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SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE „Szafa serwerowa 19” wraz z instalacją i uruchomieniem”
Sprzęt musi być zgodny, równowaŜny lub o wyŜszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŜej:
Szafa serwerowa 19” wraz z instalacją i uruchomieniem *

Parametry inne,
równowaŜne lub
wyŜsze **

ILOŚĆ SZTUK = 2
Producent……………………………………… Model…………………………… Numer Katalogowy (Producenta): ………………………………

spełniający niŜej wymienione wymogi:
lp.

1.

1

Zastosowanie

-2-

Szafa 19” wykorzystywana do umieszczenia w niej serwerów rackowych 19”, UPS rackowych, urządzeń sieciowych,
okablowania strukturalnego i światłowodowego.
Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy;

2.

Wymiary

Szerokość 800mm, głębokość 1000mm, wysokość 47U
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Belki nośne: alucynk, ocynk lub malowane proszkowe.
Szkielet, dach, osłony, cokół, drzwi - malowane farbą proszkową.
Drzwi przednie – szklane (hartowane). Drzwi boczne i tylne blaszane (moŜliwe do ściągnięcia) z perforacją (w celu
zwiększenie przewiewności).
3.

Wykończenie powierzchni

Dach z moŜliwością zamontowania modułu z wentylatorami.
Cokół o wysokości od 10-20cm.
Z tyłu szafy miejsce np. w postaci maskownicy umoŜliwiające doprowadzenie kabli np. okablowania strukturalnego bądź
światłowodowego do szafy.
Co najmniej 3 pary belek nośnych (przednie, tylnie i środkowe) 19” ułatwiających montaŜ osprzętu w szafie.

4.

5.

Kolor

Odcień popielu np. RAL 7035

Wentylatory*

Panel wentylacyjny składający się z minimum 4 wentylatorów z dodatkowym regulatorem/sterownikiem chroniącym
przed przegrzaniem lub przechłodzeniem urządzeń umieszczonych w szafie poprzez pomiar temperatury w wybranych
punktach szafy i odpowiednie sterowanie pracą wentylatorów. MoŜliwość programowania sterownika za pomocą portu
szeregowego, przycisków na panelu itd.
Wykonawca ma obowiązek dokonać prezentacja działania i programowania sterownika.
………………………………………….
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WyposaŜenie dodatkowe
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1) Szuflada 19” (1 sztuka) o wysokości 2-3U, głębokości od 350-700mm wyposaŜona w zamek; Szuflada wykonana z
blachy stalowej malowana farbą proszkową.
2) Listwa zasilająca (1 sztuka) :
- posiadająca minimum 12 sztuk gniazd z bolcem 2P+Z (dopuszcza się zastosowanie 2 listew zasilających po minimum 6
gniazd z bolcem 2P+Z)
- posiadający wyłącznik
- komplet uchwytów do montaŜu w szafie 19”
- napięcie znamionowe : 230 V AC
- przewód przyłączeniowy od 3-5m
- wysokość listew 19” – 1U
3) Listwa zasilająca (1 sztuka) :
- posiadająca minimum 15 sztuk gniazd z bolcem 2P+Z (dopuszcza się zastosowanie 2 lub 3 listew zasilających o
mniejszej ilości gniazd z bolcem 2P+Z ale sumaryczna ilość gniazd 2P+Z musi wynieść minimum 15 sztuk)
- komplet uchwytów do montaŜu w szafie 19”
- napięcie znamionowe : 230 V AC
- przewód przyłączeniowy od 3-5m
- wysokość listew 19” – 1U
- posiadający wyłącznik
4) 200 kompletów elementów do mocowania urządzeń do belek nośnych (wkręt, podkładka, nakrętka klatkowa)
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Gwarancja
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2 lata od dnia podpisania protokołu odbioru. Gwarancja typu door-to-door, serwis świadczony w miejscu instalacji
Towaru. Usunięcie awarii w przeciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze
w godzinach 8:00 – 16:00 telefonicznie, faksem, e-mail). W przypadku gdy wymagany jest dłuŜszy okres czasu naprawy,
Wykonawca podstawia na czas naprawy sprzęt o nie gorszych parametrach funkcyjnych. Naprawa w takim przypadku nie
moŜe przekroczyć 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.
Zamawiający nie musi przechowywać oryginalnego opakowania, oferent ma obowiązek odebrać uszkodzony
sprzęt bez oryginalnego pudełka.

Instrukcja wypełniania:
*) naleŜy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ/model
**) naleŜy wypełnić w przypadku jeŜeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równowaŜne lub wyŜsze; nie wypełniona rubryka wskazuje, Ŝe oferowany
produkt spełnia wymagania zawarte w poszczególnych punktach

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

.....................................................................
Podpis osoby - osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Str. 4 z 4

