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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

URZĄDZENIE DO STERYLIZACJI POMIESZCZEŃ Z WYKORZYSTANIEM 
GAZOWEJ FORMY H2O2   - 3 szt.

Parametr Opis wymagań dla 

parametru

Oferowane parametry

Producent oferowanego urządzenia:………………………

Nr. kat……………………………
Urządzenie musi zapewnić skuteczną 
sterylizację pomieszczeń laboratoryjnych 
wraz z ich wyposażeniem.
Sterylizacja musi obejmować w 
szczególności patogeny zakwalifikowane do 
klasy 2, 3 i 4 według Dyrektywy 
2000/54/EC (laboratoria o stopniu 
hermetyczności PCL2, PCL3, wg. PN-EN 
12128)

Wymagane certyfikaty 
potwierdzające skuteczność 
sterylizacji. 

Brak osadu na sterylizowanej powierzchni
wymagane

Generator mobilny umożliwiający łatwe 
przemieszczanie pomiędzy 
pomieszczeniami

np. na kołach 

Kubatura sterylizowanego pomieszczenia 250 ÷ 500 m3 

Długość cyklu pracy Dla kubatury 500 m3 nie 
dłużej niż 8 godzin

Panel sterowania wraz z 
ciekłokrystalicznym kolorowym ekranem 
dotykowym – możliwość zdalnego 
sterowania z zewnątrz. 

wymagane

Kablowe lub bezprzewodowe sterowanie Max. odległość panelu 
sterowania od generatora 
nie mniej niż: w przypadku 
sterowania kablowego od 8-
12 m.
W przypadku 
bezprzewodowego 
sterowania od 0 do min. 10 
m.

Długości przewodu zasilającego urządzenie 
nie mniej niż: 

10 m

Optymalizacja cyklu dzięki automatycznym 
pomiarom parametrów środowiska w 
pomieszczeniu.

wymagane

Możliwość zapisu parametrów pracy i 
środowiska dla pomieszczenia takich jak :.

Temperatura, wilgotność, 
koncentracji gazu (H2O2)w 



pomieszczeniu

System wydruku parametrów pracy Drukarka laserowa (w 
komplecie)

Port komunikacyjny (wejście / wyjście) np. RS – 485, typ D, USB 

Podłączenia zewnętrzne Możliwość współpracy z 
zewnętrznymi urządzeniami 
oczyszczającymi powietrze 
z gazowego H2O2

Ręczny czujnik do pomiaru stężenia H2O2 w 
pomieszczeniu. 

Zakres pomiarowy (0÷1000 
ppm).

Temperatura pracy 15C ÷ 35C

Temperatura przechowywania -5C ÷ 50C
Względna wilgotność pracy max. 85%
Względna wilgotność magazynowania ma max. 95%
Zasilanie 230 volt, jednofazowe, 

częstotliwość 50/60Hz, do 
16 A

Szerokość do 800 mm
Wysokość do 1700 mm
Głębokość do 600 mm
Waga urządzenia do 130 kg
Pojemność zbiornika dezynfektora (H2O2) 5 ÷ 10 litrów
Stężenie ciekłego H2O2 w zbiorniku 
generatora 

30 ÷ 35 %

Zewnętrzny system kontroli procesu oprogramowanie zgodne z 
GAMP

Temperatura oparów na wyjściu z 
urządzenia

50 ÷ 70C

Poziom hałasu nie więcej niż 75 dBa / 1 metr od 
urządzenia

Urządzenie powinno zawierać:

 Czujnik H2O2 
wymagane

 Czujnik temperatury środowiska wymagane

 Czujnik wilgotności względnej wymagane

 Monitoring temperatury urządzenia 
wytwarzającego mgłę

wymagane

 Sterowania przepływem powietrza 
w urządzeniu wytwarzającym mgłę

wymagane

 Możliwość sterowania 
zewnętrznymi urządzeniami 
napowietrzającymi

wymagane

 Pełną dokumentację techniczną. wymagane

 Znak „CE” wymagane

 Warunki gwarancji Gwarancja minimum 12 
miesięcy

 Serwis i przeglądy w okresie 
gwarancyjnym włączając materiały 
eksploatacyjne (oprócz H2O2) i 
części zamienne (np. filtry).

bezpłatne

Wskaźniki mikrobiologiczne skuteczności 
sterylizacji odpowiednie dla laboratoriów 
klasy PCL2, PCL3

100 szt.

 Szkolenie Szkolenia teoretyczne i 



praktyczne w tym 
przeprowadzenie w PIWet-
PIB min. 3-ch pełnych cykli 
odkażania  (skuteczność 
odkażania potwierdzona 
odpowiednimi testami) z 
udziałem przyszłej obsługi 
Instytutu. 


