Obsługa pamięci maszyn wirtualnych - do 12 TB na maszynę wirtualną
4. Obsługa procesorów wirtualnych maszyn wirtualnych – Do 240 procesorów wirtualnych na
maszynę wirtualną
5. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 8000
maszyn wirtualnych.
6. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi
serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez
konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.
7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik
przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.
8. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane
w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w
mechanizmy HyperThreading.
9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:
a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,
b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym
(lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,
c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,
d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).
10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich
zawartość.
11. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 1402 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem
informacji.
12. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET
13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.
14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń
internetowych i intranetowych.
15. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
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a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.
2. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka
internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,
3. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków
poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.
4. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty z certyfikatami (smartcard),
2. Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup
użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych
polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania
szyfrowanych danych.
3. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug&Play).
4. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
5. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie
zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.
6. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w
dokumentach (Digital Rights Management).
7. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji
działających we wskazanych środowiskach.
8. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych
produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:
a. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,
b. Usługi katalogowe oparte o LDAP z możliwością wykorzystania następujących funkcji:
• Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,
• Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na
przykład typu certyfikatu użytego do logowania,
• Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.
c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.
d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio
skonfigurowanej stacji roboczej
e. Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego)
f. Szyfrowanie plików i folderów.
g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi
(IPSec).
h. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia
obciążenia serwerów.
i. Serwis udostępniania stron WWW.
j. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),
k. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),
l. Wbudowane usługi VPN
Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:
• Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,
• Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.
• Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra
• Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika poprzez otwarty interfejs API.
• Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty
sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode)
26. Możliwość automatycznej aktualizacji.
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27. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).
28. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.
29. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji
przez skrypty.
30. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WSManagement organizacji DMTF.
Do każdej licencji muszą być dołączone materiały edukacyjne(łącznie 3 zestawy książek) w języku
polskim dotyczące zagadnień:
- Instalacja, Funkcje Magazynowe i Obliczeniowe
- Praca w sieci
- Zarządzanie tożsamościami
- Zabezpieczanie systemu
- Windows Server 2016 Inside Out
Książki muszą być oficjalnymi materiałami szkoleniowymi producenta systemu lub wydawcy
współpracującego z producentem.
11.

34.

Zestaw okablowania światłowodowego z osprzętem: kabel światłowodowy, patchcordy,
kasety, pigtaile

1

a) Kabel światłowodowy, 4-ro włóknowy, jednomodowy, typu uniwersalnego, do montażu
wewnątrz budynków, długość 250m (w jednym kawałku), nie może być to kabel tylko do
technologii FTTx
Liczba włókien 4
Średnica kabla 6 mm
Masa kabla 40kg/km
Rodzaje włókien jednomodowe, G.652D 9/125 μm
Maks. siła ciągnięcia (statyczna) 1000N
Maks. siła ciągnięcia (dynamiczna) 2000N
Min. promień zgięcia podczas instalacji 60mm
Min. promień zgięcia podczas pracy 100mm
Tuba centralna wypełniona żelem
Aramidowe włókna wzmacniające kabel
Włókna w ścisłej tubie, powłoka LSZH
Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Mała masa i mniejsza średnica w stosunku do kabli zewnętrznych
Spełnia normy: ISO11801 2-ga edycja, EN50173-1:2002, IEC60794-3-10
Spełnia normy niepalności: IEC60332, IEC60754-1, IEC60754-2, IEC61034-2

b) Kaseta światłowodowa do stosowania w panelach i przełącznicach światłowodowych –
komplet 6 szt.
Specyfikacja:
Ilość spawów : 12
Materiał: PVC

c) Patchcord światłowodowy jednomodowy DUPLEX o długości 1m – komplet 4 szt.
złącza typu LC/UPC-LC/UPC. Polerowana ceramiczna ferrula typu UPC (Ultra Physical Contact)
gwarantująca tłumienność odbiciową (returnloss) RL > 50 dB. Straty wtrąceniowe IL < 0.20 dB.
6

Wytrzymałość na rozciąganie > 10kg .

d) Patchcord światłowodowy jednomodowy DUPLEX o długości 2m – komplet 4 szt.
złącza typu LC/UPC-LC/UPC. Polerowana ceramiczna ferrula typu UPC (Ultra Physical Contact)
gwarantująca tłumienność odbiciową (returnloss) RL > 50 dB. Straty wtrąceniowe IL < 0.20 dB.
Wytrzymałość na rozciąganie > 10kg .

e) Patchcord światłowodowy jednomodowy SIMPLEX o długości 2m – komplet 6 szt.
złącza typu LC-LC. Polerowana ceramiczna ferrula typu UPC (Ultra Physical Contact) gwarantująca
tłumienność odbiciową (return loss) RL >50 dB. Straty wtrąceniowe IL < 0.20 dB. Wytrzymałość na
rozciąganie > 10kg .

f) Patchcord światłowodowy jednomodowy SIMPLEX o długości 5m – komplet 2 szt.
złącza typu LC-LC. Polerowana ceramiczna ferrula typu UPC (Ultra Physical Contact) gwarantująca
tłumienność odbiciową (return loss) RL >50 dB. Straty wtrąceniowe IL < 0.20 dB. Wytrzymałość na
rozciąganie > 10kg.

g) Pigtail jednomodowy LC – komplet – komplet 30 szt.
Rodzaj pigtaila: jednomodowy
Rodzaj złącza pigtaila: LC, dostosowany do wkładek zastosowanych w routerach
Długość: 2 m
Minimalny promień zgięcia: 20 mm
Tłumienność losowa wtyk-wtyk, maksymalna ILw-w=: ≤0,70 dB
Tłumienność losowa wtyk-wtyk, średnie ILw-w śr=: ≤0,35 dB
Reflektancja RL PC: >30 dB
Wytrzymałość włókna: 5 N

h) Kabel patchcordowy światłowodowy – 200 metrów
jedno włókno o parametrach zbliżonych do:
1x9/125, włókno G652D, 2,8 mm, powłoka LSOH/LSZH
Kompatybilny z pigtailem z pozycji g)
12.

35.

13.

36.

14.

37.

Wtyki RJ-45 (opakowanie)

30

Wtyki RJ45 "białe, przezroczyste" opakowanie 100szt. (8p8c) (do drutu)

Osłonki do wtyków RJ-45 (opakowanie)

10

Osłonki do wtyków RJ-45 – nasuwane na wtyk 8p8c, opakowanie 100szt

Zasilacz awaryjny UPS.

