
  

 

 

Sygnatura: ZP-044/2017(pno_18/17) 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

(modyfikacja 07.07.2017) 

Bioreaktor (fermentor) z naczyniem hodowlanym 

o następujących cechach i parametrach minimalnych: 

 

• Stacja kontrolna z oprogramowaniem sterującym, dającym możliwość automatycznej, zintegrowanej kontroli 
parametrów procesu hodowli, takich jak: mieszanie, temperatura, pH/DO, automatyczna oraz ręczna kontrola 
wbudowanej stacji kontroli czterech gazów (powietrze / O2 / N2 / CO2), poziomu napełnienia naczynia i poziomu 
piany oraz innych parametrów istotnych dla procesu hodowli. Nadrzędna stacja kontrolna musi  mieć możliwość 
podłączenia naczyń szklanych i jednorazowych. Zintegrowany panel sterowania w postaci ekranu dotykowego o 
rozmiarze min. 7 cali z graficzną reprezentacją parametrów hodowli. Wbudowane oprogramowanie do prowadzenia 
procesów hodowlanych z możliwością aktualizacji przez porty USB i stronę internetową. Możliwość zdalnej kontroli 
przez sieć LAN. Jeden wspólny tryb operacyjny dla kultur komórkowych i hodowli bakteryjnych. 

• Wbudowane co najmniej trzy pompy perystaltyczne z możliwością kalibracji z poziomu programu sterującego, 
możliwość zmiany trybu pracy w każdym momencie procesu. 

• Szybkozłączki do doprowadzenia i odprowadzenia wody. 
• Moduł sterowania urządzeniami zewnętrznymi. 
• Zakres pH od 2 do 14, regulacja dodawania kwasów/zasad, kontrola PID. 
• Kontrola mieszania od 25 do 1200 obr./min w trybie ręcznym oraz automatycznym, możliwość zmiany kierunku 

mieszania z poziomu programu sterującego 
• Możliwość kontroli „inteligentnych” sond pH/DO, 
• Możliwość podłączenia co najmniej trzech dodatkowych urządzeń, takich jak: sondy pomiarowe, zestawy do 

dozowania dodatkowych substancji, zestawy do poboru prób, wagi. 
• Możliwość pracy z bakteriami, drożdżami, grzybami oraz komórkami ssaczymi, owadzimi i roślinnymi. 
• Zakres pracy: od 10°C powyżej temperatury wody chłodzącej do 50°C. 
• Możliwość prowadzenia hodowli okresowych, okresowych z zasilaniem i ciągłych w warunkach zarówno 

tlenowych, jak i beztlenowych. 
• Wymienne naczynia hodowlane wykonane ze szkła borokrzemowego z zaokrąglonym dnem, przeznaczone do 

sterylizacji w autoklawie, możliwość kontroli 8 takich naczyń (o pojemności roboczej od 0,5 do 10,5 litra, zarówno z 
płaszczem wodnym jak i z matą grzejną) oraz możliwość użycia naczyń jednorazowych, z zakresem objętości 
roboczej od 250 ml do min. 35 lirów. 

• Pokrywa naczynia hodowlanego wykonana ze stali nierdzewnej.  
• Możliwość zaprogramowanie kontroli kaskadowej DO, automatycznej kontroli pH przy użyciu wbudowanych pomp, 

prezentacja graficzna do ośmiu wielkości, automatyczne tryby hodowli dla procesów tlenowych i beztlenowych.  
• Elektroda pH, żelowa, z możliwością kalibracji z poziomu ekranu dotykowego. 

• Czujnik temperatury zainstalowany w osobnym porcie (w tubie), bez kontaktu z pożywką. 
• Czujnik poziomu (dozowanie/odbiór substancji) sprzężony - za pomocą kontroli kaskadowej, za pośrednictwem 

ekranu dotykowego - z pracą pomp perystaltycznych. 
• Czujnik piany sprzężony – za pomocą kontroli kaskadowej,  za pośrednictwem ekranu dotykowego - z pracą pomp 

perystaltycznych. 



  

 

• Bełkotka pierścieniowa z filtracją 0,2 mikrometra. 
• Zestaw do poboru próbek. 
• Automatycznie zaprogramowane procesy hodowli dla Escherichia coli oraz innych, uruchamiane jednym 

przyciskiem. 
• Naczynie hodowlane o pojemności roboczej 2 litrów wyposażone w elektryczną matę grzejną i wężownicę 

chłodzącą ze stali nierdzewnej oraz mieszadło łopatkowe typu Rushton –  z dwoma zespołami łopatek, po sześć w 
każdym. 

•  Zestaw sond pH/DO, systemu napowietrzania, napędu, grzania, sondy temperatury i sondy poziomu cieczy/piany, 
wężyki silikonowe, septa, oprogramowanie zewnętrzne z jednostką archiwizującą. 

• Certyfikat CE. 
• Gwarancja: min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy. 
• Instalacja i szkolenie użytkowników. 
• Zapewnione przez producenta wsparcie centrum bioprocesowego zlokalizowanego w Europie. 
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