
Pasiūlymai ir pastabos dėl techninių specifikacijų projektų turi būti 

pateikti iki 2012 m. liepos 20 d. 10.00 val. Pasiūlymai ir pastabos, taip pat 

atsakymai į jas teikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. 
 

 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 19 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1 pirkimo objekto dalis – Skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos sistema 

 

1. Skysčių chromatografijos sistema  

 Siurblys Slėgis ne mažiau 800 bar, tėkmės greitis minimalus 

bent 20 nL/min, maksimalus bent 2000 nL/min 

 Gradiento formavimas Būtinas bent 2 judriųjų fazių maišymas 

 Sulaikymo laiko atkartojamumo intervalas Ne didesnis kaip 0,1 – 0,5 % 

 Injektorius Automatinis, galimybė injekuoti bent 0,1 µl pavyzdžio 

 Injekcijos kilpa Privalo būti pateikto injekcijos kilpos kilpos skirtos 10, 

20 ir 50 µl tūriui.  

 Mėginio formatas Galimybė užnešti mėginį iš buteliukų ir 96 šulinėlių 

mikroplokštelių 

 Mėginių temperatūra Bent 20 
o
C žemiau kambario temperatūros 

 Injekcijos atkartojamumas Bent 0,99 prie 0,5 – 10 µl injekcijos 

 Detektorius  Kintamų bangos ilgių detketorius, ne mažiau keturių 

kanalų. Veikimo dažnis ne mažiau 150Hz.Bangos ilgio 

intervalas ne siauresnis kaip nuo 200 iki 900 nm. 

 Suderinamumas Būtinas efektyvus ir visapusiškas suderinimas su 

siūloma masių spektrometrijos sistema 

2 Skysčių chromatografijos sistemos 

priedai  

 Kolonėlės Bent po 2 vnt C8, C18, SCX, SAX ir WAC tipo 

kolonėlės 

 Kapiliarai ir jungtys Kapiliarų bei jungčių rinkiniai pateikiami kartu su 

sistema. 

 Talpos pavyzdžiams su dangteliu 2 ml tūrio su 0,1ml tūrio stikliniu insertu; užsukamas 

dangtelis su praduriama septa; kiekis – 5000 vnt. 

 Stiklinės talpos tirpalams su užsakamu 

dangteliu 1000 ml tūrio  - ne mažiau kaip 50 vnt.; 500 ml tūrio  - 

ne mažiau kaip 50 vnt.; 250 ml tūrio  - ne mažiau kaip 
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50 vnt.; 100 ml tūrio  - ne mažiau kaip 50 vnt. 

 Švirkštai suderinami su nano skysčių chromatografijos sistema; 

10 μl tūrio – 3 vnt; 50 μl tūrio – 3 vnt; 500 μl tūrio – 3 

vnt; 1000 μl tūrio – 3 vnt; švirkštų laikiklis skirtas ne 

mažiau kaip 5 švirkštams – 2 vnt. 

 Įrenginys tiesioginei injekcijai Suderinamas su siūloma masių spektrometrijos sistema 

ir švirkštais. 

 Lėkštelės 96 šulinėlių tipo lėkštelės suderinamos su siūloma 

skysčių chromatografijos sistema ir injektoriumi masių 

spektrometrijai; kiekis  - 1000 vnt. 

 Standartai Molekulinio svorio standartai skirti masių spektrometro 

kalibracijai; kalibravimų kiekis – ne mažiau kaip 1000 

vnt. 

 Tirpiklių rinkinys chromatografinei ir 

masių spektrometrinei analizei 

Tirpalų švarumas turi atitikti analizės poreikius. Kiekis 

- ne mažiau kaip 20 L acetonitrilo, ne mažiau kaip 20 L 

metanolio, ne mažiau kaip 0,1 L trifluoroacto rūgšties, 

ne mažiau kaip 5 L acto rūgšties. 

3. Injektorius  

  Injektorius, automatiškai surenkantis dalį eluento (kita 

dalis analizuojama MS tuo pačiu metu) į 96 šulinėlių 

tipo plokšteles bei injekuojantis automatiškai nurodžius 

frakciją į masių spektormetrą pakartotinai detalesnei 

frakcijų analizei. Visa sistema visiškai automatizuota. 

4. ESI (elektropurkštuko jonizacijos) tipo 

jonų šaltinis  

 Nano srauto jonizacijos šaltinio srauto 

intervalas ne mažiau kaip nuo 10 nanoL/min iki 500 nanoL/min 

 Mažo srauto jonizacijos šaltinio srauto 

intervalas 

ne mažiau kaip nuo 100 nanoL/min iki 1000 

nanoL/min 

 Didelio srauto jonizacijos šaltinio srauto 

intervalas ne mažiau kaip nuo 1 mikroL/min iki 1000 mikroL/min 

 Adatos tipas adata turi būti įžeminta. 

