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1. Να είναι Ψυχόμενη φυγόκεντρο σύγχρονης-τελευταίας  τεχνολογίας, ολικής χωρητικότητας 

2400ml και άνω . 

2. Να είναι με ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή και εύκολο προγραμματισμό φυγοκέντρησης. 

3. Να δέχεται μεγάλη ποικιλία κεφαλών ( οριζοντίων, γωνιακών, μεταλλικών και 

ανθρακονίματος υψηλής αντοχής ) και κάδο ανοξείδωτο και με μέγιστη ταχύτητα (RPM): 

15000min-1, με φυγόκεντρη δύναμη 24000×G και άνω. 

4. Να συνοδεύεται από οριζόντια κεφαλή 8 θέσεων και τους αντίστοιχους υποδοχείς για 

φυγοκέντρηση 136 σωληναρίων (12 × 75 mm), μέγιστης ταχύτητας περιστροφής (RPM): 

3500min-1, με φυγόκεντρη δύναμη 2850×G. Να διαθέτει σύστημα απελευθέρωσης-

αφαίρεσης της κεφαλής χωρίς δυσκολία. 

5. Να δουλεύει με κινητήρα χωρίς ψύχτρες (BRUSHLESS INDUCTION) για μακροζωία 

κινητηρα, σταθεροτητα στροφών. 

6. Να διαθέτει ψηφιακό χειριστήριο επιλογής παραμέτρων φυγοκέντρησης και ψηφιακές 

ενδείξεις μέσω των οποίων επιλέγουμε και παρατηρούμε :  

    α. Ταχύτητα φυγοκέντρησης σε RPM και G 

    β. Χρόνο φυγοκέντρησης (1-999 λεπτά) 

    γ.  Δυνατότητα συνεχούς λειτουργιάς και κουμπί σύντομων φυγοκεντρήσεων. 

    δ.  Πλήκτρα  start  stop 

    ε.  Διάγνωση λανθασμένων ενεργειών και βλαβών 

7. Εύρος Θερμοκρασίας -10˚C έως +40˚C με δυνατότητα ενεργοποίησης συστήματος 

πρόψυξης. Να διαθέτει προστασία από υπέρβαση της επιθυμητής θερμοκρασίας. 

8.  Να είναι αθόρυβης λειτουργιάς ˂60 dB στα 220V/50Hz 

9.  Να διαθέτει καπάκι ασφαλείας διπλής λειτουργίας που δεν ανοίγει όσο διαρκεί η 

περιστροφή και δεν λειτουργεί με ανοικτό καπάκι. Να έχει δυνατότητα να ανοιχτεί με 

μηχανικό τρόπο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Με διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση 

ανισοζυγισμένων δειγμάτων και οπτική ένδειξη. Το καπάκι να ανοίγει και κλείνει εύκολα. 

10.  Να έχει δυνατότητα  αποθήκευσης προγραμμάτων  φυγοκέντρησης στη μνήμη με άμεση 

ανάκληση συγκεκριμένου προγράμματος. 

11. Με δυνατότητα 9 προγραμμάτων επιτάχυνσης και 9 προγραμμάτων επιβράδυνσης και 

φρένο 
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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 στην Ελληνική γλώσσα. 
3. Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και παροχής ανταλλακτικών για 

δέκα (10) χρόνια. 
4. Οι προσφέροντες θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το ιατρικό- τεχνικό 

προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος . 
5. 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). 

6. 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. 

7. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08, ISO 
13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και 
διαπίστευση εργοστασίου κατά ISO 9000. Να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς και 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας (IEC 61010 part 1-2, EN 292, 
EN61326, EN55011B κλπ)Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

8. 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. 

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

10. 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. 
 

      Προϋπολογισμός : 9200€+ ΦΠΑ 

                                                                                                 

 


