
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  - dostawa modułu DISTIMATIC do ciągłej pracy 

wyparki Hei-VAP Indrustial S z zestawem szkła R  do siedziby ZUOP Otwock – Świerk  

Opis przedmiotu zamówienia  

Niniejszy załącznik zawiera:  

1) Opis urządzenia – moduł DISTIMATIC do ciągłej pracy wyparki Hei-VAP Indrustial S z 

zestawem szkła R, 

2) Dodatkowe wymagani Zamawiającego    

Ad. 1  

Funkcje urządzenia - zapewnienie pracy ciągłej; automatyczne napełnianie kolby wyparnej 

/destylacyjnej/, automatyczne odbieranie kondensatu z naczynia odbiorczego, automatyczne 

odbieranie pozostałości po destylacji ( koncentratu) 

Cechy urządzenia : 

1) Kompatybilność z wyparką,   

2) Klasa bezpieczeństwa systemu do automatycznej destylacji zgodnie z DIN EN 60529 (nie 

mniejsza niż IP 54),  

3) Możliwość pracy ciągłej (24godziny na dobę),   

4) Poziom hałasu poniżej 80 dB (A),  

5) Prędkość odparowywania dla pracy ciągłej dla wody nie mniejsza niż 4,0 l/h,  

6) Panel kontrolny z podłączeniem kablem i wyświetlaczem cyfrowym,  

7) Wyświetlacz (ustawień parametrów , wskazania monitoringu, przerw czasowych przy 

napełnianiu),   

8) Czujnik poziomu cieczy wewnątrz kolby wyparnej oraz informacja o stanie czujnika poziomu 

napełnienia kolby wyparnej,  

9) Akustyczny sygnał końca procesu,  

10) Wyłącznik bezpieczeństwa w razie awarii,  

11) Pompy membranowe do kondensatu i koncentratu (klasa bezpieczeństwa pompy zgodnie z DIN 

EN 60529, nie mniejsza niż IP 65),  

12) Pompa perystaltyczna : 

a) Kontrola prędkości (w obydwie strony) poprzez analogowy interfejs umożliwiający regulację 

prądową 4-20 mA lub napięciową 0-10V,  

b) Możliwość zmiany kierunku pracy, 

c) Zakres prędkości do 600 obr./min, 

d) Elektroniczna kontrola prędkości obrotowej, 

e) Przepływ od 1,0 do > 4000 ml (min w przypadku głowic jednokanałowych),   

f) Możliwość sterowania zewnętrznego,  

g) Możliwość załączania maksymalnego przepływu (napełnianie i opróżnianie),  

h) Głowica do pompy kompatybilna z ww. napędem, ułożyskowana (wyposażona w łożysko),   

i) Węże o grubości ścianki 2,5 mm,  

j) Rolki wykonane ze stali nierdzewnej i poliamidu,  

k) Zabezpieczenie przed całkowitym zaciśnięciem węża (nie zamykające całkowicie 

przepływu),   

l) Zapewnienie przepływu w zakresie 2,0 do > 4000 ml/min,  

m) Zabezpieczenie dostawy węży w okresie gwarancji.   



 

Ad. 2  

1) Wymagane załączenie do oferty świadectwa autoryzacji serwisu technicznego wystawione przez 

producentów oferowanych urządzeń,  

2) Gwarancja minimum 36 miesięcy,  

3) Instalacja urządzenia oraz przeszkolenie obsługi przez autoryzowany serwis producenta przed 

podpisaniem protokołu odbioru,  

4) Zapewnienie serwisu w przypadku awarii wg poniższego schematu: 

 podjęcie działań – w ciągu 48 godzin od zgłoszenia ( fax, e-mail) wliczając tylko dni robocze,   

 usunięcie usterki – w nieprzekraczalnym terminie 7 dni lub innym obustronnie uzgodnionym.   
 


