
 
 
 
 

 
 
 
 

                       Załącznik nr 1 do umowy 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Dostawa i zakup urządzeń sieciowych (część I), dysków do serwerów i macierzy (część 

II), UPS (Część III). 

Część I. Dostawa i zakup urządzeń sieciowych 

 

1. Urządzenie UTM z funkcją Wifi – 5 szt. 

 

Minimalne wymagania: 

1. Urządzenie musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z 

funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.  

2. Urządzenie musi zapewniać możliwość budowy minimum 2 oddzielnych logicznych 

instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, 

Kontroli Aplikacji. 

3. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do 

poszczególnych instancji systemu. 

4. System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: Firewall, Ochrony w warstwie 

aplikacji, Protokołów routingu dynamicznego. 

5. Urządzenie musi dysponować 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45, w tym 1 

dedykowany dla łącza WAN. 

6. Urządzenie musi być wyposażone w interfejs radiowy WiFi pracujący w standardach 

802.11 a/b/g/n/ac. 

7. Urządzenie musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB 

umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z 

klucza USB. 

8. W ramach systemu powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 255 

interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. 

9. Urządzenie musi być wyposażone w zasilanie AC. 

10. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 

35 tys. nowych połączeń na sekundę. 

11. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 5 Gbps dla pakietów 512 B. 



 
 
 

 
 

12. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 950 

Mbps. 

13. Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 4 Gbps. 

14. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side 

jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 

1 Gbps. 

15. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, 

Application Control, Antywirus - minimum 600 Mbps. 

16. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http 

– minimum 300 Mbps. 

17. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie 

poniższe funkcje: 

 Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. 

 Kontrola Aplikacji.  

 Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. 

 Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, 

HTTP, FTP, HTTPS. 

 Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System. 

 Kontrola stron WWW.  

 Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. 

 Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). 

 Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych 

lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co 

najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do 

dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach 

połączeń VPN typu client-to-site.  

 Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2. 

 Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz 

DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym 

serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system 

18. Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi 

sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie 

zdarzeń.  

19. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, 

translację PAT, a także translację jeden do jeden oraz jeden do wielu oraz 

dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP 



 
 
 

 
 

20. W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref 

bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. 

21. Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów 

zawierających: kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe, hash'e złośliwych 

plików. 

22. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej 

funkcji musi zapewniać: 

 Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. 

 Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie 

pracy Galois/Counter Mode(GCM). 

 Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19 i 20. 

 Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie 

dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and 

SPOKE. 

 Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. 

 Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. 

 Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. 

OSPF) oraz routingu statycznego. 

 Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. 

 Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. 

23. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji 

musi zapewniać: 

 Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany 

jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać 

stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. 

 Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy 

zastosowaniu dedykowanego klienta. 

 Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, 

które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. 

24. W zakresie routingu urządzenie powinno zapewniać obsługę: 

 Routingu statycznego.  

 Policy Based Routingu. 

 Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP 

oraz PIM.  

25. System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu 

przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. Reguły SD-WAN powinny 

umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu. 



 
 
 

 
 

26. System musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, 

gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. 

Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. System musi 

zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. 

27. Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach 

komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na 

porcie 2021). 

28. System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR. 

29. System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co 

najmniej dla systemu operacyjnego Android). 

30. System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą 

typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać 

dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja 

upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.  

31. System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft 

Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. 

32. Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez 

laboratoria producenta.  

33. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na 

analizie anomalii w protokołach sieciowych. 

34. System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na 

niestandardowych portach. 

35. Baza sygnatur ataków powinna być aktualizowana automatycznie, zgodnie z 

harmonogramem definiowanym przez administratora. 

36. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz 

własnych sygnatur. 

37. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, 

realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. 

38. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co 

najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz 

możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. 

39. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. 

40. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie 

głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 

41. Baza Kontroli Aplikacji powinna być aktualizowana automatycznie, zgodnie z 

harmonogramem definiowanym przez administratora. 



 
 
 

 
 

42. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być 

kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie 

plików.  

43. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia 

bezpieczeństwa: proxy, P2P. 

44. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych 

sygnatur.  

45. Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów 

adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne.  

46. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia 

bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego 

oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. 

47. Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem. 

48. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia 

wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. 

49. Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w 

wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo. 

50. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych 

użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. 

51. W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub 

wskazanych url - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji.  

52. System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: 

 Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej 

bazie systemu. 

 Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach 

zgodnych z LDAP. 

 Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy 

danych.  

Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania 

dwuskładnikowego. 

53. Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu 

dotyczących ruchu HTTP. 

54. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z 

wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość 

współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i 

monitorowania. 

55. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi 

być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 



 
 
 

 
 

56. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-

składnikowego dla dostępu administracyjnego. 

57. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły 

SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą 

protokołów netflow lub sflow. 

58. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, 

do którego producent udostępnia dokumentację. 

59. Element systemu pełniący funkcję firewall musi posiadać wbudowane narzędzia 

diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie 

procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. 

60. Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu 

zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane 

zanim nie zostaną zatwierdzone. 

61. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji 

(logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania 

musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci 

odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. 

62. W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać 

przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności 

administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona 

możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. 

63. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i 

bezpieczeństwa oferowanego systemu. 

64. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. 

65. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do 

korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny 

one obejmować kontrolę aplikacji, IPS, antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do 

ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), 

analizę typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów 

IP/domen na okres 12 miesięcy. 

66. System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 

miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego 

wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do 

aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. 

 

 



 
 
 

 
 

2. Przełącznik sieciowy 48 portów 1G + 4 porty SFP+ – 2 szt. 

 

Minimalne wymagania: 

1. Minimum 48 portów 10/100/1000BASE-T umieszczonych z przodu obudowy 

2. Minimum 4 porty gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy 

3. Przepustowość: minimum 104 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na 

wszystkich portach przełącznika)  

4. Wydajność: minimum 77 Mb/s 

5. Bufor pakietów: minimum 3 MB 

6. Minimum 256MB pamięci operacyjnej 

7. Minimum 128MB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, 

SPI Flash). 

8. Dedykowany port konsoli USB 

9. Wewnętrzny zasilacz 230V. Pobór mocy nie może być większy niż 60W. 

10. Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji 

11. Obsługa Jumbo Frames co najmniej 9198 bajtów 

12. Obsługa sFlow lub Netflow 

13. Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9) 

14. Obsługa 512 jednoczesnych sieci VLAN 

15. Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3 

16. Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s) 

17. Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation 

Protocol (LACP) 

18. Obsługa SNTPv4 lub NTP 

19. Obsługa ruchu multicast: IGMPv2, MLD  

20. Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint 

Discovery (LLDP-MED) 

21. Automatyczna konfiguracja VLAN dla urządzeń VoIP oparta co najmniej o: RADIUS 

VLAN (użycie atrybutów RADIUS i mechanizmu LLDP-MED) 

22. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: priorytetyzacja zgodna 

z 802.1p 

23. Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x  

24. Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS 

25. Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym 

czasie 

26. Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo 

TACACS+ 



 
 
 

 
 

27. Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów 

RADIUS albo TACACS+ 

28. Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port 

protection) 

29. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) 

30. Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna 

głębokość obudowy 25 cm. 

31. Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana 

jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania 

32. Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie 

wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania 

(permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.   

33. Dożywotnia (minimum 5 lat po zakończeniu produkcji, przy czym, jeżeli data 

zakończenia produkcji jest ogłoszona to nie może być ona krótsza niż 2 lata po 

dostarczeniu sprzętu) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy 

przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na 

podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. Serwis musi zapewniać również 

dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego 

przez cały okres trwania gwarancji. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez 

producenta sprzętu w języku polskim. Cała komunikacja odbywać się musi 

bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu. 

 

Część II. Dostawa i zakup dysków do serwerów i macierzy 

1. Dysk 4TB 7.2K RPM SAS 12Gb/s do macierzy Dell – 2 szt. 

 

 

Parametr Wartość 

Nie gorszy niż Seagate ST4000NM0025 

Pojemność 4TB 

Prędkość obrotowa 7200 RPM 

Format dysku 3.5” 

Format ramki 3.5” 

Interfejs SAS 12Gb/s 

Wielkość bufora pamięci 128MB 

MTBF1 20000 godzin 

Hot-Plug Nie 

                                                           
1 Mean Time Between Failures - średni czas bezawaryjnej pracy 



 
 
 

 
 

Kompatybilność Dysk kompatybilny z macierzą Dell Storage 
SCv3000 oraz Dell PowerVault ME4012 

 

2. Dysk 2.4TB 10K RPM SAS 12Gb/s 2.5” Hot-Plug z ramką do serwera Dell PowerEdge R440 – 8 szt. 

Parametr Wartość 

Nie gorszy niż Dell 401-ABHQ 

Pojemność 2.4TB 

Prędkość obrotowa 10000 RPM 

Format dysku 2.5 cala 

Format dysku 2.5 cala 

Interfejs SAS 12Gb/s 

Ramka Kompatybilna z serwerem Dell PowerEdge 
R440 

Hot-Plug Tak 

 

