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SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS 

 
6.daĜa Atjaunojamo energoresursu laboratorijas aprīkojums                                    
 

 
N.p.
k. 

 
Specifikācija*** 

 
Skaits 

 
Garanti
jas laiks 
(gadi) 

Bojājuma 
novēršanas 

laiks 
(stundās) 

Pretendenta 
piedāvājums* 

Vienības 
izmaksas** 

LVL 

Kopējā 
summa 
LVL 

6.1.HP/Agilent 6890 GC Gas Chromatograph FID System vai 
analogs līdzvērt īgs 
 

     

 HP/Agilent 6890 GC Gāzes FID System vai 
ekvivalents, kas ietver: Agilent 6890 GC vai 
ekvivalentu, viens liesmas jonizācijas detektors, 
viens 100 psi EPC sadales ports, lai ievadītu paraugu 
bez plūsmas sadalīšanas (Single 100 psi EPC Split-
Splitless Injection Ports), 7673C-6890 Automātiska 
paraugu ievadīšanas iekārta: 6890 vadības 
elektronika, 6890 inžektors, 100 novietošanas paplāte 
un 6890 uzstādīšanas konsole, dators ar Pentium IV 
procesoru un 19 collu monitors 
ChemStationPārbaudīta sistēma ar sešu mēnešu AIR 
garantiju. Ir pieĜaujamas uzstādīšanas un apmācības 
iespējas 
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6.2. Stacionārs vēja ăenerators 
 

     

