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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Zestaw analityczny do oznaczeń spektrofotometrycznych (m.in. ChZT, 
fosfor, detergenty anionowe, detergenty niejonowe), w skład którego 
wchodzą: 
 
- Spektrofotometr  
Wymagania techniczne: 

z technologią RFID moduł RFID, umożliwiający odbieranie i wysyłanie informacji oraz danych 

(częstotliwość 13,56 MHz) 

  

Zakres długości fali 190–1100 nm/jednowiązkowy 

Tryb pracy Transmitancja (%), absorbancja i stężenie 

Źródło światła Lampa deuterowa i halogenowa 

Dokładność długości fali ± 1nm (zakres długości fal 200–900 nm) 

Powtarzalność długości fali < 0,1 nm 

Rozdzielczość długości fali 0,1 nm 

Kalibracja długości fali Automatyczna 

Wybór długości fali Automatyczny ( metoda wyboru) 

Szybkość skanowania 900 nm/min (co 1 nm) 

Zakres pomiaru 

fotometrycznego 
± 3 Abs (w zakresie długości fal 200–900nm) 

Szerokość pasma spektralnego 2 nm  

Dokładność fotometryczna 5 mAbs przy 0,0–0,5 Abs < 1 % przy 0,50–2,0 Abs przy 546 nm 

Liniowość fotometryczna < 0,5 % do 2 Abs ≤ 1 % przy > 2 Abs ze szkłem neutralnym przy 546 nm 

Dryft fotometryczny ± 0,0034 Abs 

Programy użytkownika  200 

Zapis danych 5000 wartości pomiarów (wynik, data, godzina, ID próbki, ID użytkownika)  50 

skanów, 50 skanów czasowych 

Interfejsy 2 x USB typ A, 1 x USB typ B, 1 x Ethernet  

Kompatybilne kuwety Okrągłe 13 mm 

Prostokątne 10/20/50 lub 100 mm 

1-calowe kuwety okrągłe i prostokątne  

Identyfikacja testów IBR+ system odczytu kodów kreskowych zapewniający automatyczną identyfikację 

testów kuwetowych oznaczonych kodem 2D; 10-punktowy pomiar obrotowy z 

eliminacją błędów 

Wymiary urządzenia (mm) Szerokość 500 mm 
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Wysokość 215 mm 

Głębokość 460 mm 

Masa [kg] 11 

Wyświetlacz TFT, 7 cali, kolorowy, dotykowy 

Obudowa IP20 z zamkniętą pokrywą komory baterii 

Klasa ochrony Klasa I 

Zasilanie z sieci 100–240 V/50–60 Hz 

 
- Mineralizator: 
Wymagania techniczne: 
 
• Programy temperatury: 40, 100, 148st C, możliwość programowania własnych temperatur w zakresie 37-
150st C 
• Liczba bloków: 2 
• Stabilność temperatury: +/- 1st C 
• Kompatybilność z testami kuwetowymi firmy HACH-LANGE 
• Liczba dołków: 15x 13mm w każdym z dwóch bloków 
• Język polski 
• Waga: max. 2 kg 

 
- Przenośny automatyczny sampler 
Wymagania techniczne: 

Sterownik 

Materiał obudowy Połączenie PC/ABS, NEMA 4X, 6, IP68, odporna na korozję i lód (sterownik) 

Wyświetlacz 1/4-calowy kolorowy ekran VGA, program samouruchomieniowy/sterowany z 

poziomu menu 

Interfejs użytkownika Klawiatura z przyciskami membranowymi z dwoma wielofunkcyjnymi 

klawiszami programowymi 

Język polski 

Pamięć Historia próbek: 4000 zapisów; 

Dziennik danych: 325 000 

zapisów;  

Dziennik zdarzeń: 2000 zapisów 
Opcje komunikacji USB oraz opcjonalnie RS485 (MODBUS) 

Wejścia Jedno wejście 0/4...20 mA dla tempa przepływu 

Certyfikaty CE, UL 

Pompa i filtr siatkowy 

Pompa Pompa perystaltyczna wysokiej prędkości, z dwoma rolkami, z wężykami o wymiarach 

0,95 cm śr. wewn. x 1,6 cm śr. zewn. (3/8-cala śr. wewn. x 5/8-cala śr. zewn.) 

Wysokość zasysania 8,5 m dla maksymalnie 8,8-metrowego, 3/8-calowego winylowego 

przewodu doprowadzającego na poziomie morza w temperaturze od 20st  

do 25 °C 

Wężyki Wężyki pompy: silikonowe. 

Przewody doprowadzające: winylowe o minimalnej długości 1,0 - 4,75 m, śr. wewn. 1/4 cala 

lub 3/8 cala albo polietylenowe pokryte PTFE 3/8 cala, z ochronną powłoką zewnętrzną 

