ΛΑΜΠΑ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ ΥΩΡΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΓΟΤ: 6
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. Η ππό πξνκήζεηα ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηε,
ζύγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη όια ηα εμαξηήκαηα πνπ
απαηηνύληαη.
2. Η ιάκπα απνζηείξσζεο ρώξνπ λα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα δηθηύνπ πόιεο 220V/50Hz κέζσ
εύθακπηνπ ηξηπνιηθνύ θαισδίνπ ζε απ ΄επζείαο ζύλδεζε κε ξεπκαηνιήπηε ηύπνπ
«ΟΤΚΟ». Να αλαθεξζεί ε θαηαλάισζε πξνο αμηνιόγεζε ε νπνία λα κελ είλαη
κεγαιύηεξε από 150 W.
3. Η Λάκπα Απνζηείξσζεο λα επηηξέπεη ηελ απνζηείξσζε ηνπ κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ ζηνλ
αέξα παξνπζία πξνζώπσλ. Η ζπλνρή ηεο επεμεξγαζίαο λα επηηξέπεη ηε κέγηζηε
θαηάζηαζε ηεο πγηεηλήο.
4. Να είλαη επηηνίρηα θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ηεο. Να αλαθεξζνύλ νη δηαζηάζεηο πξνο αμηνιόγεζε.
5. Να έρεη πεξηνρή επηθάλεηαο θάιπςεο πξνο απνζηείξσζε κεγαιύηεξε από 25 ηεηξαγσληθά
κέηξα θαη όγθν πεξηβάιινληα ρώξνπ ηνπιάρηζηνλ 60 – 80 m3.
6. Να δηαζέηεη ιάκπα UV κε ρξόλν δσήο κεγαιύηεξν από 4.000 ώξεο. Να αλαθεξζεί ν
ηύπνο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.
7. Να δηαζέηεη ηζρπξό θαη αζόξπβν αλεκηζηήξα κε αλαξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 140
m3/h.
8. Ο βαζκόο απνζηείξσζεο C.M.T. λα είλαη 99%
9. Να αλαθεξζνύλ ηα επηπιένλ ησλ απαηηνύκελσλ πξνδηαγξαθώλ ηερληθά ραξαθηεξίζηεθα
γηα λα αμηνινγεζνύλ.
10. Σν πξνζθεξόκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην Εγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο (Operation
Manual) ζηα ειιεληθά θαη ην Εγρεηξίδην πληήξεζεο (Service Manual, part list) ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
11. Να ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λόκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο
πξνκήζεηα είδνπο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά
πξντόληα (Καηά πεξίπησζε, όπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, δειώζεηο
ζπκκόξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζηα κεηξώα ηεο Αξκόδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα
ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξσηόηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα.
Καζηνξηά 04-08-2017
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
(Αξηζ. Πξση.: 906/02-02-2011 & 5712/13-07-2017)
1. ΣΟΤΜΠΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ
2. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΔ ΥΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
3. ΜΗΛΙΟ ΠΑΥΑΛΗ
ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
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