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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 
 

Αριθμ. Πρωτ. 45862/10-11-2021 

 

1. Επιτραπέζια, ψυχόμενη εργαστηριακή φυγόκεντρος, χωρητικότητας 4x400 ml, 

σύγχρονου τύπου, για φυγοκέντρηση έως 15.200 RPM/25.830 XG, αναλόγως κεφαλής, 

ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή. 

2. Επιλογή ταχύτητας φυγοκέντρησης, θερμοκρασίας από –10οC έως 40οC και χρόνου 

φυγοκέντρησης 0 έως 59 λεπτά.  Με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας και πολύ μικρού 

χρόνου φυγοκέντρησης.  Με σύστημα πρόψυξης. 

3. Με οθόνη LCD, όπου παρουσιάζονται όλες οι παράμετροι φυγοκέντρησης (χρόνος, 

ταχύτητα, θερμοκρασία) και προγραμματίζεται η φυγόκεντρος στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Να είναι αθόρυβη: <56dB και να έχει επαγωγικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες. 

5. Βαθµίδες ταχύτητας εκκίνησης 1 – 9. 
6. Βαθµίδες πέδησης 0 – 9. 

7. Με 6 τουλάχιστον προγράμματα φυγοκέντρησης. 
8. Διαθέτει πρόγραμμα αυτοδιαγνωστικής με οπτικοακουστικό alarm και διακοπή σε 

περίπτωση ανισοζυγισμένων δειγμάτων, ανοικτής πόρτας, ηλεκτρονικών 

προβλημάτων, υπέρβαση ταχύτητας, κλπ. 
9. Ανάγνωση ταχύτητας ή φυγοκεντρικής δύναμης και υπολειπόμενου χρόνου. 

10. Διάγνωση λανθασμένων ενεργειών ή βλαβών. 
11. Με θάλαμο και κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα που καθαρίζεται εύκολα. 

12. Να είναι μικρών διαστάσεων (να αναφερθουν). 
13. Να διαθέτει τα εξής συστήματα ασφαλείας: 

 Έλεγχος μη ισοζυγισμένων δειγμάτων με διακοπή της λειτουργίας και οπτική ένδειξη. 

 Κάλυμμα ασφαλείας διπλής λειτουργίας, που δεν ανοίγει όσο διαρκεί η περιστροφή, η δε 
περιστροφή δεν αρχίζει πριν κλείσει το κάλυμμα.  

 Το κάλυμμα ασφαλίζει με ηλεκτρομαγνητικό κλείστρο και ατσάλινο σύρτη, ο οποίος είναι 
στέρεα κολλημένος στο κάλυμμα, το οποίο συγκρατείται από ισχυρά στηρίγματα, έχει δε 
τη δυνατότητα να ανοιχθεί με μηχανικό τρόπο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

 Σύστημα αποφυγής πτώσης του καλύμματος. 

 Αν σημειωθεί διακοπή ρεύματος όσο η φυγόκεντρος λειτουργεί, όταν αποκατασταθεί το 
ρεύμα η φυγόκεντρος δεν συνεχίζει αλλά με οπτικό σήμα ειδοποιεί για τη διακοπή, 
πληροφορώντας το χειριστή για τη διαταραχή της φυγοκέντρησης. 

 Μετά το τέλος της φυγοκέντρησης και για χρονικό διάστημα έως 5min (επιλεγόμενο) να 
μην σταματάει η ψύξη για προστασία των δειγμάτων. 

14. Να διαθέτει κινητήρα μεταβλητής συχνότητας (BRUSHLESS) και όχι κλασικό κινητήρα με 

ψήκτρες. Η ρύθμιση ταχύτητας γίνεται με μεταβολή της συχνότητας και όχι της τάσης. 

15. Να μπορεί να δεχθεί ποικιλία οριζόντιων (swing-out rotors) και γωνιακών κεφαλών (angle 

rotors), και να προσφέρεται με οριζόντια κεφαλή χωρητικότητας 4x100ml μέγιστης 

ταχύτητας 5000rpm/4.193 x g, με υποδοχείς για 32 σωληνάρια διαστάσεων 13x75mm. 
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 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 
 
1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης, 220 VAC/50 ΗΖ. 
2. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης- επισκευής, 
3. Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια και παροχής 

ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. 
4. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, την 

χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του 
μοντέλου (το οποίου να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του εργοστασίου). 

5. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους κανονισμούς 
ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedical grade). 
Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

6. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001, ISO 13485 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Να κατατεθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

7. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλειας, για 
προστασία του χρήστη και του ασθενή, είτε από περίπτωση βλάβης είτε από λάθος 
χειρισμό. Να διαθέτει alarms. 

8. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης 
και λειτουργίας του. 

9. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα 
μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην 
συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων(όχι φωτοαντίγραφα) ή 
επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα 
ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 
 
 
 

                                                                                  


