
 Lampy UV przepływowe dwufazowe tzn. mające dwa rodzaje promienników - 4 sztuki. 

 Oferowana aparatura/sprzęt:  

 

Producent/firma:  

Typ/Model:  

Kraj pochodzenia:  

Lp. Parametry wymagane Opis parametrów oferowanych 

1.  Przepływowa dwufazowa na statywie, lampa UV; Dwa 
rodzaje promienników:  
-Wewnętrzne promienniki lamp- umieszczone  wewnątrz 
zamkniętej komory.-  2 sztuki o mocy  30- 55W każda. 
Podczas pracy lampy w tej opcji możliwość  przebywania 
personelu w pomieszczeniu. Skażone powietrze zasysane 
jest przez wentylator do wnętrza komory, wstępnie 
oczyszczane z kurzu i pyłów a następnie z małą prędkością 
poddawane jest działaniu promiennika UV. 

- Zewnętrzny promiennik o mocy co najmniej 55W. 

W tej funkcji dodatkowo dezynfekowane jest pomieszczenie 

kiedy nie ma w nim personelu 

 

2.  Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej  

3.  Źródło promieniowania ultrafioletowego: o długości fali 254 
nm (UV-C): 
Moc źródła promieniowania: 2x30- 55W oraz 1x55W 

 

4.  Trwałość promiennika: min. 8000 godzin z indukcyjnym 

licznikiem czasu pracy lampy. 

 

5.  Cyrkulacja powietrza wymuszona wentylatorem. 
Wydajność wentylatora: min. 190 m3/h 

 

6.  Dezynfekowana kubatura: min. 45m3/h  

7.  Wymiary zewnętrzne urządzenia: max.  1200 x 220 x  150 

mm 

 

8.  Waga urządzenia: max 9 kg  

9.  Zasilanie: 230V / 50Hz  

10.  Opcjonalnie pilot do zdalnego włączania i wyłączania lampy 

z odległości.  
 

11.  Wszystkie elementy oferowanych urządzeń/aparatury 

muszą posiadać certyfikat zgodności CE świadczący o 

zgodności urządzenia z europejskimi warunkami 

bezpieczeństwa. 

Certyfikat CE dołączony do oferty 

 

Wymagania dodatkowe 

12.  Gwarancja: 

- gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego 
przedmiotem postępowania minimum 12 miesięcy od dnia 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 



- gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju 
spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia; 

- w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych 
tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny 
czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy 
Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego 
elementu na nowy. 

13.  Serwis: 

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla 
oferowanych urządzeń, pełnej autoryzowanej obsługi 
serwisowej na terenie Polski –świadczonej przez 
uprawnioną jednostkę 
tj.: ………………………………………………………………
…………… 
(należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu 

serwisowego) – autoryzację należy dołączyć do oferty. 

- Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt 
i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników 
Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń 
będących przedmiotem zamówienia. 

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez 
wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w 
przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od 
producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych 
od momentu przystąpienia do naprawy. 

 

14.  Serwis pogwarancyjny: 

- pogwarancyjna obsługa serwisowa,  dostępna na 
zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania 
zakupionego urządzenia, 

- dostępność części zamiennych przez min. 10 lat od daty 
instalacji. 

 

15.  Instrukcja obsługi urządzenia: 

Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim, w 

wersji papierowej oraz elektronicznej. 

 

  


