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Dział  II SIWZ 

DA.ER.232.16.2020 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego serwera wraz z 

dodatkowym oprogramowaniem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Akademickiego 

Liceum Ogólnokształcącego przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

 

Zaoferowany sprzęt musi spełniać europejskie wymogi bezpieczeństwa w tym certyfikat CE. 

Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być fabrycznie nowe, posiadać wszelkie certyfikaty 

zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów 

sprzedaży producenta. 

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych, ale o parametrach nie gorszych niż 

wyspecyfikowane zgodnie z zapisami SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych w rozumieniu art. 83 ust.2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dowolne 

lub wszystkie części zamówienia. W związku z tym każdą wyspecyfikowaną część należy 

traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszelkie zapisy 

znajdujące się w SIWZ, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.  

Zamówienie zostało podzielone na dwie części. 

 

Część 1 

 
Na Część 1 zamówienia składają się 3 następujące pozycje: 

 

1. Serwer aplikacji (wraz z dodatkowym oprogramowaniem) - szt. 1. 
 
Specyfikacja: 

Komponent Minimalne wymagania 

Obudowa 

Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 1U, z możliwością instalacji do 4 

dysków 2.5” HotPlug wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej 

szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych. Posiadająca dodatkowy 

przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym 

wyjęciem z serwera. 

Procesor 

Min. 1 procesor, min. czterordzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym 

serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku 

PassMark PerformanceTes: CPU Benchmarks: Average CPU Mark – min. 7594 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach. 

Pamięd RAM 

Zainstalowane ( 2x16GB) 32GB pamięci RAM typu DDR4-SDRAM  o częstotliwości 

pracy min. 2666 MHz. 

Płyta powinna obsługiwad do min. 64 GB pamięci RAM 
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Sloty PCI Express 
- minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x8 

- minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczośd min. 1280x1024 

Wbudowane porty 

min. 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na 

przednim panelu obudowy, drugi na tylnym). 

Rozwiązanie nie może zostad uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz 

dodatkowych kart. 

Interfejsy 

sieciowe/FC/SAS 

Minimum, dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy 

sieciowe nie mogą zajmowad żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów 

USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6.  

Kontroler dysków 
Zainstalowany sprzętowego  kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID 

: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. 

Wewnętrzna pamięd 

masowa 

Możliwośd instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.  

Zainstalowane 2 dyski 2,5cala min. 250GB SSD Hot-Plug 2.5" in 3.5", 2 dysków 2,5cala 

1TB SATA Hot-Plug 2.5" in 3.5": dyski przystosowane do pracy ciągłej w serwerach 

(Zamontowane dyski Enterprise). 

Maksymalna ilośd dysków 4 x 3.5" Hot-Plug 

Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD-RW 

Zasilacze 
Zasilacz Hot Plug o mocy maksymalnej 350W wraz z kablami zasilającymi o dł.min. 2m 

każdy. 

System Operacyjny Brak 

Bezpieczeostwo 

- Elektroniczny panel informacyjny  umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający 

wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz 

temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, 

aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. 

-Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.  

-Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

- fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane  przez producenta serwera informujące 

Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu 

Zamawiającego, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, 

nieużywanego i nie  pochodzącego z innych projektów sprzętu. 

- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające 

wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych 

użytkowników. 

Karta zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 

dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej 

wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 

- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

- możliwośd podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
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- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

- wsparcie dla IPv6 

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, 

Telnet, SSH 

- możliwośd zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 

serwer 

- możliwośd zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 

- integracja z Active Directory 

- możliwośd obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 

- wsparcie dla dynamic DNS 

- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 

konfiguracji sprzętowej 

- możliwośd podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

- możliwośd zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie 

obudowy. 