3

Specyfikacja:
Moc pozorna 2000 VA
Moc rzeczywista 1600 Wat
Architektura UPSa on-line
Maks. czas przełączenia na baterię 0 ms
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania 8 x IEC320 C13 (10A)
Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową 8 x IEC320 C13 (10A)
7

Typ gniazda wejściowego IEC320 C14 (10A)
Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 8 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 20 min
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160-300 V
Zmienny zakres napięcia wejściowego 110-300 V
Zimny start Tak
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak
Sinus podczas pracy na baterii Tak
Porty komunikacji • RS232 (DB9) • USB • Intelligent Slot
Port zabezpieczający linie danych RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX
Diody sygnalizacyjne Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Alarmy dźwiękowe • Słaba bateria • awaria sieci zasilającej • Przeciążenie • praca z baterii
Typ obudowy 2U Rack
Wyposażenie standardowe: kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt., Kabel zasilający, uchwyty
do mocowania w szafie rack
Dodatkowe funkcje niezależne sterowanie każdego gniazda(włączanie/wyłączanie)
Dołączone oprogramowanie ViewPower (Shutdown Software)
15.

38.

Zasilacz awaryjny UPS o mocy minimum 1kVA

4

Topologia: line-interactive
Typ obudowy: tower
Fazy we/wy: 1/1
Moc wyjściowa pozorna: 1000 VA
Moc wyjściowa czynna: 600 W
Napięcie wejściowe: 230 V
Napięcie wyjściowe: 230 V
Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50 Hz
Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci: sinus
Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora: sinus
Próg przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową: 173 V; 264 V
Próg przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową: 184 V; 253 V
Czas przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową: < 5 ms
Czas przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową: < 0.2 ms
Czas ładowania akumulatorów: do 4 h - w zależności od stanu rozładowania akumulatora
Akumulatory: 12 V / 7 Ah x 2 szt.
Wyposażenie standardowe: AVR, COM, CPM, RST
Opis wyjścia zasilania: 2 gniazda w standardzie polskim
Wymiary: max. 145 x 210 x 360 [mm]
Waga: max. 13,5 kg
Zabezpieczenia UPS-a: elektroniczne, 2 bezpieczniki topikowe
16.

39.

Router zarządzalny wielousługowy

3

Rodzaj urządzenia:
Musi być urządzeniem pełniącym rolę wielousługowego routera modularnego.
Musi pozwalać na instalację co najmniej 2 kart sieciowych z interfejsami,
Musi posiadać wszystkie interfejsy „aktywne”. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla
aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne
wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne
są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez
wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów.
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Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartę sieciową muszą mieć możliwość
obsadzenia kartami:
z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 2 porty na moduł,
Urządzenie musi oferować wydajność min. 35Mbps
Urządzenie musi oferować możliwość licencyjnego podwojenia wydajności.
Oprogramowanie/funkcjonalności:
Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez
konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne
poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji.
Musi posiadać obsługę protokołów routingu IPv4 takich, jak RIPv2, OSPF, BGPv4, OSPF, ISIS, a
także routingu statycznego, IPv6 takich, jak RIPng, OSPFv3, BGPv4, ISIS, a także routingu
statycznego, routingu multicastowego PIM Sparse oraz PIM SSM, a także oraz routingu
statycznego.
Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN.
Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing, obsługiwać mechanizm Unicast
Reverse Path Forwarding (uRPF).
Musi obsługiwać tzw. routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q, IPv6 w tym ICMP
dla IPv6 oraz protokoły routingu IPv6 takie jak RIP, OSPFv3, IS-IS,
Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły
IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL.
Musi umożliwiać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast.
Musi posiadać wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2, obsługę mechanizmu DiffServ.
Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę
ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu.
Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: z obsługą kolejki absolutnego
priorytetu,
ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu, WFQ, mechanizm WRED.
Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewniać mechanizm honorowania IP Precendence dla ruchu
tunelowanego.
Musi obsługiwać protokół NTP, DHCP w zakresie Client , Server.
Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub
odpowiednika).
Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z
wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+.
Funkcjonalność EEM musi pozwalać na generowanie akcji takich jak:
wykonanie komendy z poziomu linii poleceń urządzenia, wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej
poprzez system poczty elektronicznej, wykonanie skryptu, wygenerowanie SNMP trap,
ustawienie lub modyfikacja określonego licznika systemowego.
Musi posiadać wsparcie dla Layer-2 Tunneling Protocol Version 3.
Musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalności bezpieczeństwa sieciowego:
funkcjonalność szyfrowania połączeń z wykorzystaniem algorytmów DES/3DES/AES,
algorytmy IPSec następnej generacji oparte o krzywe eliptyczne (RFC 4869), w szczególności:
Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH), Galois Counter Mode Advanced Encryption Standard (GCMAES) 128/256 bitów, Galois Message Authentication Code (GMAC-AES) 128/256 bitów, Elliptic Curve
Digital Signature Algorithm (ECDSA) dla IKEv2, możliwość konfiguracji tuneli IPSec VPN w oparciu o
protokół IKEv2 (Internet Key Exchange v2). Wsparcie dla IKEv2 zarówno dla VPN typu site-2-site jak i
dynamicznych, dla ruchu IPv4 oraz IPv6, funkcjonalność VPN musi wspierać tworzenie niezależnych
VPN (w tym różnego typu: site-2-site, dynamicznych) per VRF, technologia umożliwiająca
szyfrowanie IPSec ruchu unicast IPv4 bez konieczności tworzenia tuneli, z wykorzystaniem z użyciem
protokołu Group Domain of Interpretation (GDOI) zdefiniowanego w RFC 3547, w tym:
mechanizm pasywnego IPSec SA, mechanizm fail-close, mechanizm współdzielenia kluczy przez
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redundantne serwery kluczy, mechanizm zmiany podstawowego serwera kluczy (Key Server) w
scenariuszu z wysoką dostępnością serwerów kluczy, funkcja zapory sieciowej z analizą stanów
połączenia (tzw. statefull firewall), funkcjonalność zapory sieciowej dla protokołu IPv4 i IPv6 opartej
o definicję stref bezpieczeństwa (zone-based firewall), możliwość elastycznej definicji scenariuszy
przesyłu IPv4 i IPv6 pomiędzy różnymi strefami, w tym:
przesyłu, który jest poddawany inspekcji,
przesyłu, który jest odrzucany,
przesyłu, który jest przenoszony bez inspekcji,
ochrona centralnego procesora urządzenia (CPU) przed atakiem Denial of Service (DoS) poprzez
możliwość klasyfikowania i limitowania ruchu docierającego do CPU,
Zarządzanie i konfiguracja
Musi być zarządzane za pomocą protokołów SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH.
Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub
odpowiednika.
Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI).
Obudowa
Musi być wykonana z metalu. Ze względu na warunki w których pracować będzie urządzenie, nie
dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej.
Musi mieć możliwość montażu w szafie 19”. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć mocowanie do
szafy 19”.
Zasilanie
Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacze AC).
Wyposażenie:
Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla
realizacji połączenia do sieci LAN.
Jeden z interfejsów musi mieć możliwość pracy z gigabitowym portem światłowodowym
definiowanym przez wkładki GBIC, SFP lub równoważne.
Urządzenie musi być wyposażone w minimum 8GB pamięci Flash
Urządzenie musi być wyposażone w minimum 4GB pamięci RAM
Urządzenie musi być wyposażone w minimum jeden port USB. Port musi pozwalać na podłączenie
zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików
konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych.
Wszystkie karty i moduły muszą być objęte wspólnym serwisem producenta.
Uchwyty do zamontowania w szafie RACK
W zestawie z każdym urządzeniem musi znajdować się:
- Kabel konsolowy, o parametrach nie gorszych niż:
Kabel konsolowy wyposażony w złączkę 1 typu RJ45 oraz w złączkę DB9F(oba złącza należą do
rodzaju Male).
Długość 1.8 m. Na wyposażeniu musi znajdować się konwerter RS232 – USB.
- Konwerter USB-RS232
Kabel typu DTE to DCE, o parametrach nie gorszych niż:
Typ kabla: DTE/DCE Smart Serial Cable
Złącze 1 i 2: 26Pin DCE Smart Serial Male
Kompatybilny z kartą interfejsu sieciowego z modułem rozszerzeń
- Moduł rozszerzeń, o parametrach nie gorszych niż:
Karta interfejsu sieciowego z 2 szeregowymi portami komunikacyjnymi zgodna z routerem z pozycji
39.
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Specyfikacja wymagana:
Rodzaj urządzenia: Moduł rozszerzający - 2 porty
Form Factor: Moduł plug-in
Technologia podłączenia: Przewodowa
Protokół łącza danych: V.35, RS232, X.21, RS449, RS530, RS530A
Wskaźniki stanu: Status portu
Interfejsy: 2 porty Serial NIM
17.