3. Dysk 900GB 15K RPM SAS 12Gb/s 2.5” Hot-Plug z ramką do serwera Dell PowerEdge R440 – 3 
szt. 

Parametr Wartość 

Nie gorszy niż Dell 400-ATIQ 

Pojemność 900GB 

Prędkość obrotowa 15000 RPM 

Format dysku 2.5 cala 

Format dysku 2.5 cala 

Interfejs SAS 12Gb/s 

Ramka Kompatybilna z serwerem Dell PowerEdge 
R440 

Hot-Plug Tak 

 

4. Dysk 600GB 10K RPM SAS 12Gb/s 2.5” Hot-Plug z ramką do serwera Dell PowerEdge R430 – 4 
szt. 

 

Parametr Wartość 

Nie gorszy niż Dell 400-AJPP 

Pojemność 600GB 

Prędkość obrotowa 10000 RPM 

Format dysku 2.5 cala 

Format dysku 2.5 cala 

Interfejs SAS 12Gb/s 

Ramka Kompatybilna z serwerem Dell PowerEdge 
R430 

Hot-Plug Tak 

 

 

Część III. Dostawa i zakup UPS 



 
 
 

 
 

Zakup 1szt. zasilacza awaryjnego UPS do zastosowań serwerowych zgodnie ze specyfikacją. 

Parametr Wartość 

Moc pozorna 1500 VA 

Moc rzeczywista 1200W 

Topologia UPS Line-interactive 

Czas podtrzymania dla obciążenia 100% min. 5 minut 

Gniazda zasilania wejściowe 1 szt. IEC320 C14 

Gniazda zasilania wyjściowe 8 szt. IEC320 C13 

Układ automatycznej regulacji napięcia AVR Tak 

Przebieg falowy Sinusoida 

Wartość nominalna napięcia wyjściowego 230V 

Wartość nominalna napięcia wejściowego 230V 

Typ akumulatora kwasowo-ołowiowy 

Porty komunikacyjne Szeregowy RJ45, USB, możliwość instalacji 
modułu sieciowego w dedykowanym slocie 

Typ obudowy rack 19 cali 2U 

Panel sterowania Panel sterowania z wyświetlaczem LCD i 
klawiszami nawigacyjnymi 

Funkcje panelu sterowania Podgląd informacji: tryb pracy, stan 
przełączanego wyjścia zasilającego, efektywność 
zasilacza, informacje o obciążeniu, pojemność 
akumulatora, pozostały czas pracy, częstotliwość 
napięcia wejściowego i wyjściowego, informacja 
o ostatniej operacji przejścia na zasilanie 
akumulatorowe, wyniki autotestu, informacje o 
zainstalowanych modułach sieciowych, licznik 
energii, prąd obciążenia, stan ustawienia, 
napięcie akumulatora, sprawność, numer 
modelu, numer seryjny, numer modelu 
akumulatora, data instalacji akumulatora, 
sugerowana data wymiany akumulatora, wersja 
oprogramowania firmware zasilacza. 
 
Konfiguracja: język, jakość zasilania lokalnego, 
ustawienia testowe zasilacza ups, przywracanie 
ustawień domyślnych, główne i przełączane 
grupowe wyjścia zasilające - opóźnienia i 
ustawienia, górny i dolny punkt przełączania 
ustawienia czułości, data ostatniej wymiany 
akumulatora, napięcie wyjściowe, ustawienia 
akumulatora, zerowanie licznika energii, 
ustawienia testowe zasilacza ups. 
 
Sterowanie elementem główne i przełączane 
grupowe wyjścia  
zasilające w celu włączania, wyłączania, 
wyłączania systemu lub ponownego  
uruchamiania. 
 



 
 
 

 
 

Testowanie zasilacza UPS i funkcje 
diagnostyczne, na przykład testy interfejsu 
użytkownika, testy akumulatora i kalibracja 
akumulatora. 
 
Wyświetlanie dziennika zdarzeń w celu 
uzyskania informacji na temat zmian w  
zasilaczu UPS i wystąpienia potencjalnych 
usterek. 

Alarmy Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm 
przeciążenia    

Wyposażenie Oprogramowanie i dokumentacja na CD, 
Instrukcja użytkowania, wsporniki montażowe 
do szafy rack, szyny do szafy rack, kabel 
komunikacyjny szeregowy, kabel zasilający 

 

 