5. APCI (atmosferos slėgio jonizacijos) tipo 

jonų šaltinis  

 Savybės Turi būti pateiktas atmosferinio slėgio cheminės 

jonizacijos šaltinis tinkamas sujungti dujų 

chromatografą kartu su masių spektrometru 

 Srauto intervalas ne mažiau kaip nuo 1mikroL/min iki 1 ml/min 
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 Perjungimo tarp duju ir skysčių 

chromatografijos režimo trukmė ne daugiau kaip 10 min 

 Dujų srauto elektroninė kontrolė privaloma 

 Tiesioginio įvedimo šaltinis Šaltinis tiesioginiam kietų medžiagų (pvz miltelių) 

įvedimui į masių spektrometrą nenaudojant 

chromatografinės sistemos. 

6. APCI (atmosferos slėgio jonizacijos) tipo 

jonų šaltinio priedai 

Dujų chromatografijos priedai suderinti darbui su 

siūloma masių spektrometrijos atmosferos slėgio 

jonizacijos) tipo jonų šaltiniu 

 Termostato darbinės temperatūros 

intervalas.  

Ne siauresnis nei - nuo aplinkos temperatūra plius 

keletas ºC iki 450 ºC. 

 Termostato temperatūros nustatymo skyra.  
Ne blogesnė nei 1 °C. 

 Programuojamų temperatūros žingsnių 

skaičius.  Ne mažesnis kaip 20 

 Maksimalus temperatūros kitimo greitis. Ne mažesnis kaip 120 ºC/min. 

 Dujų chromatografijos srauto ir slėgio 

kontrolė.  Elektroninė. 

 Dujų chromatografijos valdymas Personaliniu kompiuteriu ir integruotu 

mikroprocesoriumi su išoriniu LCD lietimui jautriu 

kontrolės langeliu.. 

 Dujų chromatografijos darbo aplinkos 

temperatūra.  Ne siauresnė nei nuo 10 iki 40 ºC. 

 Mėginio įvedimo sistema (Inžektorius) COC („cold on column“) tipo. Veikimo slėgis ne 

mažesnis nei nuo 0 iki 140 psi. Maksimalus 

temperatūros kitimas ne mažiau 150ºC/min. 

 Temperatūros kontrolė (inžektoriui) Šaldymas oru. Temperatūros intervalas ne mažesnis 

kaip nuo aplinkos plius 10 ºC iki 450 ºC. 

 Detektoriai Su sistema pateikiami šie detektoriai: FID (liepsnos 

jonizacijos detektorius) tipo ir PFPD pulsuotos liepsnos 

fotomotrinis detektorius) tipo. FID detektorius turi 

turėti automatinę uždegimo kontrolę. 

 Detektorių jautrumo riba ne daugiau 2 pg ºC/sec FID ir ne daugiau 1pg S/sec bei 

ne daugiau 100fg P/sec PFPD. 

 Automatinis skystų mėginių įvedimo 

įrenginys su karusele 

Ne mažiau 100 vietų 2ml buteliukams. Injektavimo ir 

mėginio įšvirkštimo greičiai privalo būti reguliuojami. 

Privaloma galimybė injekuoti į du atskirus inžektorius 

tik programinės įrangos nustatymu. 
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 Švirkštai mėginiams įvesti. ne mažiau kaip 5vnt, tūrio ribos ne mažiau kaip nuo 1 

iki 250 μL. 

 Pagrindinių susinaudojančių/atsarginių 

dalių rinkinys. 

Ne mažiau kaip rinkinys, užtikrinantis 

chromatografinės sistemos darbą vienerius metus 

(grafitinės ferulės, laineriai, „O“ žiedai, tarpinės, 

filamentai ir kt.). 

 Didelio tūrio plovimo indas Ne mažiau 100ml tūrio plovimo indas suderintas su 

automatiniu skystų mėginių įvedimo įrenginiu. 

 Chromatografijos kolonėlės Bent 2 dujų chromatografijos kolonėlės pagal 

pasirinkima iš gamintojo katalogo. 

 Programinė įranga Programinė įranga skirta chromatografo valdymui bei 

duomenų analizei. 

 Kompiuteris Kompiuterinė sistema turi atitikti ar viršyti 

maksimalius analizės sistemos reikalavimus.  

Operacinė sistema ne blogiau kaip Windows 7 arba 

analogiška aplinka. Siūlomas kompiuteris turi būti su 

X86 architektūros neblogiau kaip dviejų branduolių 

procesoriumi, siūlomą procesorių gamintojas pradėjo 

pardavinėti ne anksčiau, kaip prieš 6 mėnesius. 

Atmintinė ne blogiau kaip 4Gb, pagrindinės 

magistralės sparta ne mažesnė kaip 1000 MHz, kietasis 

diskas ne mažiau kaip 500 GB. Privaloma DVD tipo 

diskų įrašymo įrenginys ir interneto jungtis. Monitorius 

ne blogiau kaip 22 colių LCD tipo, atsako laikas ne 

daugiau kaip 6 ms. 

7. Ultra didelės raiškos masių 

spektrometras 

 

 Masių nustatymo intervalas Minimali masė ne didesnė kaip 50 m/z. Maksimali 

masė ne mažesnė kaip 20000 m/z 

 Raiška 
Analizatoriaus raiška vienos pakopos reflektoriaus 

aplinkoje turi būti geresnė nei 50000 (FWHM) jonams, 

kurių m/z 922. Tokia raiška turi būti pasiekiama be 

papildomo jonų atspindėjimo esant bent 10 Hz dažniui 

be nuostolių raiškos bei jautrumo atžvilgiu. 