40.

Przełącznik dostępowy sieci LAN 24 portowy

3

Urządzenie o konfiguracji
min. 120 MB pamięci DRAM oraz 60MB pamięci Flash
obsługa min. 8000 adresów MAC
wydajność przełączania co najmniej 16 Gbps oraz przepustowość co najmniej 6,5 Mpps dla pakietów
64 bajtowych;
co najmniej 24 porty FastEthernet w standardzie 10/100BaseTX oraz dwa porty typu combo mogące
pracować jako 10/100/1000BASE-T oraz 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP, GBIC lub
równoważne
wyposażone w przewód konsolowy do zarzadzania
automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych
wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector)
obsługa co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID
obsługa mechanizmów dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami
obsługa protokołów sieciowych zgodnie ze standardami:
- IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX, IEEE
802.3adm, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX,
IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3ab 100BASE-T
mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
- obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu
- mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP
- możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps dla ruchu
wejściowego i wyjściowego
mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
- dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3
- możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+
- możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z
pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (designated port) lub funkcjonalność
private VLAN (w ramach portu)
- monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping)
- możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący
ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika
- ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i
nieautoryzowane urządzenie sieciowe
- obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez
spadku wydajności urządzenia
- min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu
dostępnych funkcjonalności i komend)
- współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp.
Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI).
obsługa ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3
obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP
możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP
11

plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość
przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu
konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa
konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza
się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian możliwość zarządzania przy pomocy
bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczanej przez producenta
możliwość zastosowania zewnętrznego redundantnego zasilacza
możliwość montażu w szafie 19”
obudowa wykonana z metalu
W zestawie musi znajdować się:
Kabel konsolowy wyposażony w złączkę 1 typu RJ45 oraz w złączkę DB9F(oba złącza należą do
rodzaju Male).
Uchwyty do zamontowania w szafie RACK
18.

41.

NAS sieciowy na 2 dyski z dyskami

1

Specyfikacja NAS:
System: QTS
Procesor: dwurdzeniowy o taktowaniu 1,7GHz
Pamięć: 1 GB oraz 512 MB flash
Ilość dysków: 2 x 3.5" lub 2 x 2,5" SATA I / SATA II / SATA III, hot-swap
Sieć: 2 x LAN 10/100/1000 Mbps
Złącza dodatkowe: 3 x USB 3.0
Wskaźniki LED: zasilanie, status, dyski
Obsługa trybów RAID: Pojedynczy wolumen, JBOD, RAID 0, 1
Przyciski: zasilanie, szybkie kopiowanie, reset
Waga: max. 1,5 kg
Środowisko pracy: 0-40 st. C
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny
Pobór mocy: dyski uśpione 8,46 W, praca 15,6 W (przy 2 dyskach)
Wake on LAN: tak
Systemy operacyjne: Windows, Mac OSX, Linux, Unix
Protokoły sieciowe: CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP,
OpenVPN)
System plików: EXT4, EXT3, FAT (tylko dysk zewnętrzny), NTFS (tylko dysk zewnętrzny), HFS+ (tylko
do odczytu)
Konfiguracja sieci: TCP / IP, stały lub dynamiczny adres
Serwer DHCP, dyn. DNS: tak
Jumbo Frame: tak
Wirtualizacja: nie, Container Station
Serwice Network Discovery: UPnP, SNMP, Bonjour
Windows Active Directory: tak oraz LDAP, praca jako konroler domeny
Inne usługi: iSCSI target, serwer poczty, serwery multimediów, serwer kamer sieciowych, serwer
VPN, klient VPN, DHCP, druku, WWW, PHP/MySQL, serwer druku, chmura, pakiet APP Center
Serwer plików i FTP: FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP, TFTP
Kopie zapasowe: kopia na nośnik zewnętrzny, kopia na inny serwer QNAP, kopia na inny serwer NAS,
obsługa Time Machine
Powiadomienie awaryjne: e-mail, SMS, komunikatory
Inne usługi: kosz sieciowy, monitor zasobów on-line, harmonogram wł/wył
Zarządzanie systemem: poprzez przeglądarkę internetową, Qfiner oraz aplikację mobilną
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Specyfikacja dysków(2 szt)
Pojemność: minimum 3000 GB
Format: 3.5 "
Interfejs: SATA 6Gb
Prędkość obrotowa: min .5900 rpm
Bufor: min. 64 MB
Średni czas dostępu: 8.5 ms
Wytrzymałość (praca): 70 G
Wytrzymałość (spoczynek): 300 G
MTBF: 1000000 h
Temperatura pracy: 0-60 st. C
NCQ: TAK
Zapis prostopadły: TAK
Pobór prądu (spoczynek): 4 W
Pobór prądu (praca): 5 W
Głośność: max. 26 dB
19.

42.

Wkładka SFP 1G miniGibic kompatybilna z analizatorem sieciowym, wkładka
jednomodowa dual fiber

2

(transmisja światłowodowa na 2 włóknach) – wkładki dostarczone jako kompatybilna para, złącze LC
duplex.
20.

43.

