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AEZ/S-212/2014
Załącznik nr 3.7 do siwz


Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-017/2017.
Oferujemy dostawę urządzeń spełniających poniższe wymagania techniczne:

L.p.
Opis wymaganych cech / parametrów technicznych 
Wartości wymaganych cech / parametrów technicznych 
Oferowane cechy / parametry techniczne
1
2
3
4
Lampa polimeryzacyjna Ilość: 4 szt.
Producent (marka) …………………………………………………………………….. (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………….  (Należy podać)
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2016r. sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) ………. (Należy podać) 
CECHY / PARAMETRY OGÓLNE

Technologia
Diodowa LED
Tak/Nie
	

Moc światła
min 1300 Lx
Należy podać
……………………….
Parametr punktowany
1300 - 1400 Lx – 0 pkt
powyżej 1400 Lx – 2 pkt
	

Długość fali 
450- 480 nm
Tak/Nie
	

Czas utwardzania
5 – 40 sek.
Tak/Nie
	

Rodzaj
Bezprzewodowa
Tak/Nie
	

Zasilanie
100-240V AC; 50-60 Hz
Tak/Nie
	

Przeznaczenie
Do polimeryzacji światłoutwardzalnych materiałów do odbudowy; kompozytów, podwójnie wiążących cementów, systemów łączących i laków szczelinowych
Tak/Nie
	

Tryby pracy: 
- pełna moc 
- zmienny
- stopniowo narastający
- czasowy
Tak/Nie
	

Funkcje: 
- automatyczne wyłączanie zasilania
- alarm niskiego poziomu baterii
Tak/Nie
WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Ładowarka (zasilacz)
Wymagana
Tak/Nie
Lupa stomatologiczna ilość 10 szt.
Producent (marka) …………………………………………………………………….. (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………….  (Należy podać)
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2016r.  sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) ……... (Należy podać)                                                   
CECHY / PARAMETRY OGÓLNE

Konstrukcja
Zamontowana na oprawce (goglach)
Tak/Nie
	


Oprawka w kolorze czarnym

	

Powiększenie
2,5 x
Tak/Nie
	

Wielkość pola operacyjnego
80 mm ±10%
………….
Należy podać
	

Ogniskowa
W zakresie min 360-460 mm
………….
Należy podać
	

Możliwość regulacji 
- rozstawu źrenic
- kąta obserwacji 
- wysokości położenia lup w płaszczyźnie pionowej
Tak/Nie


.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

