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ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23586/22-06-2020 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Προϋπολογισμού 8300€ πλέον ΦΠΑ(24%) 
 

 

1. Η προσφερόμενη φυγόκεντρος πρέπει να έχει μέγιστη χωρητικότητα τουλάχιστον 1500ml 

2. Η φυγόκεντρος πρέπει να μπορεί να δεχθεί μεγάλο εύρος διαφορετικών οριζόντιων αρθρωτών και 

γωνιακών κεφαλών , έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις παρούσες όσο και στις 

μελλοντικές ανάγκες του εργαστηρίου 

3. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής σωληναρίων εντός της φυγοκέντρου (με γωνιακή κεφαλή) να 

μπορεί να φτάσει τις 15.200 rpm ή τα 25.800 Χ g τουλάχιστον 

4. Με τη χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων να μπορεί να φυγοκεντρήσει: τουλάχιστον 76 σωληνάρια 

αίματος (τύπου Vacutainer) 5/7ml ή 6 μικροπλάκες με καπάκια προστασίας από επιμόλυνση 

5. Να προσφέρεται με οριζόντια αρθρωτή κεφαλή, ικανή να επιτύχει τουλάχιστον  

4.600 x g και ταχύτητες 5.000rpm 

6. Η κεφαλή να συνοδεύεται από θήκες και μετατροπείς για τη συνολική φυγοκέντρηση τουλάχιστον 

12 σωληναρίων τύπου Sterilin Universal (μέγιστες διαστάσεις σωληναρίων 25 Χ 110mm)  

7. Να συνοδεύεται από καπάκια προστασίας από βιοεπιμόλυνση πιστοποιημένα από Διεθνή 

οργανισμό, με δυνατότητα ανοίγματός τους με το ένα χέρι 

8. Να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού και αποθήκευσης τουλάχιστον 6 προγραμμάτων σε 

πλήκτρα άμεσης χρήσης στον πίνακα ελέγχου της φυγοκέντρου 

9. Η λειτουργία της συσκευής να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και να διαθέτει πληκτρολόγιο 

χειρισμού και ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη  

10. Να έχει τουλάχιστον 9 βαθμίδες επιτάχυνσης και 10 επιβράδυνσης 

11. Στην οθόνη να αναφέρονται τουλάχιστον οι στροφές, η θερμοκρασία, ο χρόνος φυγοκέντρησης, 

καθώς και οι βαθμίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης 

12. Η θερμοκρασία να μπορεί να ρυθμιστεί από τουλάχιστον -10
0
C έως +40

0
C 

13. Να υπάρχει αυτόματη αναγνώριση χρησιμοποιούμενης κεφαλής 

14. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης μη ισοζυγισμένου φορτίου με οπτική ειδοποίηση του χρήστη 

στον πίνακα ελέγχου 

15. Να είναι δυνατή η αλλαγή από rpm σε rcf και αντίστροφα  

16. Ο κινητήρας να είναι μεταβλητής συχνότητας και όχι με ψύκτρες 

17. Να μπορεί να προγραμματιστεί για φυγοκέντρηση τουλάχιστον 9 ωρών και για συνεχή 

φυγοκέντρηση 

18. Να διαθέτει πλήκτρο για σύντομη φυγοκέντρηση 

19. Η φυγόκεντρος θα πρέπει να έχει χαμηλό ύψος (να μην υπερβαίνει τα 40cm με κλειστό καπάκι) για 

εύκολη πρόσβαση από το χειριστή 

20. Η κεφαλή θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί σε λίγα δευτερόλεπτα με το 

πάτημα ενός κουμπιού χωρίς την ανάγκη κάποιου ειδικού εργαλείου 

21. Να είναι όσον το δυνατόν αθόρυβη (<55db) 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

1. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί  και το φύλλο συμμόρφωσης με απαντήσεις προς όλες τις 

παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών. Η μη κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης 
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συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαιτητοί, επί 

ποινή αποκλεισμού.  

2. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark  και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για 

Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.         

Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

3. Τα προσφερόμενα να διατίθενται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 

και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 που είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος από την ανάδοχο εταιρία θα γίνει πλήρης εγκατάσταση και 

επίδειξη  και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την παραλαβή του συστήματος. 

5. Να κατατεθεί έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου για δύο χρόνια εγγύηση και δέκα χρόνια 

διάθεσης ανταλλακτικών.  

6. Κατά την εγκατάσταση να παραδοθούν user manual και service manual.  

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το μηχάνημα εντός 60 ημερών. 

 

 

 