 Sistēmas uzbūves elementi: 
1. Uzlādes kontrolieris vēja ăeneratoram: Baterijas 
spriegums 12V;Uzlādes/izlādes strāva: 20A; Slodzes 
rezistors 0.34 Ω/300W;Baterijas ietilpība: 
7Ah;Apmācību paneĜa uzbūve. 
2. Sinhronăenerators 12 V ar magnētiem: Spriegums 
bez slodzes: 19V; Nominālais spriegums: 10A; 
Nominālais ātrums: 1000 apgr/min; Nominālā jauda: 
0.3 kW 
3. Lampu panelis 12 V: Halogēnās lampas: 25W; 
LED gaismas ėermeĦi: 2W; Darba spriegums: 12V 
Apmācību paneĜa uzbūve. 
4. Saules moduĜa slodzes iekārta 1 kΩ: Rezistors: 
0...1 kΩ / 500 W regulējams, ar soĜu tinumiem; 
Apmācību paneĜa uzbūve. 
5. Energosistēmas pārveidotājs 230V, 275VA: 
Energosistēmas pārveidotājs 12V / 230V; On/off 
slēdzis; LED displeji darba režīmu indikācijai; 
Akustiski brīdinājuma signāli; Izejas spriegums: 
sinusoīda 230V +/- 5%; Jauda: 275VA; Efektivitāte: 
93%; Drošības aizsardzība; Apmācību paneĜu uzbūve 
6. Lampu panelis 230V: Spuldze: 25W; Energo 
taupīgā spuldze: 4W;LED spuldze: 4W; Darba 
spriegums: 230V/ 50/60Hz; 3 ligzdas E27;Apmācību 
paneĜa uzbūve 
7. Dzinēju pārbaudes sistēma, kas sastāv no digitālas 
vadības iekārtas,  
bremzes un apstrādes programmas. Sistēmai ir jābūt 
aprīkotai ar griezes  
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momentu sensoriem, interfeisu pieslēgšanai pie 
datora un tai nav  
nepieciešama kalibrēšana. 
Vadības iekārta: griezes momenta un ātruma 
regulēšana; iebūvēts  
pastiprinātājs sprieguma un strāvas mērījumiem; 
displejs ātruma un  
griezes momenta attēlošanai;dzinēju termo kontrole 
pie slodzes; 
 automātiska atslēgšana sistēmas bojājumu gadījumā; 
RS232 interfeiss;  
barošanas spriegums 230 V AC 50/60 Hz; izejas 
jauda750 VA; izkārtota  
uz laminēta plastikas paneĜa ar standarta augstumu 
DIN A4 (297 mm) un  
biezumu 5 mm. Priekšpusē uz paneĜa ir skaidri 
redzami apzīmējumi un  
slēgumi. Elektriskie savienojumi tiek pieslēgti ar 4 
mm drošības ligzdām.  
PaneĜa aizmugure ir aizsargāta ar apvalku. Paneli 
nostiprina galda stiprinājumā. 
Bremze: sastāv no paši dzesējoša asinhrona dzinēja 
ar soĜu sensoru;  
motora un sensora savienojumi ir polaritātes droši; 
iekārtai ir termo  
kontrole; nominālā jauda ne mazāka par 0,55 kW un 
ne lielāka par  
0,65 kW; maksimālie apgriezieni nav mazāki par 
3900 apgr./min un  
nav lielāki par 4100 apgr./min; soĜu sensora 
izšėirtspēja nav mazāka  
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par 1012 pulsācijas/sekundē; nepārtraukta 
temperatūras kontrole ar  
KTY sensoru; svars nav mazāks par 5,5 kg un nav 
lielāks par 6,5 kg. 
Programma mērījumu apstrādei: nodrošina dzinēju 
parametru uzĦemšanu; 
nosaka statisko darba punktu;elektrisko mērījumu 
(ātrums, griezes  
moments, mehāniskā jauda, strāva, spriegums, 
reaktīvā jauda, lietderība, 
 jaudas faktors) apstrāde, aprēėini un grafiska 
attēlošana;vienlaicīga 
 mērījumu un aprēėinu rezultātu 
atspoguĜošana;ierobežojošo vērtību  
iestatīšana;mērījumu rezultātu eksportēšana uz citu 
MS Windows  
datu apstrādes programmu;mērījumu rezultātu 
izdruka. 
8. Mērinstrumenti, tehnisko parametru mērījumiem, 
kuri apvienoti vienā iekārta, uzbūves princips ir 
sekojošs:izkārtoti uz laminēta plastikas paneĜa ar 
standarta augstumu DIN A4 (297 mm) un biezumu 5 
mm. Priekšpusē uz paneĜa ir skaidri redzami 
apzīmējumi un slēgumi. Elektriskie savienojumi tiek 
pieslēgti ar 4 mm drošības ligzdām. PaneĜa 
aizmugure ir aizsargāta ar apvalku. Paneli nostiprina 
galda stiprinājumā.liels grafisks ekrāns, vismaz 5,7”, 
ar piegaismošanu; uz displeja var attēlot līdz pat 
vismaz četrām vērtībām; ciparu un attiecīgs analogās 
skalas displejs; 
USB interfeiss; īsslēguma drošs. 
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Multimetrs: sprieguma diapazoni vismaz 30/ 300/ 
600 V; strāvas diapazoni vismaz 1/ 10/ 20 A; 
vienlaicīgi mērījumi ar atslēgtu impulsu režīmu 
spriegumu; precizitāte ne mazāka par 2,2 %; 
automātiskā vai manuāla režīmu izvēle; 
barošanas spriegums 230 V AC, 50/60 Hz. 
Vatmetrs: aprēėina patieso, patreizējo un reaktīvo 
jaudu; strāvas diapazons vismaz no 0 līdz 10 A 
AC/DC; spriegums diapazons vismaz no 0 līdz 600 V 
AC/DC. 
Jaudas faktora mērītājs: jaudas faktora mērījumiem 
vismaz 0 – 1 – 0. 
Datora interfeiss: osciloskops; jaudas patēriĦa 
mēriekārta; datu uzkrājējs vismaz 10 dažādiem 
mainīgajiem; raksturlīkĦu uzĦemšana. 
9. Vēja turbīna 370W, ar mastu, piemērota 
izmantošanai laboratorijā vai stiprināšanai ārā: Izejas 
jauda: 370W Nominālais vēja ātrums: 12.5m/s 
Rotora diametrs: 1.2m Rotora lāpstiĦu kontrole 
atkarībā no vēja ātruma. Lauka ăenerators, 3-fāzu ar 
taisngriezi Demonstrācijas masts Ăeneratora ass 
diametrs: 1.5m 
10. Alumīnija trīs līmeĦu stends komponenšu 
izkārtošanai. 
11. Interaktīva apmācības programma ar iebūvētiem 
mērinstrumentiem. 

6.3. Saules elementu panelis 
 

     