Wkładka musi być kompatybilna z analizatorem(testerem) sieciowym z pozycji 39
Wkładka SFP 1G miniGibic kompatybilna z analizatorem sieciowym, wkładka
jednomodowa z WDM

2

(transmisja światłowodowa obustronna na 1 włóknie w pasmach 1310 i 1550nm) – wkładki
dostarczane w kompatybilnych parach(nadajnik – odbiornik). Złącze LC Simplex
21.

44.

Wkładka musi być kompatybilna z analizatorem(testerem) sieciowym z pozycji 39
Przełącznik z portami SFP

1

Typ przełącznika: Managed
RAM: 512MB(CPU memory)
Pamięć flash: 256MB
Raport zdarzeń systemowych: Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
Zarządzanie przez stronę www: Tak
Inspekcja ARP: Tak
Przycisk reset: Tak
Obsługa Multicast: Tak
Liczba zainstalowanych modułów SFP: 8
Liczba portów SFP Combo: 2
Ilość slotów Modułu SFP: 8
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE
802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE
802.3z
Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat6, Cat7
Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
Podpora kontroli przepływu: Tak
Dublowanie portów: Tak
Agregator połączenia: Tak
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Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
Limit częstotliwości: Tak
Klient DHCP: Tak
Serwer DHCP: Tak
Protokół drzewa rozpinającego: Tak
Obsługa 10G: Nie
Obsługa sieci VLAN: Tak
VLAN tworzony na portach: Tak
VLAN tagowany: Tak
Prywatna VLAN: Tak
IGMP snooping: Tak
Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
Pomiar długości kabla: Tak
Przepustowość rutowania/przełączania: 20 Gbit/s
Przepustowość: 14.88 Mpps
Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia
Liczba VLANs: 4096
Liczba kolejek: 8
Liczba tras statycznych: 1024
Ilość interfejsów IP: 128
Zgodny z Jumbo Frames: Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
Złącze światłowodowe: SFP
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS, HTTPS, MD5, SSH, SSL/TLS
Filtrowanie adresów MAC: Tak
Statyczna ochrona portu: Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
Obsługuje SSH/SSL: Tak
Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
Zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Port-based authentication, Web-based authentication
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 512
Protokoły zarządzające: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c,
HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI
Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI).
Możliwości montowania w stelażu: Tak
Rozmiar układu Opis cech zewnętrznych produktu: 1U
Kolor produktu: Black
Diody LED: Tak
Certyfikaty: CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A
Procesor wbudowany: Tak
Pamięci bufora pakietów: 1.5 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
Wielkość pamięci flash: 256 MB
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 851827 godz
Zasilacz dołączony: Tak
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Obsługa PoE: Nie
W zestawie muszą znajdować się mocowania do szafy rack 19"
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W zestawie z urządzeniem musi znajdować się:
 4 szt. Wkładka SFP 1G miniGibic kompatybilna z urządzeniami CISCO, wkładka
jednomodowa dual fiber (transmisja światłowodowa na 2 włóknach) – wkładki dostarczone
jako kompatybilna para, złącze LC duplex.
 4 szt. Wkładka SFP 1G miniGibic kompatybilna z urządzeniami CISCO, wkładka
jednomodowa z WDM (transmisja światłowodowa obustronna na 1 włóknie w pasmach
1310 i 1550nm) – wkładki dostarczane w kompatybilnych parach(nadajnik – odbiornik).
Złącze LC Simplex
 4 szt. Wkładka SFP 1G miniGibic w pełni kompatybilna z modułem światłowodowym oraz
urządzeniami opisanymi w specyfikacji jako router zarządzalny wielousługowy, wkładka
jednomodwa dual fiber (transmisja światłowodowa na 2 włóknach) – wkładki dostarczone
jako kompatybilna para, złącze LC duplex. Minimalny dystans 1000m, długość fali 1310 nm.
22.

45.

Tester zasilaczy ATX

3

Wymagane cechy:
Obsługa każdego zasilacza ATX zgodnego ze standardem ATX12V v2.3.
Duży ekran LCD pokazujący każdą wiązkę z osobna.
Wskaźnik napięć na liniach +12V/+5V/+3,3V/5VSB/-12V.
Wbudowane złącza diagnostyczne - dla zbyt niskiego i wysokiego napięcia, jego braku oraz sygnału
PG.
Sygnał alarmowy w przypadku nieprawidłowej pracy zasilacza.
23.

46.

Oprogramowanie do monitorowania sieci lokalnej i urządzeń

1

Oprogramowanie powinno charakteryzować się następującymi cechami:
Oprogramowanie posiada budowę modułową, składa się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli
oraz Agentów. Komunikacja pomiędzy Serwerem a Agentami i Konsolami nawiązywana jest przy
użyciu szyfrowanego protokołu TLS 1.2. Moduły umożliwiają kompleksowy monitoring sieci,
monitoring sprzętu komputerowego na stanowiskach użytkowników pod kątem zmian sprzętowych i
programowych oraz pomocy w formie interaktywnego połączenia sieciowego z obsługiwanym
użytkownikiem. Program wykorzystuje bazę danych opartą na silniku PostgreSQL dzięki czemu nie
jest objęty limitem ilości danych, baza danych jest rozwiązaniem darmowym nie wymagającym
dodatkowego licencjonowania.
Dane, które dotyczą działań pracownika na komputerze, a więc: historia aktywności, polityka
korzystania z Internetu oraz aplikacji, dostęp do zewnętrznych nośników danych itp., są
odseparowane od danych stricte technicznych tj. informacji o stacji roboczej. Są one również
grupowane w osobnym, dedykowanym oknie. Pozwala to na, zgodne z RODO, usuwanie danych
wybranego użytkownika bez konieczności usunięcia informacji o stacji roboczej.
Dostęp do danych osobowych oraz danych z monitoringu, zgodnie z RODO, objęty jest kontrolą na
poziomie wybranych Administratorów – w programie można nadawać kontom administracyjnym
różne poziomy dostępu oraz uprawnień zarówno do grup urządzeń, jak i użytkowników.
MONITOROWANIE INFRASTRUKTURY (BEZAGENTOWO) obejmuje serwery Windows, Linux, Unix,
Mac; routery, przełączniki, urządzenia VoIP i firewalle
W ZAKRESIE INWENTARYZACJI program automatycznie gromadzi informacje o sprzęcie i
oprogramowaniu na stacjach roboczych
W ZAKRESIE OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW program umożliwia monitorowanie aktywności
użytkowników pracujących na komputerach z systemem Windows
PROGRAM UMOŻLIWIA REALIZACJĘ ZDALNEJ POMOCY UŻYTKOWNIKOM. W ramach kontroli stacji
użytkownika dostępny jest podgląd pulpitu użytkownika i możliwość przejęcia nad nim kontroli
MOŻLIWOŚĆ OCHRONY DANYCH PRZED WYCIEKIEM poprzez blokowanie urządzeń.
Integracja z Active Directory - zarządzanie prawami dostępu przypisanymi do użytkowników oraz
grup domenowych. Przydzielanie uprawnień również do kont użytkowników lokalnych.
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Ochrona przed usunięciem Program jest zabezpieczony hasłem przed ingerencją użytkownika w
jego działanie i próbą usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora.
Program powinien być dostępny w języku polskim i angielskim wraz z Podręcznikiem Użytkownika
w formie strony internetowej.
Monitorowanie infrastruktury sieciowej:
Systemy: Serwery Windows, Linux, Unix; routery, switch’e, VoIP, i firewall’e,
Serwisy TCP/IP: poprawność i czas odpowiedzi, statystyka ilości odebranych/utraconych pakietów
(PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL itp.) Wydajność systemu: Dla Windows i SNMP – takie
jak obciążenie CPU pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp..
Aplikacje: MS SQL, MS Exchange, MS IIS, systemu Windows i wielu innych
Stronę web: Program monitoruje czas ładowania strony
Serwer pocztowy: Wykonuje rzeczywiste operacje testowe – wysyłanie i odbieranie emaili
Serwisy Windows: Z możliwością ich restartu
Routery i switch’e: Interfejsy i ruch sieciowy
Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania: baza ewidencji majątku IT (definiowanie własnych
typów środków, ich atrybutów oraz wartości, załączniki, import danych z pliku CSV)
Zainstalowane programy: Kontrola licencji, oraz kontrola instalacji nielegalnego oprogramowania
przez użytkowników
Alarmy w razie zmiany konfiguracji komputera: Zarówno sprzętowej jak i instalacja/deinstalacja
oprogramowania
Sprzęt i system: Procesor, pamięć, dyski i wiele innych danych
Alarm w przypadku pojawienia się nowego urządzenia w sieci: Program cyklicznie skanuje sieć
24.