 Matavimo greitis MS matavimo greitis turi būti bent 20Hz 100-3000 m/z 

intervale (minimaliai 20 spektrų užrašoma į diską per 1 

sekundę). MS/MS matavimo greitis bent 20Hz m/z 

100-3000 intervale (minimaliai 20 spektrų užrašoma į 

diską per 1 sekundę). 
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 Masės tikslumas MS ir MS/MS masės tikslumas mažesnis nei 0,8 ppm 

(vidiniam kalibravimui) ir 2 ppm (išoriniam 

kalibravimui) nepriklausomai nuo mėginio 

koncentracijos. Didelis masės tikslumas turi būti 

išlaikomas ilgą laiką MS bei MS/MS aplinkose 

 Koncentracijų intervalas ≥4 eilių be poreikio padalinti jonų srautą 

 Kalibravimas Turi būti reikalingas tik vienas kalibravimas MS ir 

MS/MS matavimams. Privalo būti galimybė vartotojui 

pasirinkti bet kokį mėginį kalibracijai (masių 

nustatymo ribose) 

 Izotopinis profilis Turi būti pasiūlytas visiškai automatizuotas izotopinio 

profilio palyginimas, kurio pagalba generuojamas 

sąrašas galimų formulių atsižvelgiant tiek į nustatytos 

masės tikslumą tiek į gauto izotopinio profilio sutapimą 

su teoriniu. Formulės nustatymui turi būti galima 

naudoti MS bei MS/MS duomenis vienu metu. 

 Nuotolinis aptarnavimas Turi būti pasiūlyta nuotolinio serviso diagnostikos 

galimybė per apsaugotą interneto sąsają 

 Suderinamumas su įvairiomis HPLC ir GC 

sistemomis Turi būti pasiūlyta galimybė kontroliuoti įvairių 

gamintojų HPLC sistemas originalios gamintojų 

programinės įrangos viduje (Start/Stop signalas 

nepakankamas). 

 MS jautrumas MS jautrumas 1 pg Rezerpino turi būti nemažiau nei 

100:1 S/N (signalas:triukšmas), prie didžiausios 

prietais oskiriamosios gebos. 

 MS/MS jautrumas MS/MS jautrumas lygus arba geresnis nei 2,5 fmol 

peptido sunaudojimo metu gaunamas 50:1 S/N 

(signalas:triukšmas), kai 100 fmol/µl Glu-

Fibrinopeptido B leidžiama 3µl/min greičiu 

 Priedas švelnesnei fragmentacijai Elektronų pernašos disociacijos priedas PTM (po 

transliacinių modifikacijų) tyrimams. 

8. Jonų gaudyklės masių spektrometras Daugiapoliai jonų spąstai ultra-greitam didelio 

jautrumo skenavimui aukščiausioje skiriamoje geboje. 

Extensyvus peptidų sekos perdengimas elektronų 

pernašos disociacijos fragmentavimo būdu. 

Protonų pernašos reakcijos galimybė efektyviam 

krūvio sumažinimui. 

 Masių nustatymo intervalas Ne mažiau kaip 50 – 3000 m/z, galimas praplėtimas ne 

mažiau kaip iki 200 - 6000 m/z 
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 Raiška Ne daugiau 0.25 u  prie ne mažesnio nei 800 u/s 

skenavimo greičio visame m/z intervale iki 3000u 

 Matavimo greitis Ne mažesnis nei 25,000 u/s išlaikant raišką ne didesnę 

nei 0,6 u smailės pločio 

 Masės tikslumas Ne blogiau kaip ± 0.15 u  

 Koncentracijų intervalas Skirtumas tarp mažiausios ir dižiausios analizuojamų 

junginių koncentracijos ne mažesnis kaip 10000 kartų 

 Nuotolinis aptarnavimas Turi būti pasiūlyta nuotolinio serviso diagnostikos 

galimybė per apsaugotą interneto sąsają 

 Suderinamumas su įvairiomis HPLC ir GC 

sistemomis 

Turi būti pasiūlyta galimybė kontroliuoti įvairių 

gamintojų HPLC sistemas originalios gamintojų 

programinės įrangos viduje (Start/Stop signalas 

nepakankamas). 

 MS jautrumas Ne blogesnis nei 5 pg rezerpinui su S/N 10:1 

 MS/MS jautrumas Ne blogesnis nei 250 fg rezerpinui su S/N 50:1 (1pg 

rezerpinui su S/N 200:1) 

 ETD tipo priedas nCl tipo šaltinis elektronų pernašos disociacijos ir 

protonų pernašos reakcijos reaktantų genereavimui. 

Šaltinis generuoja reaktantus ETD bei PTR tipo 

funkcijomas atlikti iš to paties prekursoriaus. 

9. Azoto dujų generatorius su 

kompresoriumi  

Ne mažiau kaip 2 vnt. Nenutrūkstamai gaminantis ne 

mažesnio nei 99% grynumo azoto dujas. Turi būti 

užpildymo rezervuaras – bent 40 L. Turi pilnai atitikti 

masių spektrometro maksimalius reikalavimus 

 Triukšmo sumažinimo sistema  Ne blogiau nei 60 dB (A lygio). 