Dodatkowe opogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sied, spełniające 

minimalne wymagania: 

- Wsparcie dla serwerów, urządzeo sieciowych oraz pamięci masowych 

- Możliwośd zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta  

- Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH 

- Możliwośd oskryptowywania procesu wykrywania urządzeo 

- Możliwośd uruchamiania procesu wykrywania urządzeo w oparciu o harmonogram 

- Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 

- Możliwośd eksportu raportu do CSV, HTML, XLS 

- Grupowanie urządzeo w oparciu o kryteria użytkownika 

- Możliwośd uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach 

- Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeo 

- Szybki podgląd stanu środowiska 

- Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 

- Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu 

- Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia 

- Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeo 

- Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej  

- Możliwośd przejęcia zdalnego pulpitu 

- Możliwośd podmontowania wirtualnego napędu 

- Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne 

tworzenie zgłoszeo serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów 

oferowanego w tym postępowaniu sprzętu 

- Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 

- Możliwośd importu plików MIB  

- Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 

- Możliwośd definiowania ról administratorów  

- Możliwośd zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego 

serwerów 

- Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta 

oferowanego rozwiązania) 

- Możliwośd instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby 

instalacji agenta 

- Możliwośd automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii 

bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów 

- Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr 
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seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeo, wersje oprogramowania 

wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach 

wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych 

- możliwośd automatycznego przywracania ustawieo serwera,kart sieciowych, BIOS, 

wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym 

kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci 

flash wbudowanej na karcie zarządzającej 

Warunki Gwarancji 

Co najmniej 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z diagnostyką 

realizowaną niezwłocznie po zgłoszeniu awarii i przystąpieniem do naprawy 

następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia serwisowego, możliwośd 

zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną 

producenta i stronę pomocy technicznej producenta. W przypadku eskalacji zgłoszenia 

serwisowego producent jest zobowiązany zapewnid dedykowanego opiekuna 

technicznego, zdalnie koordynującego prace serwisowe. Możliwośd rozszerzenia 

gwarancji przez producenta do siedmiu lat. 

Możliwośd sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając 

unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnieo mikrokodu oraz 

sterowników  nawet w przypadku wygaśnięcia gawarancji serwera. 

 Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadad autoryzacje producenta serwera.  

Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwośd telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub innego kodu komputera 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnieo na stronie producenta zestawu 

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 

numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyd link strony. 

Certyfikaty i standardy 

 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu, 

 Deklaracja zgodności CE, 

 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w 
postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji 
kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do 
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówieo 
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z 
normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 
sztucznych o masie powyżej 25 gram, 

Komputer znajduje się w wykazie europejskiego programu Energy Star 5.0 lub wyżej ( 

wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov ) lub 

innego dokumentu (np. oświadczenie) potwierdzającego ,że sprzęt spełnia aktualne 

wymogi w zakresie efektywności energetycznej zgodnie do wymogów określonych w 

specyfikacjach technicznych programu Energy Star. 

Oferowany serwer musi znajdowad się na liście Windows Server Catalog i posiadad 

status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019 

Inne 
W zestawie szyny do montażu: ReadyRails (lub równoważny system, który zapewni 

montaż i eksploatację serwera w szafie rakowej, wykorzystana technologia 

wykorzystuje specjalne zatrzaski, które mają byd używane do każdego rodzaju 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/


 

5 
 

obudowy) szyny wsuwane z wysięgnikiem do mocowania kabli 

Wymiary 
 Max. Wysokośd: 4,28 cm 

 Max. Szerokośd: 43,40 cm 

 Max. Głębokośd: 59,56 cm  

Dokumentacja 

 Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwośd telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 
jego przedstawiciela. 

Dodatkowe 

oprogramowanie 

1. MS Windows Server 2019 Standard moduł na 16 rdzeni (OLP EDU)- 1 lic. 

2. CAL Windows Server 2019 per device (OLP EDU) - 50 lic. 

 

 

2. Szafa stojąca rack 19'' 22U 600x800mm czarna - szt.1. 
(np. Linkbasic  

lub równoważny, przy czym za równoważny Zamawiający uzna sprzęt spełniający następujące 

parametry podane w poniższej specyfikacji) 

Specyfikacja: 

Nazwa produktu Szafa stojąca rack 19'' 22U 600x800mm czarna (drzwi przednie szklane) 

Producent Dowolny 

Klasa produktu Szafa i rama krosowa 19 i 10 cali 

Wysokośd wewnętrzna 22 U 

Wysokośd 1166 mm 

Szerokośd 600 mm 

Głębokośd 800 mm 

Masa netto 75 kg 

Maksymalna nośnośd 800 kg 
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Dodatkowe informacje Drzwi przednie przeszklone z zamkiem 

 Drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem 

 Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka 

 Wyposażenie: 4 wentylatory, 2 półki, listwa zasilająca, 20 koszyków ze śrubami  

 Zgodnośd z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491  

 Zgodnośd z normami PART1, IEC297-2, DIN41494 

 Zgodnośd z normami PART7, GB/T3047.2-92 

 Kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19” 

 Szkielet o nośności do 800kg 

 Stalowa blacha zimnowalcowana 

 Wykooczenie pow.: odtłuszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, malowanie 
proszkowe 

 Zabezpieczona przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją 

 Dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze 

 Grubośd ramy: 1.2 mm 

 Grubośd szyn montażowych: 2.0 mm  

 Grubośd paneli bocznych: 1.2 mm 

 Grubośd szkła: 5 mm 

 Regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości 

 Dobry poziom wentylacji i rozpraszania ciepła 

 Produkt dostarczany w trzech kartonach 

 UWAGA!!! szafa do samodzielnego montażu 

 Kolor - RAL9004 

 Stopieo ochrony: IP20 

 Kompatybilnośd ze sprzętem różnych producentów m.in. serwery Dell typu Rack. 

 Pełna gama akcesoriów opcjonalnych 

Kolor       Czarny lub srebrny 

Inne       Wymagany montaż szafy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące (gwarancja producenta) 

 

 

3. UPS - szt.1. 
(np. Ever Sinline 1200 Rack 19'' 2U   

lub równoważny, przy czym za równoważny Zamawiający uzna sprzęt spełniający następujące 

parametry podane w poniższej specyfikacji) 

Specyfikacja: 

Nazwa produktu UPS 1200 Rack 19'' 2U NEW 

Producent Dowolny 

Klasa produktu UPS - zasilacz awaryjny 

Moc pozorna Min. 1200 VA 
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Moc rzeczywista Min. 780 Wat 

Architektura UPSa line-interactive 

Maks. czas przełączenia na 

baterię 
Max. 3 ms 

Liczba i rodzaj gniazdek z 

utrzymaniem zasilania 
6 x IEC320 C13 (10A) 

Typ gniazda wejściowego IEC320 C14 (10A) 

Czas podtrzymania dla 

obciążenia 100% 
Min. 4.5 min 

Czas podtrzymania przy 

obciążeniu 50% 
Min. 11 min 

Zakres napięcia 

wejściowego w trybie 

podstawowym 

145-280 V 

Zmienny zakres napięcia 

wejściowego 
160-264 V 

Zimny start Tak 

Układ automatycznej 

regulacji napięcia (AVR) 
Tak 

Sinus podczas pracy na 

baterii 
Tak 

Porty komunikacji USB 2.0 

Port zabezpieczający linie 

danych 
RJ45 - linia 10/100/1000BaseT 

Diody sygnalizacyjne brak danych 

Alarmy dźwiękowe Tak 

Typ obudowy 
 rack 19", 2U Rack 

Dołączone 

oprogramowanie 
program zarządzający UPS producenta 
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Szerokośd Max. 500 mm 

Wysokośd Max. 88 mm 

Głębokośd Max. 320 mm 

Masa netto Max. 17 kg 

Masa brutto Max. 18.5 kg 

Kolor Czarny 

Dodatkowe informacje Liczba akumulatorów wewnętrznych:2 

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Część 2 
 

Na Część 2 zamówienia składają się 4 następujące pozycje: 

 
1. Tablet graficzny - szt. 10  

(np. tablet graficzny Huion KAMVAS PRO 13 

 lub równoważny, przy czym za równoważny Zamawiający uzna sprzęt spełniający 

następujące parametry ogólne podane poniżej oraz te podane w poniższej specyfikacji) 

Parametry ogólne: 

1. Tablet graficzny o przekątnej ekranu 13,3 cala; 

2. Matryca IPS o rozdzielczości FullHD ; 

3. Matryca powinna zapewnid pokrycie 120% skali sRGB; 

4. Pasywne pióro: technologia rezonansu elektromagnetycznego, powinno wykrywad 8192 stopnie 

nacisku oraz wykrywad kąt nachylenia pióra (+/- 60 stopni), rozdzielczośd 5080 lpi, szybkośd 

przetwarzanych danych:266 punktów/sekundę; 