47.

Router VPN z funkcją Inter-VLAN routing

8

Ethernet WAN: SFP/Ethernet combination WAN
System Operacyjny: Linux
Procesor wbudowany: Tak
Liczba rdzeni procesora: 2
Standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ interfejsu Ethernet LAN: 4x Gigabit Ethernet
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 1000 Mbit/s
Technologia okablowania: 100/1000Base-T(X)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
Wydajność: NAT throughput: 600 Mbps; VPN throughput (IPSec): 50 Mbps
Jumbo Frame: 1536 bytes
IPv6: Dual stack, 6rd, 6in4
WLAN: 2x2 wireless 802.11ac
VLAN: 16
Port security: 802.1X
Szyfrowanie: Triple DES, AES, IKE, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES
Protokoły routingu: Inter-VLAN routing, RIP-1, RIP-2, IGMP, static IPv6 routing, RIPng
Protokoły: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, ICMP/IP, IPSec, L2TP, PPPoE, PPTP
Funkcje: Class of Service (CoS), DHCP server, DNS proxy, Denial of Service (DoS), DiffServ Code Point
(DSCP) support, E-mail alert, Generic Routing Encapsulation (GRE), IPv4 support, IPv6 support,
Multiple SSID support, NAPT support, NAT support, Network Timing Protocol (NTP), PAT support,
Quality of Service (QoS), Ring Rapid Spanning Tree Protocol (RRSTP), SNTP support, Stateful Packet
Inspection (SPI), Syslog support, URL filtering, VLAN support, VPN passthrough, VPN support, Wi-Fi
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Multimedia (WMM) support, content filtering, dual-stream (2x2), firmware upgradable, port
forwarding, port mirroring, reset button, switching
Waga produktu: 630 g
25.

48.

Router z funkcją access point

10

Porty: 4 porty 10/100/1000Mb/s LAN 1 port 10/100/1000Mb/s WAN
Przyciski: Wyłącznik, Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Przycisk WPS/RESET
Antena: 2 anteny 2,4GHz, 1 dwupasmowa antena 5GHz & 2,4GHz
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz
Częstotliwość pracy: 2,4GHz oraz 5GHz
Prędkość transmisji: 5GHz: do 433Mb/s (tylko z bezprzewodową kartą sieciową 11AC); do 150Mb/s z
bezprzewodową kartą sieciową 11N
2,4GHz: do 450Mb/s
Funkcja Quality of Service; WMM, kontrola przepustowości
Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/, PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond
Zarządzanie: Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
DHCP: Serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
Przekierowanie portów; Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS: DynDns, Comexe, NO-IP, VPN Pass-Through; PPTP, L2TP, IPSec
Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista
hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
Zabezpieczenia zapory sieciowej; Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie
domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Protokoły: Obsługa IPv4 oraz IPv6
Funkcja Guest Network: 1 sieć 2,4GHz, 1 sieć 5GHz
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
26.

51.

Antena kierunkowa 2.4 GHz

4

Pasmo [MHz]: 2400-2480
Zysk [dB]: 14,5 (bez uwzględnienia tłumienia przewodu)
Szerokość wiązki H/V: 25/29
Promien. przód/tył [dB]: >15
Polaryzacja: pionowa / pozioma
Impedancja wyjściowa [Om]: 50 (5 m przewodu H-155 Belden z wtykiem SMA/RP)
Masa [kg]: max. 0,85
Długość [m]: max. 0,45
WFS dla 2,4GHz: <1,5
Kabel antenowy 3m zakończony złączem kompatybilnym z pozostałym sprzętem sieciowym
27.

52.

Antena dookólna z podstawką, 2.4GHz

4

Antena dookolna, wewnętrzna przeznaczona do pracy w punktach klienckich, charakteryzująca się
dość dużym zyskiem
energetycznym 8 dBi w całym, szerokim paśmie pracy 2.4 GHz - 2.5 GHz.
Zysk energetyczny [dBi]: 8
Pasmo [GHz]: 2.4 – 2.5
Polaryzacja: V
WFS: <1,92
Impedancja [Ω]: 50
Możliwość regulacji położenia: Tak
Złącze: wtyk SMA R/P
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Wysokość anteny bez podstawki [mm]: min. 300
Długość przewodu [cm]: 130
Kabel antenowy 3m zakończony złączem kompatybilnym z pozostałym sprzętem sieciowym
28.

53.

Antena sektorowa, 2.4GHz

2

Antena sektorowa
Zysk energetyczny: 17 dBi
Pasmo: 2400 - 2500 MHz
Polaryzacja: pozioma
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowe: 6 o
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej: 90 o
VSWR: 1,2
Impedancja: 50 Ω
Złącze: z przewodem z zakończonym wtykiem R/P SMA 5m
Średnica mocowania: 32 - 50 mm
Kabel antenowy 3m zakończony złączem kompatybilnym z pozostałym sprzętem sieciowym
29.

54.