10. Kompiuteris Kompiuterinė sistema turi atitikti ar viršyti 

maksimalius analizės sistemos reikalavimus. Operacinė 

sistema ne blogiau kaip Windows 7 arba analogiška 

aplinka. Siūlomas kompiuteris turi būti su X86 

architektūros neblogiau kaip dviejų branduolių 

procesoriumi, siūlomą procesorių gamintojas pradėjo 

pardavinėti ne anksčiau, kaip prieš 6 mėnesius. 

Atmintinė ne blogiau kaip 4Gb, pagrindinės 

magistralės sparta ne mažesnė kaip 1000 MHz, kietasis 

diskas ne mažiau kaip 500 GB. Privaloma DVD tipo 

diskų įrašymo įrenginys ir interneto jungtis. Monitorius 

ne blogiau kaip 22 colių LCD tipo, atsako laikas ne 

daugiau kaip 6 ms. Spausdintuvas lazerinio tipo, 

spausdinimo greitis ne mažiau kaip 15 lapų per minutę, 

spausdinimo skiriamoji geba ne mažiau kaip 
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1000x1000 dpi, privaloma dvipusio spausdinimo 

galimybė. 

11. Programinė įranga Turi būti pateikta programinė įranga efektyviam 

sistemos valdymui. Turi būti pasiūlyta programinė 

įranga naudojama jonų identifikacijai bei detaliam 

baltymų ir peptidų charakterizavimui po MS 

eksperimento atlikimo. Galimybė ieškoti duomenų 

bankuose naudojant vieno spektro duomenis ar 

kombinuotą MS bei MS/MS duomenų rinkinį, surastų 

duomenų parsisiuntimą ir tolimesnį jų analizavimą. 

Programine įranga turi įgalinti atlikti de-novo 

sekvenavimą. Turi būti pasiūlyta programinė įranga 

skirta automatizuotam bei ineraktyviam metabolitų 

identifikavimui naudojant LC/MS. Programa turi būti 

sudaryta iš algoritmų leidžiančių generuoti teorinius 

izotopinius profilius, detektuoti bei identifikuoti 

metabolitus. Turi būti pasiūlytas programų paketas 

skirtas neapdorotų LC/MS duomenų statistinei analizei: 

duomenų grupavimas pagal chromatografijos išėjimo 

laikus bei m/z reikšmę ir piko intensyvumus į atskiras 

grupes; principinių komponenčių analizė, PKA 

duomenų saugojimas, krovimas bei eksportavimas; 

masių biblioteka paremta šimtų junginių paieška iš 

vienos MS analizės duomenų ar keletos MS sujungtų 

duomenų; ataskaitų formavimas. 

12. Licenzijos, sertifikavimas Turi būti pateikiamas kompanijos gamintojos CE 

sertifikatas arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos 

sertifikatas 

 Pakuotės ir transportavimas Laboratorinė įranga turi būti patiekiama gamintojo 

įpakavime. 

 Dokumentacija, instrukcijos Tiekėjas turi pateikti vartotojo vadovą ir garantijos 

dokumentą. 

 Pristatymo terminai Ne daugiau kaip 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo 

dienos. 

 Apmokymas Ne mažiau kaip 5 žmonių apmokymas vietoje 

 Reikalavimai dėl priėmimo-perdavimo Tiekėjas privalo pristatyti įrangą į nurodytas patalpas ir 

instaliuoti aparatūrą perduodant sistemą. Turi būti 

įrengta darbo vieta. 
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 Garantiniai įsipareigojimai visam 

komplektui 

Ne mažiau kaip 2 metai. (garantinio aptarnavimo laikas 

pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto 

pasirašymo datos). Laboratorinės įrangos garantija turi 

apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba 

viso prietaiso pakeitimą, kad Laboratorinė įranga 

galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. 

Tiekėjas turi užtikrinti, kad ne vėliau kaip per 48 

valandas po pareikalavimo (išskyrus poilsio ir švenčių 

dienas) į Laboratorinės įrangos naudojimo vietą 

atvyktų kvalifikuotas specialistas gedimui nustatyti ir 

pašalinti gedimus. 

 Dokumentacija Būtina visų sistemos komponentų dokumentacija 

(kokybės sertifikatai, patikros protokolai, vartotojo 

instrukcija ir pan.) 

 Metodinės rekomendacijos Būtinos gamintojo metodinės rekomendacijos skirtos 

įvairių junginių analizei lietuvių arba anglų kalbomis. 

 Funkcionalumas Sistema turi būti pateikta su visais priedais, reikalingais 

darbui. Sistemos komponentai turi būti pilnai suderinti 

tarpusavyje. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 20 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

2 pirkimo objekto dalis – VNP analizės sistema 

 

 Parametro pavadinimas Parametro vertė 

1. DNR sekų analizatoriaus 

 

 

 Instrumento paskirtis sistema turi atlikti kloninę amplifikaciją, sekvenavimą, 

duomenų analizę; sistemos funkcionavimui 

nenaudojama emulsinė PGR.  

