
               
 

 

ΘΕΜΑ: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Φπγνθέληξνπ Αηκαηνινγηθνύ Εξγαζηεξίνπ  

 

 

Πξνϋπνινγηζκνύ 4700+24%ΦΠΑ. 

 

 

 

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 

ΓΘΑ ΜΘΚΡΗ ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΑ ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΟ ΩΛΗΝΑΡΘΩΝ  

 

1. Να είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηε , θαηλνύξγηαο ηερλνινγίαο, επηηξαπέδηα, 

κε ςπρόκελε θπγόθεληξνο, ειεγρόκελε από κηθξνϋπνινγηζηή. 

2. Η θπγόθεληξνο πξέπεη λα θαηαιακβάλεη κηθξό ρώξν ζηνλ πάγθν θαη λα 

είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε θιηληθέο εθαξκνγέο θαη έξεπλα 

3. Να δηαζέηεη κέγηζηε ηαρύηεηα θπγνθέληξεζεο ηνπιάρηζηνλ 16000rpm θαη 

δύλακε θπγνθέληξεζεο 24000Υg κε γσληαθή θεθαιή θαη 4500rpm θαη 

3200xg γηα νξηδόληηα (αξζξσηή) θεθαιή 

4. Με ηε ρξήζε επηπιένλ εμαξηεκάησλ λα έρεη ηε δπλαηόηεηα θπγνθέληξεζεο 

ηνπιάρηζηνλ: 4 πιαθώλ 96 ζέζεσλ, 8 ηαηληώλ (strips) ζσιελαξίσλ PCR, 24 

ζσιελαξίσλ αηκαηνθξίηε, 30 spin columns 

5. Να  πξνζθέξεηαη κε θεθαιή swing-out, δνρεία θαη κεηαηξνπείο γηα 

θπγνθέληξεζε 24 ζσιελαξίσλ αίκαηνο 5/7ml (13Υ100mm) 

6. Οη ππνδνρείο ησλ ζσιελαξίσλ λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ ζηαηώ 

θαη λα απνζηεηξσζνύλ  

7. Να δηαζέηεη δηπιό θαπάθη αζθαιείαο. Σν θαπάθη δελ πξέπεη λα αλνίγεη όηαλ 

ιεηηνπξγεί θαη ε θπγόθεληξνο λα κελ ιεηηνπξγεί κε αλνηρηό θαπάθη.  

8. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απειεπζέξσζεο/αθαίξεζεο θεθαιήο κε ην πάηεκα 

ελόο απινύ θνπκπηνύ θαη απιήο επαλαηνπνζέηεζεο ηεο θεθαιήο ρσξίο 

δπζθνιία ή κε ρξήζε εξγαιείσλ 

9. Σν όξγαλν λα ειέγρεηαη από κηθξνεπεμεξγαζηή θαη λα έρεη δπλαηόηεηα 

απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία 

λα είλαη πξνζβάζηκα από ηα αληίζηνηρα πιήθηξα ζην ρεηξηζηήξην  

10. Να δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο ζηελ νζόλε ηεο ηαρύηεηαο ζε rpm ή g (rcf) 

θαη ρξόλνπ θπγνθέληξεζεο, θαζώο θαη ελδείμεηο πξνγξάκκαηνο 

επηηάρπλζεο/επηβξάδπλζεο 

11. Να δηαζέηεη θάδν από αλνμείδσην ράιπβα πνπ θαζαξίδεηαη εύθνια 

12. Να δηαζέηεη δύν επίπεδα επηηάρπλζεο/επηβξάδπλζεο θαη πιήθηξν γξήγνξεο 

θπγνθέληξεζεο (pulse) 

13. Να είλαη ρακεινύ ζνξύβνπ (≤58db) θαη λα ιεηηνπξγεί κε θηλεηήξα 

κεηαβιεηήο ζπρλόηεηαο ρσξίο ςύθηξεο. 

14. Να ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαπάθηα βηνινγηθήο αζθάιεηαο πηζηνπνηεκέλα από 

δηεζλή νξγαληζκό γηα ηνλ πεξηνξηζκό  ηεο κόιπλζεο γηα κειινληηθή αγνξά. 

Σα θαπάθηα λα είλαη εύθνια ζηε ρξήζε θαη λα αλνίγνπλ κε ην έλα ρέξη ηνπ 

ρεηξηζηή 

15. Να δηαζέηεη πξόγξακκα απηνδηαγλσζηηθήο κε alarm θαη δηαθνπή ζε 

πεξίπησζε αληζνδπγηζκέλσλ δεηγκάησλ 



16. Να ιεηηνπξγεί ρσξίο ςήθηξεο δηαηεξώληαο θαζαξό από ππνιείκκαηα 

ςεθηξώλ, ην εζσηεξηθό ηεο θπγνθέληξνπ κεηώλνληαο ην θόζηνο 

ζπληήξεζεο θαη ηελ πηζαλόηεηα βιαβώλ 

17. Να έρεη δηαζηάζεηο κηθξόηεξεο από 40 Υ 50 Υ 35 cm (κε θιεηζηό θαπάθη) 

18. Να ιεηηνπξγεί ζηα 220V/50Hz 

19. Να δηαζέηεη πζηνπνίεζε θαηά CE/IVD θαη UL, ελώ ν θαηαζθεπαζηήο λα 

δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO9001 θαη ISO13485 

20. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη εμνπζηνδόηεζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν 

γηα ην δηαγσληζκό ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θάιπςε ηνπ είδνπο 

21. Να πξνζθέξεηαη κε δύν ρξόληα εγγύεζεο 

22. Η πξνκεζεύηξηα εηαηξία ππνρξενύηαη άλεπ ρξέσζεο λα εγθαηαζηήζεη ην 

κεράλεκα ζε ρώξν πνπ ζα ππνδεηρηεί από ην Αηκαηνινγηθό Εξγαζηήξην, λα 

εθπαηδεύζεη ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπιάρηζηνλ δύν ηερληθνύο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

καο ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο 

23. Να ζπλνδεύεηαη από εγρεηξίδην ρξήζεο θαη εγρεηξίδην service ζηα Ειιεληθά 

ή ζηα Αγγιηθά. 

24. Να ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε παξνρήο αληαιιαθηηθώλ θαη ηερληθήο 

ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ επηά (7) έηε. 

25. Να είλαη εηνηκνπαξάδνηε. Υξόλνο παξάδνζεο 30 εκεξώλ (κηθξόηεξνο ζα 

εθηηκεζεί ζαλ πιενλέθηεκα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


