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1. Η προσφερόμενη φυγόκεντρος πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 400ml. 

2. Να συνοδεύεται από  κεφαλή τεσσάρων θέσεων για την φυγοκέντρηση τουλάχιστον 24 

σωληναρίων, χωρητικότητας  έως 15 ml και διαστάσεων  από 17x90mm έως 17x108mm 

και σωληνάρια χωρητικότητας 5/7ml διαστάσεων από 13x75 mm έως 13x100mm. 

3. Η κεφαλή θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί σε λίγα δευτερόλεπτα. 

4. 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. 

5. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής σωληναρίων εντός της φυγοκέντρου  να μπορεί να 

φτάσει τις 15000 rpm ή τα 25000 Χ g. 

6. Η κεφαλή μπορεί να δεχθεί καπάκι βιολογικής ασφάλειας. 

7. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας από -10 έως 40 βαθμούς Κελσίου. 

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 διαθέτει επίπεδα επιτάχυνσης και  επιβράδυνσης. 

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

και οι βαθμίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. 

12. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης μη ισοζυγισμένου φορτίου, ανοικτής πόρτας, 

ηλεκτρονικών προβλημάτων, υπέρβασης ταχύτητας  με οπτική ειδοποίηση του χρήστη 

στον πίνακα ελέγχου. 

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

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

15. Να μπορεί να προγραμματιστεί  για συνεχή φυγοκέντρηση. 

16. Να διαθέτει πλήκτρο για σύντομη φυγοκέντρηση. 

17. Να είναι όσον το δυνατόν αθόρυβη (<65db). 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου. 

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 διατίθεται 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. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, 

κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια 

είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.  

 

 

 