 Pritaikomumas  sistema privalo būti tinkama VNP, genomo 

sekvenavimui, de novo, mažųjų RNR sekvenavimui,  

metagenomikos tyrimams, poruotų galų mRNR 

sekvenavimui,  RAD (Restrikcijos vietų asocijuotai 

DNR) sekvenavimui. 

 Sistemos komplektacija sistema statoma ant stalo, visi reikalingi įtaisai vienoje 

sistemoje. 

 Maksimalus sistemos našumas ne mažesnis kaip 1 Gb aukštos kokybės duomenų 

vienos reakcijos metu 

 Poruotų galų analizės pajėgumas ne mažiau kaip 2 x 100 bp 

 Analizei reikalinga pesonalo darbo darbo 

trukmė  

sekvenavimo bibliotekų paruošimui reikalinga ne 

daugiau kaip 30 min personalo darbo trukmės 

 Sekvenavimo tipas privalomas sekvenavimo sintezės metu tipas 

 Sekvenuojamo fragmento nuskaitymo ilgis privaloma galimybė keisti sekvenuojamo fragmento 

nuskitymo ilgį reakcijos metu 

 Homopolimerinių klaidų pašalinimo tipas neblogiau nei dėka visų keturių reversinių 

terminatoriaus nukleotidų žymėtų su keturiais 

skirtingais fluorescenciniais dažais 

 Tikslinio resekvenavimas taikinių  skaičius - ne mažiau kaip 10s viename 

mėginyje; privaloma galimybė sekvenuoti variabilaus 

ilgio amplikoną ne mažiasniame intervale kaip nuo 

100s iki 1000s bazių porų. 

 Nuskaitymų skaičius ne mažiau kaip 3 mln nuskaitymų pavienių galų 

reakcijos metu; ne mažiau kaip 6 mln nuskaitymų 

poruotų galų reakcijos metu. 

 Sekvenavimo trukmė ne ilgiau kaip 5 val 1 × 35 bp standartinio nuskaitymo 

metu;   
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ne ilgiau kaip 20 val 2 × 100 bp standartinio 

nuskaitymo metu; 

ne ilgiau kaip 30 val 2 × 150 bp poruotų galų 

sekvenavimo metu. 

 Multipleksinė analizė ne mažiau 300 amplikonų viename mėginyje; 

privaloma galimybė naudoti multipleksinę analizę 

virusiniams ir bakteriniams genomams vienos reakcijos 

metu. 

 Ekrano tipas ne blogiau nei lytėjimui jautrus  

 Apšvietimas  ne blogiau kaip diodų tipo šaltis; bangos ilgis privalo 

atitikti 530 nm ir 660 nm. 

 Aplinka sistema privalo būti pritaikyta darbui nesterilioje 

aplinkoje 

 Pradinės DNR kiekis ne daugiau 50ng  

 

2 Kompiuteris integruoto arba atskiro tipo; kompiuterinė sistema turi 

atitikti ar viršyti maksimalius analizės sistemos 

reikalavimus.  

3 Programinė įranga turi būti pateikta programinė įranga sistemos valdymui 

ir duomenų analizei. 

4 Priedai būtina pateikti DNR adapterius skirtus RAD analizei 

tinkamus naudoti su skirtingais restrikcijos fermentais;  

būtina pateikti sekvenavimo rinkinius  - ne mažiau kaip 

10 sekvenavimo reakcijų. 

 Licenzijos, sertifikavimas turi būti pateikiamas kompanijos gamintojos CE 

sertifikatas arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos 

sertifikatas. 

 Pakuotės ir transportavimas laboratorinė įranga turi būti patiekiama gamintojo 

įpakavime. 

 Dokumentacija, instrukcijos tiekėjas turi pateikti vartotojo vadovą ir garantijos 

dokumentą. 

 Pristatymo terminai ne daugiau kaip 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo 

dienos. 

 Apmokymas 5 žmonių apmokymas vietoje 

 Reikalavimai dėl priėmimo-perdavimo tiekėjas privalo pristatyti įrangą į nurodytas patalpas ir 

instaliuoti aparatūrą perduodant sistemą; turi būti 
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įrengta darbo vieta. 

 Garantiniai įsipareigojimai visam 

komplektui 

ne mažiau kaip 1 metai. (garantinio aptarnavimo laikas 

pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto 

pasirašymo datos); laboratorinės įrangos garantija turi 

apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba 

viso prietaiso pakeitimą, kad Laboratorinė įranga galėtų 

pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.  

 Dokumentacija būtina visų sistemos komponentų dokumentacija 

(kokybės sertifikatai, patikros protokolai, vartotojo 

instrukcija ir pan.) 

 Metodinės rekomendacijos būtinos gamintojo metodinės rekomendacijos skirtos 

įvairių junginių analizei lietuvių arba anglų kalbomis; 

būtina pateikti metodinę literatūrą pateikiančiai 

sistemos taikymo principus ir metodinius pagrindus. 

 Funkcionalumas sistema turi būti pateikta su visais priedais, reikalingais 

darbui; sistemos komponentai turi būti pilnai suderinti 

tarpusavyje. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 21 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

3 pirkimo objekto dalis – CO2 - O2 dujų analizatorius 

 

Tikslas 

Įsigyti CO2 – O2 dujų analizatorių automatizuotam dujų mėginių ėmimui augalinių žaliavų 

pokyčiams brendimo, laikymo metu nustatyti. 