5. Ekran w pełni laminowany; 

6. 4 Programowalne klawisze na tablecie; 

7. Regulowana podstawa do tabletu; 

8. Tablet powinien współdziaład z systemami Win 7/8.1/10 oraz MacOS 10.12 lub wyższym oraz 

urządzeniami z Android 6.0 lub wyższym  również kompatybilny z głównym oprogramowaniem, takim 

jak Adobe Photoshop, Clip Studio, Paint Tool Sai i innymi. 

Specyfikacja: 

1. Typ produktu: Tablet LCD 

2. Aktywny obszar roboczy: 293 x 165 mm 

3. Rozdzielczośd: 1920 x 1080 

4. Poziomy nacisku:  8192 

5. Interfejs: USB-C 

6. Typ piórka:  Czułe na nacisk ,Bezprzewodowe, Bezbateryjne, Rozpoznające nachylenie 

7. Przyciski: Panel dotykowy x 1, 4 x ExpressKey 

8. Przekątna ekranu: 13" 

9. Rozdzielczośd ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) 

10. Wyświetlane kolory: 16,7 mln 

11. Jasnośd ekranu: 220 cd/m2 

12. Kontrast: 1000:1 

13. Zasilanie: Zasilacz sieciowy 

14. Kompatybilnośd: Windows, Mac OS X 

15. Dodatkowe informacje: Regulowana podstawa 

16. Wysokośd: max.11 mm 

17. Szerokośd: max. 388 mm 

18. Głębokośd: max.219 mm 

https://www.komputronik.pl/search-filter/1251/monitory-ips
https://www.komputronik.pl/category/8923/tablety.html
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19. Waga: max. 0,91 kg 

20. Dołączone akcesoria: Piórko pasywne ,Narzędzie do wyjmowania wkładów, Regulowana podstawa 

pod tablet, Skrócona instrukcja obsługi, Zasilacz, Wkłady do pióra, Podstawka pod pióro z 10 wkładami 

i narzędziem do ich wymiany w środku podstawki, Kabel 3w1 

21. Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta) 

 

 

2. Mysz optyczna przewodowa - szt. 20. 
 

Specyfikacja: 

Przeznaczenie Biuro 

Interfejs urządzenia USB Typu-A 

Technologia wykrywania ruchu Optyczny 

Rodzaj przycisków Wciskane przyciski 

Typ przewijania (scroll type) Koło 

Liczba przycisków 3 

Rozdzielczośd ruchu 1000 DPI 

Rekomendowane użycie Uniwersalny 

Liczba kółek przewijania myszy 1 

Kierunki przewijania Pionowy/Poziomy 

Konstrukcja 

Rozmiar układu Oburęczny 

Kolor produktu Szary 

Ergonomia 

Długośd kabla Min. 1,8 m 
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Obsługa funkcji Plug & Play Tak 

Zasilanie 

Źródło zasilania Kabel. 

Wymagania systemowe 

Obsługiwane systemy operacyjne 

Windows 
Windows 10 wszystkie wersje 

Waga i rozmiary 

Szerokośd produktu Max. 61,7 mm 

Głębokośd produktu Max. 38,4 mm 

Wysokośd produktu Max. 113 mm 

Waga produktu 85 g 

Informacje dodatkowe  

Gwarancja  2 lata w serwisie sprzedawcy 

 

 

3. Słuchawki przewodowe nauszne z mikrofonem - szt. 15. 
(np. Logitech H390USB 

lub równoważny, przy czym za równoważny Zamawiający uzna sprzęt spełniający następujące 

parametry podane w poniższej specyfikacji) 

Specyfikacja: 

Grupa produktowa Słuchawki 

Przeznaczenie  dla biznesu  

Rodzaj  nauszne  

https://www.komputronik.pl/search-filter/8077/sluchawki-dla-biznesu
https://www.komputronik.pl/search-filter/8077/sluchawki-nauszne
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Łącznośd  przewodowa  

