
 

04) ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟ ΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 24 ΘΔΔΩΝ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
1. Η θπγφθεληξνο λα είλαη επηηξαπέδηα, θαηάιιειε γηα θιηληθέο θαη εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο,  

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο (λα αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο), θαηλνχξηα, ειεγρφ-
κελε απφ κηθξνυπνινγηζηή. 

2. Να αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε νη δηαζηάζεηο, ην βάξνο θαη ε θαηαλάισζε (VA).   

3. Να είλαη ρσξεηηθφηεηαο 4x100 ml ηνπιάρηζηνλ. 

4. Επηινγή ηαρχηεηαο θπγνθέληξεζεο θαη ρξφλνπ θπγνθέληξεζεο. Να αλαθεξζνχλ νη επη-
ινγέο πξνο αμηνιφγεζε. 

5. Να δηαζέηεη επηινγή ζπληφκσλ θπγνθεληξήζεσλ 

6. Να έρεη ςεθηαθέο ελδείμεηο ζηελ νζφλε ηεο ηαρχηεηαο ζε RPM ή G (RCF), πξνγξάκκα-
ηνο θαη ρξφλνπ θπγνθέληξεζεο. 

7.  Να ζπλνδεχεηαη απφ νξηδφληηα θεθαιή, ζήθεο θαη κεηαηξνπείο, κέγηζηεο ηαρχηεηαο ηνπ-
ιάρηζηνλ 4.000 RPM ηθαλή λα επηηχρεη ηνπιάρηζηνλ 2650XG, κε ππνδνρείο γηα ζπλνιηθή 
θπγνθέληξεζε ηνπιάρηζηνλ 24 ζσιήλσλ αίκαηνο 5-7ml (δηαζηάζεσλ έσο 13 x 116mm). 
Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δερηεί θαη ζσιελάξηα νπξψλ 14ml (δηαζηάζεσλ έσο 18 x 
124mm) 

8. Η ίδηα θεθαιή λα δέρεηαη ππνδνρείο/θαιάζηα γηα δηαθφξσλ ηχπσλ ζσιελαξίσλ απφ 2 
ml έσο 100 ml. 

9. Τα πξνζθεξφκελα δνρεία λα πεξηιακβάλνπλ θαπάθηα βηνινγηθήο αζθάιεηαο γηα ηνλ πε-
ξηνξηζκφ  ηεο κφιπλζεο ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ησλ ζσιελαξίσλ. Τα θαπάθηα λα είλαη 
εχθνια ζηε ρξήζε θαη λα αλνίγνπλ κε ην ρέξη ηνπ ρεηξηζηή ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ 

10. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηαθφξσλ νξηδνληίσλ θαη γσληαθψλ θεθαιψλ γηα δηα-
θφξσλ κεγεζψλ ζσιελάξηα.  Οη θεθαιέο λα αιιάδνπλ εχθνια απφ ην ρξήζηε θαηά πξν-
ηίκεζε ρσξίο εξγαιεία θαη κε απηφκαην θιείδσκα. 

11. Να έρεη επηινγή απφ απηφκαηα πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο. 

12. Να έρεη αληρλεπηή αληζνδπγηζκέλσλ δεηγκάησλ.  

13. Να έρεη ζχζηεκα αζθαιείαο, πνπ δελ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θπγνθέληξνπ κε αλνη-
θηφ θάιπκκα, νχηε ην άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία. 

14. Να δηαζέηεη πξνγξάκκαηα θπγνθέληξεζεο. Να αλαθεξζεί ν αξηζκφο πξνο αμηνιφγεζε. 

15. Αζφξπβε ιεηηνπξγία, ιηγφηεξν απφ 63 dB 

16. Να δηαζέηεη πξφγξακκα απηνδηάγλσζεο κε νπηηθναθνπζηηθφ alarm θαη δηαθνπή ζε πε-
ξίπησζε αληζνδπγηζκέλσλ δεηγκάησλ, αλνηθηήο πφξηαο, ειεθηξνληθψλ πξνβιεκάησλ, 
θιπ.  

17. Να δηαζέηεη αλνμείδσην ζάιακν θαη θάδν. 

18. Να ιεηηνπξγεί ρσξίο ςήθηξεο ζηα 220V/50Hz. 

19. Να αλαθεξζνχλ ηα επηπιένλ ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ ηερληθά ραξαθηεξίζηε-
θα γηα λα αμηνινγεζνχλ. 

20. Τν πξνζθεξφκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην Εγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο 
(Operation Manual), ην Εγρεηξίδην Σπληήξεζεο (Service Manual, part list) ηνπ θαηαζθεπ-
αζηή πιήξεο θαη φινπο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζε φια ηα κελνχ. 

21. Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δπν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ θαη επάξθεηα α-
ληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) έηε.  



 

22. Να ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λφκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ 
πξνο πξνκήζεηα είδνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα ηαηξνηε-
ρλνινγηθά πξντφληα (Καηά πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, 
δειψζεηο ζπκκφξθσζεο,  θιπ).     

                                                                                                  

Καζηνξηά 04- 05-2017 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΩΝ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΩΝ ΠΟΤ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΔΡΓΟ  ΠΡΟ ΔΝΣΑΞΗ  ΣΟ ΔΠΑ 2014-2020 «Ππομήθεια ιατποτεχνολο-

γικού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοπιάρ» 

 
1. ΣΟΤΜΠΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
 
 
ΠΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 
 
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΤΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 
 
 
ΓΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
 
3. ΜΗΛΙΟ ΠΑΥΑΛΗ 
 
 
ΣΔ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ -- ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΔΥΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
 

 