 

Tiekimo apimtis 

CO2 – O2 dujų analizatorių tiekėjas turi pristatyti į „Nemuno“ slėnio JTC Augalinių žaliavų 

kokybės laboratoriją pilnos komplektacijos ir atitinkantį visus keliamus reikalavimus (žr. 

Funkciniai reikalavimai). Jis turi būti pilnai įdiegtas pagal visus prietaiso eksploatacijos 

reikalavimus. Nekondicinės prekės turi būti keičiamos naujomis. Personalas turi būti apmokytas 

tiekėjo serviso inžinieriaus. Prietaiso techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba 

garantinio termino metu turi būti teikiama tiekėjo serviso inžinieriaus.  

Tikslus perkamo prietaiso aprašymas nurodytas specifikacijoje (žr. Funkciniai reikalavimai). 

Tiekėjas atsako už tai, kad prietaisas būtų vieninga veikianti sistema (žr. Funkciniai reikalavimai). 

 

Pirkimo objekto CO2 – O2 dujų analizatorius apibūdinimas ir funkciniai reikalavimai: 

- bandinio paėmimo būdas – adatinis; 

- deguonies matavimo intervalas 0,1 – 25 %; 

- anglies dioksido matavimo intervalas 0 – 100 %; 

- tikslumas- ne blogiau ±0,05 % deguonies, ± 2 % anglies dioksido; 

- skiriamoji geba – deguonies ne blogiau 0,01 %, anglies dioksido ne blogiau 0,1 %. 

- detektorius – deguonies cirkonio monoksido, anglies dioksido infraraudonųjų spindulių; 

- matavimas realiu laiku; 

- automatinis nulio nustatymas; 

- vidinė atmintis ne mažiau 3000 matavimų; 

- galimybė matuoti uždarytoje pakuotėje; 

- galimybė in ir out sujungimo ciklui; 

- duomenų perdavimas belaidis (Blue Tooth). 

 

Papildomi reikalavimai tiekiamai įrangai: 
1. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn. 

2. Garantiniu metu aptarnavimas privalo būti organizuojamas per 2 darbo dienas po oficialaus 

(fax, el. laiško) pranešimo prietaiso eksploatacijos vietoje. 

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti originalias gamintojo brošiūras, patvirtinančias 

siūlomo prietaiso technines specifikacijas. 

4. Prietaisų techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba garantinio termino 

metu turi būti teikiama tiekėjų serviso inžinierių. 

5. Įranga turi turėti gamyklinės patikros sertifikatą. 

 

Pakuotės ir transportavimas 

1. Prietaisas turi būti pristatytas pirkėjui originalioje pakuotėje. Transportavimui turi būti 

taikomos prietaiso gamintojo nurodytos sąlygos. 

2. Tiekėjas atsako už prekes iki galutinio prietaiso įdiegimo laboratorijoje. 
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Reikalavimai dėl įdiegimo ir priėmimo-perdavimo 

1. Tiekėjas turi pakeisti nekondicines prekes naujomis per 10 darbo dienų nuo raštiško pranešimo 

gavimo. 

2. Tiekėjas turi įdiegti pilnai sukomplektuotą įrenginį per 10 dienų nuo jo pristatymo. 

3. Tiekėjas atsako už prekes iki galutinio prietaiso įdiegimo labortorijoje. 

4. Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai įdiegus prietaisą bus pademonstruoti visi 

techniniai rodikliai, kurie buvo pateikti techniniuose reikalavimuose bei apmokius vartotoją 

naudotis įdiegta įranga. 

 

Dokumentacija, instrukcijos 

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti originalias gamintojo brošiūras, patvirtinančias siūlomo 

prietaiso technines specifikacijas. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 22 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

4 pirkimo objekto dalis – Juslinių tyrimų kompleksas 

 

 

Tikslas 

„Nemuno“ slėnio JTC Augalinių žaliavų kokybės laboratorijos patalpose įrengti sistemą skirtą 

maisto žaliavų ir produktų juslinių savybių (skonio, kvapo, tekstūros ir spalvos) vertinimui ir 

tyrimui.  

 

 

Tiekimo apimtis 

Juslinių tyrimų kompleksą tiekėjas turi pristatyti į „Nemuno“ slėnio JTC Augalinių žaliavų kokybės 

laboratoriją pilnos komplektacijos ir atitinkantį visus keliamus reikalavimus (žr. Funkciniai 

reikalavimai). Jis turi būti pilnai įdiegtas pagal visus prietaiso eksploatacijos reikalavimus. 

Nekondicinės prekės turi būti keičiamos naujomis. Personalas turi būti apmokytas tiekėjo serviso 

inžinieriaus, turinčio atitinkamą gamintojo sertifikatą (pateikti kopiją). Prietaiso techninis 

aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba garantinio termino metu turi būti teikiama 

tiekėjo serviso inžinieriaus, turinčio atitinkamą gamintojo sertifikatą (pateikti kopiją). Paslaugos 

turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 

Juslinių tyrimų kompleksas aprūpintas visais darbiniais kūnais ir priedais, būtinais juslinei analizei 

– 1 vnt. Tikslus perkamos įrangos (prekių) aprašymas nurodyti specifikacijoje (žr. Funkciniai 

reikalavimai). 