Bramka VoIP

2

Wymagane cechy minimalne:
Standard Voice: : SIP
Liczba portów FXS do telefonu (RJ11): 2 szt.
Liczba portów WAN (RJ45): 2 szt.
Funkcja Routera (NAT): tak
Zarządzanie: Przez przeglądarki WWW
Kodeki: G.711 (A-law and µ-law), G.726 (32 kbps), G.729 A, SIPv2 (RFC 3261, 3262, 3263, and 3264)
Zasilanie: Zewnętrzne
Informacje dodatkowe: Adapter SIP dla telefonów analogowych, funkcjonalność routera
30.

55.

Sprzętowy firewall

1

1. Urządzenie pełniące funkcje ściany ogniowej i bramy VPN
1.1. Architektura urządzenia
1.1.1. Urządzenie musi być dedykowaną platformą sprzętową. Nie dopuszcza się rozwiązań
„serwerowych” bazujących na ogólnodostępnych na rynku podzespołach PC ogólnego
przeznaczenia.
1.2. Obudowa
1.2.1. Urządzenie musi mieć metalową obudowę bez wentylatora.
1.2.2. Urządzenie ma możliwość instalacji w szafie typu rack 19”.
1.2.3. Wysokość urządzenia nie większa niż 1RU
1.3. Wydajność urządzenia
1.3.1. Przepustowość teoretyczna firewall’a dla ruchu IPv4 i ruchu IPv6 musi być na poziomie 750
Mb/s, a dla ruchu rzeczywistego (tzw. ruch multiprotocol) nie mniej niż 300 Mb/s.
1.4. Funkcjonalność urządzenia
1.4.1. Urządzenie musi działać pod kontrolą 64-bitowego dedykowanego systemu operacyjnego. Nie
dopuszcza się stosowania systemów operacyjnych ogólnego przeznaczenia
1.4.2. Urządzenie pełni funkcję ściany ogniowej śledzącej stan połączeń (tzw. stateful inspection) z
funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji
1.5. Funkcjonalność urządzenia - NGFW
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1.5.1. Urządzenie musi zapewniać funkcjonalności tzw, Next-Generation firewall w zakresie nie
mniejszym niż
1.5.1.1. System automatycznego wykrywania i klasyfikacji aplikacji (Application Visibility and
Control)
1.5.1.2. System IPS
1.5.2. System musi posiadać możliwość kontekstowego definiowania reguł z wykorzystaniem
informacji pozyskiwanych o hostach na bieżąco poprzez pasywne skanowanie. Wymagane jest by
system tworzył kontekst z wykorzystaniem co najmniej poniższych parametrów
1.6. Zarządzanie i konfiguracja
1.6.1. Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie:
1.6.1.1. przez linię poleceń (ang. Command Line Interface) dostępną poprzez bezpośrednie
połączenie do portu konsoli urządzenia i dostępną zdalnie przy pomocy protokołów telnet i SSH v2.
1.6.1.2. przez graficzny interfejs użytkownika z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji
1.6.1.3. programowo przez interfejs API dostępny przy pomocy protokołu https
Maksymalna szybkość przesyłania danych: 750 Mbit/s
Przepustowość Firewall: 125 Mbit/s
Przepustowość IPS/IDS: 90 Mbit/s
Mobile VPN IPSec: możliwość obsługi równoczesnych 50 połączeń, licencje nie są wymagane
Maksymalna liczba połączeń zapory Firewall: minimum 15000
Maksymalna liczba połączeń zapory Firewall na sekundę: 5000
Liczba połączeń VPN: 10
Liczba VLANs: minimum 5
Technologia łączności: Wired
Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
Liczba portów USB 2.0: 1
Ilość portów Ethernet LAN/WAN (RJ-45): minimum 8 (w tym minimum 1 port pełni rolę WAN)
Certyfikaty: Deklaracja zgodności CE
31.

56.

Switch 24-port

4

Architektura sieci LAN: GigabitEthernet
Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24 szt.
Liczba portów 10GBaseT (RJ45): 2 szt.
Liczba gniazd 10GB SFP+: 2 szt.
Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI).
Poziomy uprzywilejowania CLI: 1, 7, 15
Aplikacje protokołu IPv6: Web/SSL, Telnet server/SSH, Ping, Traceroute, Simple Network Time
Protocol (SNTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Simple Network Management Protocol
(SNMP), Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS), Syslog, DNS client, DHCP client,
DHCP autoconfig
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: SNMP - Simple Network Management Protocol, TFTP Trivial File Transfer Protocol, RMON - Remote Monitoring, HTTP - Hypertext Transfer Protocol,
HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure, SSH - Secure Shell, Telnet
Obsługiwane protokoły i standardy: DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, BOOTP BOOTstrap Protocol, VLAN, IGMP - Internet Group Management Protocol, Syslog - Security Issues in
Network Event Logging, Port Mirror, DiffServ, Multicast/Broadcast/Unknown-Unicast Storm
suppression, IPv6, SNTP - Simple Network Time Protocol, STP/RSTP, RSTP - (Rapid Spanning Tree
Protocol), TFTP - Trivial File Transfer Protocol, ACL - Access Control List, QoS - Quality of Service
(kontrola jakość usług i przepustowości), Jumbo frame support, MLD, SNMP - Simple Network
Management Protocol, RMON - Remote Monitoring, Cisco Discovery Protocol, IEEE 802.3, IEEE
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802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x - Network Login, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE
802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.3af - Power over Ethernet, IEEE 802.3at - Power over
Ethernet improvement
Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000
Prędkość magistrali wew.: 128.000
Przepustowość: 95.23 Mpps
Bufor pamięci: 12 MB
Warstwa przełączania: 3
Możliwość łączenia w stos: Nie
Typ obudowy: Rack
Masa netto: max. 2.7 kg
32.

57.

