




Příloha č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „6x Kryostat cir-
kulační“ 

Poptávané zařízení: Zadavatel poptává 6 kusů cirkulačních kryostatů. Přístroje budou využívány pro 

technologické zařízení pro vymrazování odebíraných vzorků procesních surovin.    
 
Přístroj musí umožňovat: 

 Chlazení pomocí uzavřeného systému, chladící výkon musí být plynule regulovatelný, musí 

být vybaven vaničkou pro kontrolu a doplňování chladicí kapaliny. 

1. Minimální technické požadavky na přístroj: 
 

Požadavky - přístroj 

Vyjádření účastníka 

(účastník uvede specifika-
ce, které splňuje jím nabí-

zené vybavení) 

teplotní rozsah měření: min. -30°C až +200°C   

Rozlišení ovládacího displeje: +/- 0,01°C nebo lepší  

Integrovaný programátor teploty  

přesnost teploty: min. ± 0,02°C  

reprodukovatelnost teploty: min. ± 0,02°C   

Kapacita vytápění:  2 kW - 2,5 kW  

 Kapacita čerpadla: 20 – 30 litrů/min 
 

Tlak čerpadla na výstupu: 0,4 bar a vyšší  

Rozměry vany Š x V x HL: min. 160x30x140mm  

  

Rozhraní: RS232 nebo RS485  

Teplota prostředí: 5 – 40°C  

Rozměry přístroje Š x V x HL: max. 280x460x500mm   

Chlazení kompresoru: vzduch  

Připojení čerpadla: M16x1  

Napájecí napětí: 230V/50Hz a zařízení musí být kompatibilní 
s elektrickou rozvodnou sítí ČR 

 

dodaný přístroj musí být nový, nikoliv prototyp nebo demo verze  

 
2. Součásti dodávky jsou následující položky:  

 dokumentace včetně návodu v českém jazyce 
 

Součástí předmětu plnění je: 
  záruka účastníka na dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 5 let od první 

instalace přístroje 
 mimozáruční servis v délce min. 5 let od první instalace. 



 Záruka 24 měsíců 
 

3. Povinnosti dodavatele před a po instalaci přístroje a dalších dodávaných komponent: 
 provedení instalace a uvedení přístroje a jeho příslušenství do provozu, prověření bezchybné 

funkčnosti, dopravu do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, 

cla, daně, dovozní a vývozní přirážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, 

technickou dokumentaci, prohlášení o shodě 

 



Příloha č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „6x Kryostat cir-
kulační“ 

Poptávané zařízení: Zadavatel poptává 6 kusů cirkulačních kryostatů. Přístroje budou využívány pro 

technologické zařízení pro vymrazování odebíraných vzorků procesních surovin.    
 
Přístroj musí umožňovat: 

 Chlazení pomocí uzavřeného systému, chladící výkon musí být plynule regulovatelný, musí 

být vybaven vaničkou pro kontrolu a doplňování chladicí kapaliny. 

1. Minimální technické požadavky na přístroj: 
 

Požadavky - přístroj 

Vyjádření účastníka 

(účastník uvede specifika-
ce, které splňuje jím nabí-

zené vybavení) 

teplotní rozsah měření: min. -30°C až +200°C   

Rozlišení ovládacího displeje: +/- 0,01°C nebo lepší  

Integrovaný programátor teploty  

přesnost teploty: min. ± 0,02°C  

reprodukovatelnost teploty: min. ± 0,02°C   

Kapacita vytápění:  2 kW - 2,5 kW  

 Kapacita čerpadla: 20 – 30 litrů/min 
 

Tlak čerpadla na výstupu: 0,4 bar a vyšší  

Rozměry vany Š x V x HL: min. 160x30x140mm  

Objem vany: max. 4 litry  

Rozhraní: RS232 nebo RS485  

Teplota prostředí: 5 – 40°C  

Rozměry přístroje Š x V x HL: max. 2850x4650x500mm (tole-
rance ± 10 mm) 

 

Chlazení kompresoru: vzduch  

Připojení čerpadla: M16x1  

Napájecí napětí: 230V/50Hz a zařízení musí být kompatibilní 

s elektrickou rozvodnou sítí ČR 
 

dodaný přístroj musí být nový, nikoliv prototyp nebo demo verze  

 
2. Součásti dodávky jsou následující položky:  

 dokumentace včetně návodu v českém jazyce 
 

Součástí předmětu plnění je: 
  záruka účastníka na dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 5 let od první 

instalace přístroje 



 mimozáruční servis v délce min. 5 let od první instalace. 
 Záruka 24 měsíců 

 

3. Povinnosti dodavatele před a po instalaci přístroje a dalších dodávaných komponent: 
 provedení instalace a uvedení přístroje a jeho příslušenství do provozu, prověření bezchybné 

funkčnosti, dopravu do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, 

cla, daně, dovozní a vývozní přirážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, 

technickou dokumentaci, prohlášení o shodě 
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