Lamináris boksz
1 db

Mennyiség:
Megajánlott termék gyártói cikkszáma:
Megajánlott termék gyártói megnevezése:
Gyártó:
Származási ország:
Hivatalos belföldi szervizpartner neve:
Hivatalos belföldi szervizpartner címe:
Hivatalos belföldi szervizpartner elérhetősége:

Tettye Forrásház Zrt.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
3-as épület, 1 emelet 105

Szállítási cím:

Műszaki paraméterek

Módosított műszaki paraméterek Előírt követelmény

Lamináris steril box beépített UV lámpával
Class II biztonsági osztályú, EN 12469 "A mikrobiológiai biztonsági fülkék
teljesítmény követelményei" szabványnak megfelelő
Lamináris steril box méreteinek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a
laborban elhelyezhető legyen, külső méretei állvánnyal együtt:
szélesség: max. 1350 mm,
magasság: max. 2300 mm,
mélység max. 820 mm,
Lamináris boksz minimális belső méretei:
szélesség: 1200 mm,
magasság: 650 mm,
mélység: 550 mm,
A készülékhez kompatibilis állvány, görgőkkel melyek rögzíthetők
Beépített világítással, melynek fényereje: min. 1400 lux

Igen
Igen

Igen,
kérjük megadni!
Lamináris boksz minimális belső
méretei:
szélesség: 1200 mm,
magasság: 650 mm,
mélység: 495 mm,
A készülékhez kompatibilis állvány,
mely fix vagy görgős melyek
rögzíthetők.
Beépített világítással, melynek
fényereje: min. 1200 lux

Beépített UV lámpával, UV fénnyel sterilizálható munkafelület, UV lámpa
időzítővel ellátott

Döntött, reflexiómentes üvegből készült munkatér ablak, manuálisan
mozgatható, több állásban rögzíthető

Oldal és front ablak: 5 mm-es edzett üveg, anti-UV

Igen,
kérjük megadni!

Igen
Igen,
kérjük megadni!
Igen

Döntött vagy az ergonomikus
szögben döntött ablak 10 ° -ban
dönthető. Reflexiómentes üvegből
készült munkatér ablak, manuálisan
mozgatható, több állásban
rögzíthető
Oldal és front ablak: 5 mm-es
edzett üveg, anti-UV

Igen

Igen

Könnyen tisztítható, hagyományos tisztítószereknek (ethanol, izopropanol,
detergensek: 1% SDS mikrozid AF liquid) ellenálló külső burkolat

Igen,
kérjük megadni!

Könnyen tisztítható, kivehető rozsdamentes acél belső munkalap

Igen
Igen,
kérjük megadni!
Igen

Beépített elektromos csatlakozóval rendelkezik: min. 1 db
Mikroprocesszor vezérlés
Állandó légsebesség mérés, real-time LCD kijelzéssel, üzemóra számláló,
filter élettartam kimutatással
Optikai és akusztikai riasztórendszer
Főszűrő és kimenőszűrő minősége: ULPA/HEPA (EN 1822 szabvány szerint)
(70% visszaforgatott, 30% kivezetett szűrt levegő) 99,999% leválasztási
biztonságú, nagy teljesítményű szűrő 0,3 mikron nagyságig
Átlagos bemeneti légáram sebessége: m/s
Átlagos vertikális, lefelé irányuló légáram sebessége: m/s
Zajszint: max. 60 dB[A]

Általános feltételek

Megajánlott
paraméter

Igen
Igen

Igen

Kérjük megadni!
Kérjük megadni!
Igen,
kérjük megadni!

Előírt követelmény

Megajánlott
feltétel

Igen,
kérjük megadni!

24 hónapon felüli többletjótállás
A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés
helyszínén, felhasználói szintű oktatása.
Magyar nyelvű felhasználói kézikönyv biztosítása
Az Ajánlattevő rendelkezik olyan hivatalos belföldi szervizpartnerrel aki
jogosult a megajánlott vegyifülke jótállási ideje alatt a karbantartást és a
szűrőcserét elvégezni.
Jótállási időszak alatt karbantartást és szűrőcserét biztosít.
A jótállási időszak alatt a hiba jellegétől függően a bejelentéstől számítva …..
órán belül táveléréssel, vagy legkésőbb ….. órán belül a helyszínen megkezdi
a hibaelhárítást.

Igen
Igen
Igen
Jótállási időszak alatt karbantartást
és szűrőcserét biztosít.

Igen

Kérjük megadni!

/hónap