Punkt dostępowy bezprzewodowy

2

Wymagane cechy:
Porty : 1 port RJ45 10/100M Ethernet
Wsparcie pasywnego PoE
Przyciski : Wyłącznik, WPS, Reset
Zasilanie : 9VDC / 0,85A
Standardy bezprzewodowe : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Typ anteny : 2*5 dBi, odłączalna, dookólna (RP-SMA)
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Częstotliwość pracy : 2,4-2,4835GHz
Prędkość transmisji : 11n: do 300Mb/s (dynamicznie); 11g: do 54Mb/s (dynamicznie); 11b: do
11Mb/s (dynamicznie)
Czułość odbiornika : 270M: -68dBm@10% PER; 130M: -68dBm@10% PER; 108M: -68dBm@10%
PER; 54M: -68dBm@10% PER; 11M: -85dBm@8% PER; 6M: -88dBm@10% PER; 1M: -90dBm@8%
PER ; EIRP :<20dBm(EIRP)
Tryby pracy bezprzewodowej : Punkt dostępowy, Klient, Multi-SSID, Wzmacniacz sieci
bezprzewodowej, Bridge z punktem dostępowym
Funkcje transmisji bezprzewodowej : Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS,
filtrowanie adresów MAC
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej : 64/128/152 bitowe szyfrowanie WEP / WPA /
WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
Funkcja Quality of Service : WMM
Zarządzanie : SNMP
Funkcje zaawansowane : Zasilanie PoE, zasięg do 30 m
Punkt dostępowy 2,4GHz, 150Mb/s 802.11n.
Wymagane cechy:
Standardy: IEEE802.11 n/b/g
Technika modulacji: CCK, OFDM, DBPSK, DQPSK, 16-QAM, 64-QAM
Częstotliwość pracy: 2.4000 - 2.4835 GHz
Moc wyjściowa: 20 dBm
Prędkość transmisji: 150/130/54/11/5.5/2/1 Mbps. Auto-Detection
pracy: AP, AP Client, Multi-SSID Mode, Repeater (WDS/Universal), Bridge (Point to Point, Point to
Multipoint)+AP
Wbudowane zabezpieczenia: 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES
Typ anteny: dipolowa (dipol ćwierćfalowy), możliwe jest dołączenie anteny zewnętrznej
Złącze anteny: SMA R/P – możliwość podłączenia anten umieszczonych w pozostałych pozycjach
specyfikacji
Port LAN: IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)
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33.

58.

wyposażenie: zasilacz, adapter PoE, antena
Serwer druku MFP i pamięci masowej ze złączem USB 2.0 i Bezprzewodowy serwer druku

1

W skład kompletu wchodzą:
a) Serwer druku MFP i pamięci masowej ze złączem USB 2.0 – 1 szt.
Wymagane cechy:
Serwer druku MFP i pamięci masowej ze złączem USB 2.0
CECHY SPRZĘTOWE
Porty: Port USB 2.0
Port RJ45 Fast Ethernet
Dioda LED: 10Mb/s, 100Mb/s, USB
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
Zarządzanie: Poprzez sieć
Protokoły: TCP/IP,(Remote Virtual USB),LPR/LPD
Funkcje zaawansowane: Klient DHCP, wykonywanie testu POST, aktualizacja firmwaru,

b) Bezprzewodowy serwer druku – 1 szt.
Wymagane cechy:
Porty: Port USB 2.0
Dioda LED: Zasilania, funkcji bezprzewodowych
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Zarządzanie: Zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową, oprogramowanie HP Web Jet Admin
Protokoły: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR/LPD, IPP
Funkcje zaawansowane: DHCP Client, POST(Power On Self Test), Firmware Upgradable, WindowsBased Utility
Funkcje zaawansowane: Klient DHCP, wykonywanie testu POST, aktualizacja firmwaru
34.

59.

Punkt dostępowy z wbudowaną anteną

2

Urządzenie typu AP/CPE 5GHz z wbudowaną anteną 2x2 MIMO 13dBi, obudowa do montażu na
zewnątrz jak i
wewnątrz. Zasięg transmisji do 15km.
Wymagane cechy:
Procesor: MIPS 24KC, 400MHz
Pamięci: 32MB SDRAM, 8MB Flash
Port: Ethernet 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)
Materiał: Plastik odporny na promienie słoneczne
Zestaw montażowy: załączony
Max pobór energii: 5.5 Watts
Zasilanie: POE (adapter w zestawie)
Temperatura pracy: -30C to +80C
35.

60.

Router - wzmacniacz sygnału bezprzewodowego

2

Technologia bezprzewodowa: Wireless AC Wave 2
Ilość pasm: Dwupasmowy
Przepustowość: 300 Mb/s 2.4 GHz, 867 Mb/s 5 GHz
Anteny: 2 demontowane anteny dookólne
Zysk mocy: 3 dBi w 2.4 GHz; 5 dBi w 5 GHz
Porty: 1 x Gigabit Ethernet LAN
Montaż: Wewnątrz
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Obudowa: Plastikowa
Tryb pracy: Access Point (AP), Klient bezprzewodowy, WDS Bridge, WDS z AP
Zaawansowane funkcje: MU-MIMO
Maksymalna liczba SSID: 4 na pasmo
Funkaje: Automatyczny dobór kanału, WMM-PS/802.11e (U-APSD), Harmonogram WiFi,
WPA/WPA2-Personal/Enterprise, Szyfrowanie TKIP-AES, Separacja WLAN, Opcja wyłączenia
ozgłaszania SSID, Station isolation, Filtrowanie adresów MAC, Autoryzacja 802_1X, Serwer DHCP,
802.1D STP, IGMP snooping, SNTP, IPv6, WEB, Syslog
Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia anten umieszczonych w pozostałych pozycjach
specyfikacji
36.

61.

Zestaw okablowania sieciowego z osprzętem: skrętka, gniazda sieciowe, patchcordy

1

a) Skrętka FTP CAT 6 EKRANOWANA 305 m – 3 szt.
Żyła: drut miedziany 24AWG 0,512 ± 0,005mm, w powłoce HDPE 0,88mm
Powłoka: PCV 0,51mm
Średnica: 5,1 ± 0,2mm
Ekran: Al/PET (50/15µm)
Kategoria: kat. min. 5e; class D
Standardy: IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2
Oznaczenia: Cable F/UTP + znacznik długości kabla co max. 1,5m
Dopuszcza się opakowania zawierające po 305m lub więcej pod warunkiem że łączna
długość kabla nie będzie wynosiła mniej niż 900m

b) Gniazdo sieciowe, 2 Porty, CAT 6, nadtynkowe kompletne - 30 szt.
Rodzaj montażu: nadtynkowy
Kategoria sieci: CAT 6
Interfejs: LAN: 2 x
Funkcjonalność gniazd sieciowych: Modułowe
Komponenty: Wkładki keystone

c) Patchcord FTP kat. 6 lub wyższej, RJ-45 o długości 1m – 40 szt.
- wtyk: 2 x RJ45
- osłona wtyku zalewana
- kat. 6, FTP ekranowanie: metalowa folia na całości
- typ połączenia: prosty 1:1 (według standardu 568B)
- żyły: 23AWG x 4P linka
- izolacja i powłoka zew.: PVC

d) Patchcord FTP kat. 6 lub wyższej, RJ-45 o długości 1,5m – 60 szt.
- wtyk: 2 x RJ45
- osłona wtyku zalewana
- kat. 6, FTP ekranowanie: metalowa folia na całości
- typ połączenia: prosty 1:1 (według standardu 568B)
- żyły: 23AWG x 4P linka
- izolacja i powłoka zew.: PVC

e) Patchcord FTP kat. 6 lub wyższej, RJ-45 o długości 2m – 50 szt.
- wtyk: 2 x RJ45
- osłona wtyku zalewana
- kat. 6, FTP ekranowanie: metalowa folia na całości
- typ połączenia: prosty 1:1 (według standardu 568B)
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- żyły: 23AWG x 4P linka
- izolacja i powłoka zew.: PVC

f) Patchcord FTP kat. 6 lub wyższej, RJ-45 o długości 3m – 30 szt.
- wtyk: 2 x RJ45
- osłona wtyku zalewana
- kat. 6, FTP ekranowanie: metalowa folia na całości
- typ połączenia: prosty 1:1 (według standardu 568B)
- żyły: 23AWG x 4P linka
- izolacja i powłoka zew.: PVC

g) Patchcord FTP kat. 6 lub wyższej, RJ-45 o długości 5m – 20 szt.
- wtyk: 2 x RJ45
- osłona wtyku zalewana
- kat. 6, FTP ekranowanie: metalowa folia na całości
- typ połączenia: prosty 1:1 (według standardu 568B)
- żyły: 23AWG x 4P linka
- izolacja i powłoka zew.: PVC
37.

