Załącznik nr 2 do SIWZ
DG-2501/19286/1934/11
Zadanie nr 1 - termocykler – szt. 2
CPV: 38 50 00 00-0
Parametry

Minimalne wymagania

blok aluminiowy lub blok srebrny pokryty złotem
grzanie i chłodzenie
pokrywa grzejna do pracy bezolejowej
zakres temperatury
system auto-restartu w przypadku przerwy w zasilaniu
graficzny wyświetlacz LCD do zaprogramowania i podglądu
przebiegu reakcji
algorytm ustawienia temperatur w zaleŜności od objętości próbek lub
algorytm nie wymagający podawania objętości rekacyjnej do
kalkulacji
moŜliwość wprowadzania metod dla wielu uŜytkowników
zabezpieczonych PIN
program diagnostyczny do weryfikowania poprawności grzania i
chłodzenia bloku
łącze szeregowe RS-485 do podłączenia drukarki lub komputera w
celu załadowania nowszej wersji oprogramowania lub z łączem USB
umozliwającym podłączenie komputera i drukarki,, jak równieŜ
pendrive-a za pomoca którego moŜe odbywać się aktualizacja
oprogramowania lub porty RS232 do kopiowania programów między
termocyklerami oraz do aktualizacji oprogramowania
automatyczne zwiększanie lub zmniejszanie czasów i temperatur po
zakończeniu poszczególnych cykli reakcji PCR (auto
extend/decrement)
certyfikat ISO 9001:2000, CE
dokładność w utrzymaniu zadanej temperatury
jednorodność rozkładu temperatur w bloku

na 96 probówek a 0,2 ml.
w technologii Peltier

szybkość grzania i chłodzenia
kalkulator temperatury topnienia starterów
Czas reakcji serwisu od zgłoszenia

4,0-99 st. C
min. 7 x 40

tak
tak
tak

tak

tak
min. +/- 0,5 st. C
min. +/- 0,5 st. C , 30 sekund po
starcie programu w 95 st. C
min. 1 st. C/sec
do 72 godzin od zgłoszenia
dostępność części – co najmniej przez

Oferowane parametry
Model:…………..

10, 5 lat od daty instalacji
czas naprawy
max. do 14 ,21 dni
gwarancja
Min 12 m-cy lub dwuletnia gwarancja
szkolenie na miejscu, po instalacji i uruchomieniu urządzenia,
tak
minimum 2-dwudniowe dla 2-3 osób
jedna kopia kompletu instrukcji w języku polskim
tak
deklaracja zgodności CE - świadcząca o zgodności urządzenia z
tak
europejskimi warunkami bezpieczeństwa
Przez „czas reakcji” naleŜy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie końcowego uŜytkownika i przystąpi do
niezwłocznego usunięcia usterek
Zadanie nr 2- Łaźnia ultradzwiękowa – szt. 1
CPV: 38 50 00 00-0
Parametr

Minimalne wymagania

Wymiary

Max 240 x 140 x 100mm

Pojemność

3L

Moc ultradzwiękowa

320 W

Moc impulsu HF
[W eff]
Moc grzewcza
[W]
Regulacja ogrzewania

80

od 30 do 80°C

Napięcie zasilania

230V

Instrukcja

w języku polskim lub angielskim

Szkolenie

Wymagane

Gwarancja

24 m-cy

140

Oferowane parametry
Model:…………..

Serwis

WyposaŜenie

obsługa serwisowa działająca w Polsce, czas
reakcji serwisu 48 godzin w okresie
gwarancyjnym, wymagane świadczenie serwisu
równieŜ po upływie okresu gwarancji
Kosz i pokrywa ze stali nierdzewnej

Przez „czas reakcji” naleŜy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie końcowego uŜytkownika i przystąpi do
niezwłocznego usunięcia usterek

Zadanie nr 3- Łaźnia ultradźwiękowa – szt. 1
CPV: 38 50 00 00-0
Parametr
Minimalne wymagania
Wymiary

Max 300 x 150 x 150 mm

Pojemność

5,5 L

Moc ultradzwiękowa

640 W

Moc impulsu HF
[W eff]
Moc grzewcza
[W]
Regulacja ogrzewania
Liczba programów
pamięci
Cyfrowy wyświetlacz
czasu, temp., mocy i opcji
odgazowywania
Cyfrowy zegar od 1 do 99
min lub praca ciągła.
Wyświetlacz pozostałego
czasu.

160
280
od 20 do 80°C
10
tak

tak
tak

Oferowane parametry
Model:…………..

Regulacja mocy
wyjściowej od 10 do 100
%.
Przycisk "Degas" do
szybkiego
odgazowywania płynów.
Obecność zaworu
spustowego
Napięcie zasilania

230V

Instrukcja

w języku polskim lub angielskim

Gwarancja

24 m-cy

Szkolenie

Wymagane

Serwis

WyposaŜenie

tak

tak

tak

obsługa serwisowa działająca w Polsce, czas
reakcji serwisu 48 godzin w okresie
gwarancyjnym, wymagane świadczenie serwisu
równieŜ po upływie okresu gwarancji
Kosz i pokrywa ze stali nierdzewnej

Przez „czas reakcji” naleŜy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie końcowego uŜytkownika i przystąpi do niezwłocznego
usunięcia usterek