(czarną lub przezroczystą) 
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Powtarzalność 

objętości 

próbki 

Typowa: ±5 % dla próbki o objętości 200 mL: wysokość zasysania 4,6 m, przewód 

doprowadzający winylowy 3/8 cala 4,9 m, pojedyncza butelka, system wyłącznika pełnej 

butelki w temperaturze pokojowej i 1524 m nad poziomem morza 

Dokładność objętości Typowa: ±5 % dla próbki o objętości 200 mL: wysokość zasysania 4.6 m, przewód 

doprowadzający winylowy 3/8 cala 4,9 m, pojedyncza butelka, system wyłącznika pełnej 

butelki w temperaturze pokojowej i 1524 m nad poziomem morza 

Szybkość zasysania 

próbki 

0,9 m/s przy wysokości zasysania 4,6 m, przewód doprowadzający winylowy 3/8 cala 

4,9 m, 21 °C i 1524 m nad poziomem morza 

Wydajność pompy 4,8 L/min przy wysokości zasysania 1 m z 3/8-calowym typowym 

przewodem doprowadzającym 

Dopływ Filtry siatkowe: materiał do wyboru – PTFE lub stal szlachetna 316 albo wszystkie ze stali 

nierdzewnej 316 w standardowych wymiarach, duża prędkość i niski profil do aplikacji przy 

płytkich głębokościach 

Czyszczenie: Automatyczne przedmuchiwanie powietrzem przed i po każdej próbce; 

automatyczna kompensacja czasu trwania poboru próby dla przewodów 

doprowadzających o różnej długości 

Płukanie: Przewód doprowadzający jest automatycznie przepłukiwany badaną cieczą przed 

każdą próbką, od 1 do 3 płukań 

Powtórzenia i usterki: Cykl pobierania próbek jest automatycznie powtarzany od 1 

do 3 razy, jeśli próbka nie została pobrana podczas pierwszej próby 
Funkcje poboru próbek 

Tryb poboru próby Prędkość: w zależności od czasu, w zależności od przepływu, tabela czasu, tabela 

przepływu, zdarzenie 

Dystrybucja: pojedyncza butelka kompozytowa, wiele butelek 

kompozytowych, wiele butelek oddzielnie, butelki na każdą próbkę, próbki na 

każdą butelkę lub kombinacja konfiguracji butelki na każdą próbkę i próbki na 

każdą butelkę. 

Tryb pracy Ciągły lub nieciągły 

Ekran stanu Komunikuje, który program jest uruchomiony, czy zostały pominięte jakieś 

próbki, kiedy zostanie pobrana następna próbka, jak wiele próbek pozostało 

do pobrania, liczbę zarejestrowanych kanałów, czas ostatniego pomiaru, 

dostępność wolnej pamięci, liczbę aktywnych kanałów, czy zostały wyzwolone 

alarmy, kiedy zostały wyzwolone alarmy, aktywne czujniki 

Alarmy Konfigurowalne alarmy, które są wyświetlane na ekranie stanu i rejestrowane w 

dziennikach alarmów diagnostycznych. Alarmy można ustawiać w celu diagnostyki 

systemu i rejestrowania takich zdarzeń jak koniec programu, próbka kompletna, 

próbki pominięte i pełna butelka. 

Ręczny pobór próbki Inicjuje pobieranie próbek niezależnie od trwającego programu 

Automatyc

zne 

wyłączenie 

Tryb wielu butelek: Po pełnym obrocie ramienia dystrybutora (chyba, że 

wybrano tryb ciągły). 

Tryb kompozytowy: Po tym, jak wstępnie ustalona liczba próbek zostanie 

dostarczona do pojemnika kompozytowego, od 1 do 999 próbek, lub po 

zapełnieniu zbiornika. 

Objętość próbki Programowalna w krokach co 10 mL od 10 do 10 000 mL 



WAT.272.1.15.2018     załącznik nr 2 

 

Interwał rejestracji Regulowany dla pojedynczych kroków w zakresie od 1 do 9999 impulsów 

przepływu lub w zakresie od 1 do 9999 minut w krokach co jedną minutę 

Zapis danych Historia próbek – Zapisuje do 4000 pozycji znacznika czasu próbki, numer butelki, 
stan próbki (powodzenie, butelka pełna, błąd płukania, wstrzymanie przez 

użytkownika, błąd dystrybutora, usterka pompy, błąd przedmuchiwania, 

przekroczenie czasu poboru próby, usterka zasilania i niski poziom naładowania 

akumulatora głównego). 

Pomiary – Zapisuje do 325 000 pozycji dla wybranych kanałów pomiarowych 

zgodnie z wybranym interwałem rejestracji danych. 

Zdarzenia – Zapisuje do 2000 pozycji w dzienniku historii próbek. Rejestruje 

włączenie zasilania, awarię zasilania, aktualizacje oprogramowania sprzętowego, 

usterki pompy, błędy ramienia dystrybutora, niski poziom naładowania baterii 

pamięci, niski poziom naładowania akumulatora głównego, włączenie przez 

użytkownika, wyłączenie przez użytkownika, uruchomienie programu, wznowienie 

programu, zatrzymanie programu, zakończenie programu, pobieranie próbki, 

konieczność wymiany wężyka, błędy komunikacji czujnika, usterki chłodzenia, usterki 

ogrzewania, korekcję błędu termicznego. 

Diagnostyka Wyświetlanie zdarzeń i dzienników alarmów, a także diagnostyki konserwacyjnej 

Materiał obudowy Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne ABS, 3-częściowa konstrukcja, 

dwuścienna podstawa z 2,54 cm izolacją, bezpośredni kontakt lodu z 

butelkami (sampler) 

Konfiguracja 
podstawy 

24 x 575 mL, PE 

 

Temperatura Temperatura pracy: 0 - 49 °C 

Temperatura przechowywania: -40 - 60 °C 

Zasilanie 

(napięcie) 

12 VDC lub 230V 

Wymiary Podstawa kompaktowa maksymalnie: 

44,1 cm x 61 cm  

 
Wymagania dodatkowe: 
- szkolenie aplikacyjne przeprowadzone przed przedstawiciela producenta (wszystkie urządzenia 
wchodzące w skład zestawu), wzorcowanie spektrofotometru przy 6 długościach fal (do ustalenia 
na etapie realizacji umowy) 
 

Miejsca realizacji dostawy: 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań. 
 
 