Tiekėjas atsako už tai, kad prietaisas būtų vieninga veikianti sistema (žr. Funkciniai reikalavimai). 

 

 

Pirkimo objekto rezultato apibūdinimas arba funkciniai reikalavimai 

Juslinių tyrimų kompleksas 
1. Juslinių savybių tyrimo modulis su programine įranga FIZZ arba lygiaverte, su įrengtomis 5 

darbo vietomis, administratoriaus kompiuteriu ir serveriu (įdiegti ir pateikti įdiegtų programų 

licencijas). Tinklas uždaras, vidinis (5 kompiuteriai ir serveris). Duomenys turi būti renkami 

tiesiogiai tyrimo metu iš kiekvienos kabinos atskirai (5 vnt. kompiuterių) pildant formas ir saugomi 

bei apdorojami administratoriaus kompiuteryje (1 vnt.) (turi turėti prieigą prie interneto) ir 

pagrindiniame serveryje (1 vnt. serveris), analizuojami apdoroti duomenys ir formuojamos 

ataskaitos. Prie serverio turi būti numatyta galimybė jungti giluminį skenerį (1 vnt.), kurio techninės 

charakteristikos tokios: skenavimo greitis ne blogiau 15 ppm, skenavimo raiška ne blogiau 600 dpi, 

USB ar SCSI jungtys, automatinis duomenų paėmimas ADF, suderinamumas su Adobe Acrobat 

V7, Abbyy FineReader V8, ScandALL. 

1.1. Tyrimo plano parinkimas: 

- turi būti galimybė praplėsti pageidaujama informacija esamas duomenų bazes, dirbant tiesiogiai 

programa ar importuojant duomenis iš kitų programų. Turi būti duomenų apsaugos užtikrinimas, 

galimybė grupuoti duomenų bazes pagal pasirinktą kriterijų; 

- programinėje įrangoje turi būti biblioteka: juslinėje analizėje ar vartotojų nuomonės tyrimuose 

dažniausiai naudojamų tyrimų planų, klausimynų formos, kurios gali būti verčiamos į pageidaujamą 

kalbą ar keičiamos pagal pasirinktus tyrimo parametrus; 

- turi būti galimybė taikyti laisvo ar priverstinio pasirinkimo atsakymus, klausimus, įkelti į 

ruošiamas formas vaizdinę medžiagą, parengtą atliekant kitus tyrimus, galimybė įvertinti laikiną 

pojūčių dominavimą tiriant atskiras matricas. 

1.2. Tyrimo duomenų kontrolė: 
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- suplanavus tyrimą, turi būti galimybė atlikti tyrimo simuliaciją, patikrinant pasirinktų parametrų 

efektyvumą iš administruojančio ar kabinoje esančio kompiuterio; 

- turi būti galimybė atlikti savybių intensyvumo kitimo tyrimus laiko atžvilgiu; 

- turi būti galimybė skirtingose kabinose atlikti skirtingus tyrimus tuo pačiu metu; 

- turi būti užtikrinta tyrimo eigos kontrolė realiu metu iš administratoriaus kompiuterio; 

- turi būti tiesioginis tyrimo duomenų surinkimas tyrimo eigoje ir galimybė nutraukti tyrimą, jei tai 

būtina, jam nepasibaigus. 

1.3. Duomenų analizė ir valdymas: 

duomenys turi būti analizuojami taikant matematinės statistikos metodus: 

- aprašomosios statistikos charakteristikos, 

- dispersinė analizė (ANOVA),  

- skirtumo nustatymas ( ir β rizika),  

- daugkartinio lyginimo metodai (būtina, kad būtų galima taikyti Dunkano, LSD, 

Bonferoni, Tukey ir kitus kriterijus), 

- pagrindinio komponento analizė (PCA) (su grafine išraiška), 

- diskriminantinė analizė, 

- klasterinė analizė (su grafine išraiška), 

- vidinio ir išorinio pirmumo žemėlapiai (su grafine išraiška), 

- neparametriniai kriterijai, 

- laiko pojūčių vyravimo (temporal dominance of sensations) metodo duomenų analizė, 

- juslinės analizės rikiavimo testo duomenų analizė, 

- intensyvumo kitimo laike duomenų analizė ir kreivių braižymas, 

- galimybė eksportuoti duomenis į kitus programinės įrangos paketus ir Excel ar Power Point 

programas, 

- galimybė importuoti ir analizuoti duomenis iš kitų šaltinių. 

1.4. Duomenų surinkimo būdas – iš laboratorijos kabinose įrengtų kompiuterių, popierinių formų, 

skenerio ar administratoriaus kompiuterio.  

2. Kompiuteris darbo vietoje (5 vnt.) turi atitikti specifinės juslinės analizės programinės įrangos 

reikalavimus ir būti suderinamas su Microsoft Windows aplinka, turėti optinį įrenginį DVD-RW, 

klaviatūrą ir optinę pelę. Turi būti įdiegta operacinė sistema, pagrindinė atmintis ne mažiau 4 GB, 

USB ar SCSI jungtys, mikroprocesorius ne blogiau 4 branduolių, procesoriaus našumas turi būti ne 

mažesnis kaip 4540 pagal testą 3Dmark06 

(http://www.hardwarecanucks.com/charts/cpu.php?pid=76&tid=12). 