62.

Przełącznik zarządzalny 8 portów GB

8

Standardy i protokoły: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE
802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Porty: 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX)
Przepustowość [Gb/s]: 16
Tablica adresów MAC: 8192
Szybkość przekierowań pakietów [Mp/s]: min. 11,9
Ramka Jumbo [B]: 9216
Funkcje Quality of Service: Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP, Obsługa 4 kolejek
priorytetowania,
Harmonogram kolejek: SP, WRR, SP+WRR
Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych, VLAN Voice
Cechy przełącznika warstwy 2: IGMP Snooping V1/V2/V3, Agregacja portów - LACP (Do 6 grup
agregacji obejmujących do 4 portów każda), STP/RSTP/MSTP, Filtrowanie/ochrona BPDU, Ochrona
TC/Root, Wykrywanie połączeń loopback, Kontrola przepływu 802.3x
Sieci VLAN: Obsługa protokołu IEEE802.1Q, do 512 grup VLAN oraz 4096 identyfikatorów VID
Listy kontroli dostępu: Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC (L2～L4)
Adres MAC, adres IP, porty TCP/UDP, standard 802.1p, DSCP, VLAN ID., Harmonogram filtrowania
Bezpieczeństwo transmisji: SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1, Port Security,
Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control
Zarządzanie: Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI, SNMP v1/v2c/v3,
zgodne z publicznymi bibliotekami MIB i prywatnymi bibliotekami MIB TP-LINK, RMON (grupy 1, 2, 3,
9), Monitorowanie CPU, Port Mirroring
Automatyczne ustawianie czasu: SNTP
Aktualizacja firmware: poprzez przeglądarkę internetową oraz TFTP
Funkcja Dual Firmware Image
1 port PoE zgodny ze standardami IEEE 802.3af/at
Diagnostyka: test VCT
Logi systemu, publiczne biblioteki MIB
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Wymagania systemowe: Microsoft® Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.
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38.

63.

Zestaw narzędzi do budowy sieci LAN

8

- Narzędzie uderzeniowe LSA, zwane również nożem terminującym do złącz Krone IDC 110 oraz
nożem krosowniczym.
- Ściągacz izolacji UTP, FTP, SFTP, TEL.
- Szczypce do zaciskania końcówek telefonicznych 6P typu RJ11, RJ12 oraz 8P typu RJ45 wraz z
obcinakiem do kabli, obcinakiem CAT.5 oraz ściągaczem izolacji wykonanymi z SK5 o twardości
HRC42-48. Wygodna i ergonomiczna rękojeść.
- Tester kabli RJ-45, RJ-12, RJ-11, koncentrycznych.
39.

64.

Tester sieci miedzianych, bezprzewodowych i światłowodowych

1

Wymagana funkcjonalność:
Porównanie aktualnie występujących urządzeń w sieci z wcześniej zarejestrowanymi danymi za
pomocą funkcji Network Verify
Funkcja zaświecenia diody w urządzeniu sieciowym w gniazdach RJ45
Monitoring sieci w konfiguracji In-Line oraz funkcja diagnostyki komputera
Monitoring i pomiar jakości telefonii VoIP włącznie z pomiarem RTP Jitter
Obsługa modułów światłowodowych SFP jedno- i wielomodowych
Wsparcie dla standardu 802.11 b, g i n
Gniazdo testowe RJ45 (wymienne)
Gniazdo testowe RJ45 w trybie In-Line,
Gniazdo testowe na moduły optyczne SFP
Test sieci LAN po WiFi,
Ekran 3,5” dotykowy, kolorowy
Obsługa VLAN
Tryb pętli Loopback,
Identyfikacja acces pointów, informacje o SSID, kanałach w użyciu, sile sygnału i poziomie
zabezpieczeń
Wykonywane testy:
Mapa połączeń, Trasowanie, Pomiar PoE/PoE+, Funkcja Network Discovery, Funkcja Network Verify,
DHCP, Ping, Traceroute, VLAN, Pomiar kabli miedzianych w trybie endpoint, Test sieci LAN po Wifi,
Monitoring sieci LAN po RJ45, Monitoring VoIP, Monitoring PoE/PoE+, Diagnostyka komputera, Tryb
pętli Loopback, Pomiar kabli światłowodowych
W zestawie z urządzeniem musi znajdować się:
 1 x Jednostka zdalna #1,
 2 x Patchcord 30 cm Kat. 5E STP,
 1 x Instrukcja obsługi na CD,
 1 x Instrukcja obsługi skrócona,
 1 x Torba ochronna,
 1 x Zewnętrzna antena Wi-Fi (na USB),
 1 x Akumulator NiMH,
 1 x Zasilacz sieciowy,
 2 x Narzędzie do wymiany gniazd RJ45,
 10 x Wymienne gniazdo RJ45,
 1 x Sonda indukcyjna,
 1x Czyszczarka taśmowa w formie długopisu do czół ferrul światłowodowych SC, ST i FC;
 1x zestaw - jednostka zdalna od numeru #2 do #6 do pomiaru mapy połączeń
40.

67.

Oprogramowanie do analizy pracy sieci Wi-Fi

2

Oprogramowanie analizy sieci WiFi w celu identyfikacji punktów dostępu i kanałów WiFi,
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rozwiązywanie problemów
na sieci 802.11a / b / g / n / AC w czasie rzeczywistym. Wymagane cechy:
wykrywanie ukrytych sieci bezprzewodowych, tryb monitora i integracja z programami
zewnętrznymi do przechwytywania i analizowania pakietów i analizy prędkości;
informacja o maksymalnej szybkości transmisji danych obsługiwanych przez punkty dostępowe;
statystyki dotyczące pakietów ponawiane przez punkty dostępowe i urządzeń WiFi;
przypisywanie nazwy urządzeń WiFi, zastępując pole MAC z opisem dla łatwiejszej analizy sieci;
eksport danych i tworzenia raportów WiFi dla pobliskich punktów dostępu.
Licencja bezterminowa.
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