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Załącznik nr 1b do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 

Dostawa pieca komorowego, wysokotemperaturowego w zakresie do 1600 stopni C 

na potrzeby Wydziału Mechanicznego 

 

Piec komorowy, wysokotemperaturowy o poniższej specyfikacji: 

 maksymalna temperatura, co najmniej 1600 °C, 

 elementy grzejne wykonane z MoSi2, 

 objętość komory, co najmniej 20 dm3, 

 wymiary komory wewnętrznej, co najmniej 250 x 250 x 310 mm (szer. x wys. x gł.), 

 moc, co najmniej 11,3 kW, 

 transformatorowy układ zasilania o napięciu 400V AC, 50 Hz, 

 czujnik temperatury, jako termopara typu „B”, 

 czujnik krańcowy wyłączający obwód zasilania grzałek podczas otwartych drzwi pieca, 

 programowalny sterownik PID do ustawienia, krzywej wygrzewania składającej się z temperatury 

zadanej, czasu uzyskania nastawionej temperatury oraz czasu jej utrzymania,  

 układ zasilania, doprowadzający gaz ochronny do komory pieca. 

 

Urządzenia muszą spełniać wymogi CE, potwierdzone dołączonym certyfikatem CE. Dostawca 

musi dostarczyć instrukcję obsługi dla użytkownika w języku polskim w wersji papierowej oraz 

elektronicznej zawierającą szczegółowy opis, sposób użytkowania oraz zasady bezpieczeństwa.  

Gwarancja na wszystkie elementy urządzeń będących przedmiotem postępowania, minimum 12 

miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Serwis gwarancyjny musi być 

świadczony przez autoryzowany serwis producenta. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie rozumiany, jako 

dojazd serwisanta do siedziby Zamawiającego licząc dni robocze to maksymalnie 10 dni. Zapewnienie 
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urządzenia zastępczego o co najmniej równoważnych parametrach technicznych w przypadku naprawy 

dłuższej niż 30 dni roboczych. 

Darmowe wsparcie techniczne w okres gwarancji realizowane w języku polskim przez 

dedykowanego konsultanta w dni robocze w godzinach 08.00 do 15.00. 

Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń przeprowadzone w języku polskim w siedzibie 

Zamawiającego w wymiarze jednego dnia roboczego dla co najmniej 10 osób wskazanych przez 

Zamawiającego w uzgodnionym terminie (maks. do 30 dni od dnia dostarczenia urządzenia) 

potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub certyfikatem. 

Dostawca dokona instalacji oraz uruchomienia urządzenia w laboratorium, podczas którego 

zostanie sprawdzona prawidłowość działania przez Zamawiającego. 

Warunki odbioru: 

Adres dostawy: 

Politechnika Lubelska 

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, 

ul. Nadbystrzycka 36C,  

20-618 Lublin,  

sala laboratoryjna nr 108 
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