
 

 

 

Sygnatura: ZP-040/2017(pno_016/17)                                                    Strona: 1/2 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Modyfikacja z dnia 07.07.2017 r. 
 

   
Część 2 
Zestaw do chromatografii cieczowej 

Parametry techniczne zestawu chromatografii cieczowej z formowaniem gradientem po 
stronie niskiego ciśnienia 

1. Chromatograf cieczowy: 

- fabrycznie nowy, gotowy do pracy, 
- o modułowej budowie, 
- sterowanie przyrządu poprzez sieć LAN z wykorzystaniem programu 

zewnętrznego 
2. Pompa dwutłokowa: 

- zakres przepływu co najmniej od 0,001 do 10,0000 ml/min, 
- system tłoków równoległych o niskich pulsacjach co najwyżej 0,08 MPa, 
- pojemność skoku tłoka co najwyżej 10 µl, 
- precyzja przepływu co najwyżej 0,07% RSD, 
- dokładność przepływu co najwyżej +/- 1%, 
- wbudowane funkcje walidacyjne, 
- wbudowany czujnik wycieku w pompie, z sygnalizacją wycieku  

3. Mieszalnik gradientu: 
-  pojemności mieszania do wyboru co najmniej 0,5; 1,7 i 2,6 ml. 

4. Zawór do tworzenia gradientu z formowaniem po stronie niskiego ciśnienia: 
- mieszanie co najmniej 4 różnych eluentów, 
-  zawór montowany we wnętrzu pompy. 

5. Degazer co najmniej 4-kanałowy: 
- przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał, 
- objętość na każdym kanale co najwyżej 400 µl. 

6. Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 
butelki 1l.  

7. Detektor diodowy: 
- źródło światła: lampa deuterowa i wolframowa, 
- co najmniej 512 elementów światłoczułych, 
- zakres co najmniej 190-800 nm, 
- szerokość szczeliny regulowana co najmniej w krokach 1,2 i 8 nm, 
- dokładność długości fali co najmniej 1 nm, 
- szum co najwyżej ±3x10-5 AU, 
- dryft co najwyżej 5x10-3 AU/h, 
- liniowość co najmniej 2,0 AU, 
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- celka detektora termostatowana co najmniej w zakresie 5°C powyżej 
temperatury pokojowej do 50°C, 10 mm droga optyczna, pojemność celi co 
najwyżej 13 µl, zakres pracy do ciśnienia co najmniej 12 MPa, 

- wbudowane funkcje walidacyjne. 
8. Gwarancja: minimum 12 miesięcy, maksimum 60 miesięcy. 
9. Wymagane jest, aby chromatograf był kompatybilny z posiadanym przez nas 

systemem HPLC Prominence sterowanym programem Labsolution, który umożliwi 
bezproblemowe przenoszenie detektorów lub innych elementów systemu HPLC 
pomiędzy systemami z pełnym sterowaniem z poziomu oprogramowania. 

  