Interfejs odtwarzania 

przewodowego  
USB  

Złącze  1 x USB 2.0  

Pasmo przenoszenia  20 ~ 20000 Hz 

Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 ~ 10000 Hz 

Czułośd mikrofonu -42 dB 

Regulacja głośności  tak  

Długośd przewodu Min. 2.4 m  

Kompatybilnośd  Windows  

Waga: Max. 170 g 

Zasilanie Zewnętrzne 

Gwarancja 2 lata w serwisie sprzedawcy 

 

 

4. Smart Switch 10/100/1000 MB/s 48 Port+4 Combo GB/SFP – szt. 1. 
 

Specyfikacja: 

Cechy zarządzania 

Typ przełącznika Zarządzany 

Przełącznik wielowarstwowy L2 

Obsługa jakośd serwisu (QoS) Tak 

Zarządzanie przez stronę 

www 
Tak 

Raport zdarzeo systemowych Tak 

Obsługa MIB 
1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 

Interface Group MIB, D-Link Private MIB 

Porty i interfejsy 

https://www.komputronik.pl/search-filter/8077/sluchawki-przewodowe
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Podstawowe przełączanie RJ-

45 Liczba portów Ethernet 
44 

Ilośd portów SFP/SFP+ 4 

Ilośd slotów Modułu SFP 4 

Złącze zasilania DC-in jack 

Sied 

Standardy komunikacyjne 

IEEE 802.3 

IEEE 802.3ab 

IEEE 802.3u 

IEEE 802.3x 

Technologia okablowania 

Copper Ethernet 
100Base-TX 

Dublowanie portów Tak 

Pełny dupleks Tak 

Podpora kontroli przepływu Tak 

Agregator połączenia Tak 

Kontrola wzrostu natężenia 

ruchu 
Tak 

Automatyczne MDI/MDI-X Tak 

Protokół drzewa 

rozpinającego 
Tak 

Blokowanie head-of-line 

(HOL) 
Tak 

Liczba VLANs 256 

Przesyłanie danych 

Przepustowośd 

rutowania/przełączania 
Min. 96 Gbit/s 

Wielkośd tabeli adresów Min. 8000 wejścia 

Store-and-forward Tak 

Maksymalna szybkośd 

przesyłania danych 
Min. 96 Gbit/s 

Pamięci bufora pakietów Min. 1 MB 

Ochrona 

Funkcje DHCP DHCP server 
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Lista kontrolna dostępu (ACL) Tak 

IGMP snooping Tak 

Filtrowanie adresów MAC Tak 

Funkcje Multicast 

Obsługa Multicast Tak 

Konstrukcja 

Stackowalny Nie 

Kolor produktu Czarny 

Liczba wentylatorów 2 wentylator(y) 

Bezpieczeostwo cUL, LVD 

Wydajnośd 

Poziom hałasu Lc IEC Max.46,2 dB 

MTBF (Średni okres 

międzyawaryjny) 
Min. 322402 godz. 

Informacje dodatkowe 

Gwarancja Gwarancja Producenta 24 miesiące  

Stan Nowy 

Moc 

Pobór mocy ~59,1 W 

Zasilanie przez sied Ethernet (PoE) 

Obsługa PoE Nie 

Warunki pracy 

Zakres temperatur 

(eksploatacja) 
0 - 40 °C 

Zakres temperatur 

(przechowywanie) 
-10 - 70 °C 

Zakres wilgotności względnej 10 - 95% 

Dopuszczalna wilgotnośd 

względna 
5 - 95% 

Emisja ciepła ~201,65 BTU/godz 

Waga i rozmiary 
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Waga produktu ~4,04 kg 

Dane techniczne 

Uchwyty montażowe w 

szafie rack 
2 szt. 

Śruby do montażu w szafie 

rack 
4 szt. 

Pozostałe funkcje 

Wymiary produktu (SxGxW) ~440 x 250 x 44 mm 

Technologia łączności Przewodowy 

Prędkośd transmisji pakietu Min. 71.4 Mpps 

Zasilanie 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 

Spełniane normy w zakresie 

emisji elektromagnetycznej 
FCC Class A, CE Class A, IC Class A, VCCI Class A, C-Tick 

Funkcje zarządzania Telnet, SNMP, SNTP 

Wskaźnik LED połączenia Tak 

 

 


