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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa suszarki laboratoryjnej, w zakresie i o parametrach 

technicznych jak niżej. 

 

2. Założenia 

Suszarka laboratoryjna z systemem wymuszonej cyrkulacji powietrza dedykowana 

szczególnie dla materiałów o wysokiej wilgotności. 

 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia 

Suszarka laboratoryjna o parametrach nie gorszych niż: 

 Równomierne rozłożenie temperatury we wszystkich procesach suszenia i 

ogrzewania zapewnione przez system wymuszonej cyrkulacji powietrza, 

 Ręcznie sterowana klapa zasysania i wydmuchu powietrza, 

 Komora wykonana ze stali nierdzewnej, 

 Pojemność komory w przedziale pomiędzy 50 - 60 l, 

 Wymiary komory: 

 Szerokość 400 mm +/-5% 

 Głębokość 390 mm +/-5% 

 Wysokość 350 mm +/-5% 

 Dwie półki z możliwością konfiguracji na czterech poziomach, 

 Waga urządzenia z maksymalnym obciążeniem półek nie więcej niż 120 kg, 

 Parametry zasilania: 

 napięcie: 230V AC, 50Hz, 

 maksymalny pobór mocy nie więcej niż 1,3 kW, 

 pobór mocy w stanie „stand by” nie więcej niż 5 W, 

 Zakres temperatur roboczych od 10 ˚C powyżej temperatury otoczenia do 300 ˚C, 

 Odchyłki od temperatury roboczej przy zamkniętej klapce powietrza i drzwiach, 

>50 ˚C: 

 nie więcej niż +/-1% od osiągniętej temperatury w przestrzeni komory, 

 nie więcej niż +/- 0,4 ˚C w czasie, 

 Sterowanie wieloprocesorowe umożliwiające: 

 6 nastawialnych programów, 



 system kart chipowych umożliwiających nieograniczone wyposażenie 

programowe, 

 interfejs RS 232 dla podłączenia drukarki lub komputera, 

 możliwość opóźnionego włączenia i wyłączenia, 

 alarm dźwiękowy i optyczny, 

 zakres programowania czasu: 0 - 16 lat nastawiany co 1min, 

 cyfrowy termostat ochronny kl. 2, 

 zegar czasu rzeczywistego (data, godzina), 

 nastawialny stopień nachylenia krzywej wzrostu lub spadku temperatury, 

 programowanie czasowych odcinków programu, 

 cykliczna powtarzalność poszczególnych programów, 

 cyfrowe nastawianie obrotów wentylatora w zakresie 10 – 100 %. 

 

4. Zakres dostawy 

1. Suszarka laboratoryjna –szt 1 

2. Deklaracja zgodności 

3. Oznakowanie CE 

4. Certyfikat ISO 9001 producenta  

5. Instrukcja obsługi suszarki w języku polskim – w 2 egzemplarzach w wersji 

drukowanej.  

5. Gwarancje 

Okres gwarancji minimum 24 miesiące od daty dostawy.  

 

6. Zakres oferty technicznej 

Potwierdzenie zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i wymagań 

niniejszej specyfikacji. 

Karty katalogowe ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia oraz 

oprogramowania. 

 