 Apmācības aprīkojums savienojams ar datoru, kurš 
nodrošina interaktīvu vielu apguvi. Datorprogrammas 
latviešu, angĜu, vācu un krievu valodās. Datu un 
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eksperimenta veikšanas sistēma sastāv no interfeisa, 
eksperimenta karšu darba stacijas, multimetra un 
kursu platēm. Programma nodrošina teorētisko kursa 
tēmas apguvi, eksperimenta uzstādījumu un 
saslēgšanas shēmas, mēriekārtu vadību. Iespējams 
sistēmu saslēgt tīklā. Skolotājam iespējams piešėirt 
katram skolēnam paroli un piešėirt tam noteiktas 
tiesības. Skolotājs brīvi var mainīt uzdevumus. 
Bāzēts uz HTML bāzes. 
1. Interfeiss ar iebūvētiem mērlīdzekĜiem: vismaz 32 
bitu procesors ar atmiĦu mērījumu rezultātiem; 
iespējams pieslēgt neierobežotu skaitu eksperimenta 
karšu darba stacijas; analogā izeja  10 V, 0,4 A, DC 
– 1 MHz, vai labāka ar BNC un 2 mm ligzdām; USB 
interfeiss ar datu pārraides ātrumu vismaz 12 Mbiti/s; 
vismaz divas analogi diferencētas pastiprinātāja 
ieejas ar joslas platumu 4 MHz, spriegumam līdz 100 
V, datu iegūšanas ātrums vismaz 40 miljoni paraugu 
sekundē, deviĦi mērījumu diapazoniar atmiĦu vismaz 
64 kbiti, ar BNC un 2 mm ligzdām; vismaz 16 bitu 
digitālā signālu izeja no kuriem 8 biti ir iegūstami 
pieslēdzoties 2 mm ligzdām, TTL, frekvences vismaz 
no 0 līdz 100 kHz, spriegumiem līdz  15 V; vismaz 
16 bitu digitālā signālu ieeja no kuriem 8 biti ir 
iegūstami pieslēdzoties 2 mm ligzdām 32 kilobiti, 
TTL, frekvences vismaz no 0 līdz 100 kHz, 
spriegumiem līdz  15 V; ne mazāk par 8 relejiem ar 
vismaz 24 V DC/1 A, četri no kuriem ir iegūstami 
caur 2 mm ligzdām.Interfeisā iebūvētie pamata 
mērinstrumenti: vismaz 2 efektīvās vērtības 
multimetri; vismaz 8 releji; vismaz viens multimetrs; 
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vismaz viens divu kanālu osciloskops ar 22 laika 
diapazoniem; vismaz viens regulējams DC barošanas 
bloks no 0 līdz 10 V; vismaz viens funkciju 
ăenerators: 0,5 Hz – 1 MHz, 0 – 10 V, sinusoīdas, 
kvadrātveida un trīsstūrveida formas signāliem; 
vismaz viens brīvas formas signālu ăenerators; 
vismaz viens impulsu ăenerators; vismaz 16 digitālās 
izejas, 16 digitālās izejas/ieejas ar binārajiem, 
heksadecimālajiem, decimālajiem un astotnieku 
sistēmas displejiem; vismaz viens trīs fāzu barošanas 
avots 0 – 150 Hz, 0 – 14 Veff, 2 A; vismaz viens 
regulējams trīs kanālu DC barošanas avots no – 20 
līdz + 20 V, 2 A; vismaz viens trīs fāzu barošanas 
avots, kas nodrošina fāzu nobīdi. 

6.4. Saules elementu baterija 
 

     

 4 monokristālu saules moduĜi, 6 V/40 mA  1 
Uzlādējama saules baterija, 12V/1.2 Ah,  Uzlādes 
regulators, 12 V ventilators un 12 V LED lampa,  
Dažādas slodzes raksturlīkĦu uzĦemšanai, 120 W 
prožektoru lampa 
Apmācību saturs:  Saules šūnu uzbūve un darbības 
princips, Saules starojuma teorijas apguve, Saules 
šūnu veidi, Saules šūnu izgatavošana, Saules šūnu 
slēgumi, Saules šūnu raksturlīkĦu uzĦemšana, 
RaksturlīkĦu atkarība no temperatūras, gaismas  
leĦėa, Uzlādējamu saules šūnu uzbūve,  Enerăijas 
uzglabāšana saules šūnās. 
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6.5. Biogāzes ăenerators 
 

     

 PEM degvielas šūna, PEM elektrolīzes uzglabāšanas 1 2 48    
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iekārta, Barošanas avots 2V/ 2.5A, Slodzes 
Apmācību saturs: Degvielas šūnu uzbūves un 
darbības princips,  Degvielas šūnu raksturlīkĦu 
uzĦemšana, Elektrolīzes likumu apgūšana, Degvielas 
šūnu efektivitātes noteikšana, Degvielas šūnu 
slēgumi, Degvielas šūnu jauda , Elektrolīzes iekārtu 
uzbūve un darbības princips. 

KOPĀ  
22%PVN  

 

Pavisam 
kopā 

 

 
 
* ja piedāvājuma parametri sakrīt ar pieprasījuma parametriem, atzīmēt ar X, ja parametri atšėirīgi, norādīt precīzu informāciju 
**-Ietverot iekārtu piegādes izmaksas, iekārtu uzstādīšanas izmaksas un lietotāja pamata apmācības izmaksas (var uzrādīt kā atsevišėu 
pozīciju) 
***-Tehniskajā specifikācijā norādītajiem ražotājiem, materiāliem/standartiem vai zīmoliem ir tikai informatīva nozīme (lai pēc iespējas precīzāk 
raksturotu pasūtītāja vajadzības) un tos var aizstāt ar ekvivalentu preci. 
 
 
 
  

 
  