Kompiuterių sisteminiai blokai turės būti pakelti nuo žemės: pastatyti ant pakylos arba pakabinti, 

siekiant išvengti galimo sąlyčio su tiriamomis maisto matricomis. 

3. Monitorius (5 vnt.) turi būti ne mažesnės įstrižainės, kaip 19¨, darbinė rezoliucija ne blogesnė 

kaip XGA (1240 x 768), stebėjimo kampas ne mažesnis kaip 170°/160°. Monitoriai kabinose turės 

būti pritvirtinti prie sienos, kad neužimtų darbinio ploto. 

4. Serveris turi atitikti specifinės juslinės analizės programinės įrangos reikalavimus ir būti 

suderinamas su Microsoft Windows aplinka, turėti optinį įrenginį DVD-RW, monitorių, klaviatūrą 

(LT/US/RUS) ir optinę pelę. Kietasis diskas ne mažesnis kaip 1 TB (2 vnt.), vienas kitą 

dubliuojantis, pagrindinė plokštė turi palaikyti RAID 0,1 technologiją, procesorius ne mažiau 4-ių 

branduolių, pagrindinė atmintis ne mažiau 8 GB, kompiuterinio tinklo plokštė ne mažiau kaip 1 

Gbit spartos. 

5. Nepertraukiamos įtampos šaltinis Line Interactive tipo, galingumas ne mažesnis kaip 1 kW. 

6. Kompiuterinio tinklo skirstytuvas mažiausiai 10 jungčių (PORT) 1 Gbit spartos. 

7. Kompiuterinio tinklo mazgų rengimas: kompiuteriai turi būti sujungti į vieną kompiuterinį 

(laidinį) tinklą. Prie kiekvieno kompiuterio turi būti įrengta kompiuterinio tinklo rozetė, kuria bus 

prisijungiama prie vidinio tinklo, kuriame dirbs sistema.  

Sujungus kompiuterius į tinklą, reikia sukonfigūruoti kompiuterinį tinklą. 

8. Į stalviršį integruojama elektrinė kaitlentė: 
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paviršiaus danga – stiklo keramikos kaitinimo plokštė, metalo rėmelis arba nuožulnūs krašteliai, 

sensorinis valdymas, 4 kaitvietės, 1 iš jų trejopo ploto, garso signalas, likutinės šilumos 

indikatorius, laikmatis su automatiniu išsijungimu, apsauginis automatinis išsijungimas, plotis x 

gylis ne didesnis 600 x 550 mm. 

9. Gartraukis virš kaitlentės: 

nerūdijančio plieno, išmatavimai turi atitikti kaitlentės išmatavimus, variklių 2 vnt., triukšmo lygis 

ne didesnis 60 dB, ištraukimo galia ne mažiau 550 m
3
 per val., apšvietimas halogeninis, galingumo 

lygiai ne mažiau 3, metalinis riebalų filtras, kamino tipo. 

10. Šaldytuvas: 

standartinis laboratorinis šaldytuvas, temperatūros diapazonas nuo +2 ºC iki 14 ºC, skaitmeninis 

temperatūros reguliatorius su ekranu, temperatūros svyravimo riba rodoma ekrane ne didesnė 0,1 º; 

natūrali oro konvekcijos sistema; vidinė kamera ABS, lentynos plastiku dengto plieno vielos, 

stumdomos; apsaugos užraktas; garintuvas su automatiniu atitirpinimu; hermetiškas kompresorius, 

triukšmo lygis ne daugiau 50 dB; magnetinės durų tarpinės, užtikrinančios sandarumą, išoriniai 

matmenys ne didesni 750 x 650 x 2000 mm.   

11. Šaldiklis: 

laboratorinis horizontalus, talpa ne mažiau 250 l, temperatūros diapazonas nuo -86 ºC iki -40 ºC, 

skaitmeninis temperatūros reguliatorius su ekranu, temperatūros svyravimo riba rodoma ekrane ne 

didesnė 0,1 º; garsinis ir vizualinis signalas maksimaliai ir minimaliai temperatūrai, dingus elektros 

srovei; pavojaus signalas, kai dangtis atidarytas, esant sistemos gedimams, kintant įtampai ir 

patalpos temperatūrai; rakinama apsaugos kontrolės sistema su skaitmeniniu slaptažodžiu; ekrane 

rodoma aplinkos temperatūra, įtampos lygis; dangtis atsidarantis į viršų, su kompensatoriais; 

hermetiškas kompresorius, triukšmo lygis ne daugiau 50 dB; šildoma dangčio tarpinė; vidaus 

kamera nerūdijančio plieno. 

12. Šaldiklis: 

laboratorinis vertikalus, skaitmeninis temperatūros reguliatorius, temperatūros diapazonas nuo -35 

ºC iki -45 ºC, temperatūros svyravimo riba rodoma ekrane ne didesnė 0,1 º; garsinis ir vizualinis 

signalas maksimaliai ir minimaliai temperatūrai, dingus elektros srovei; apsaugos užraktas; 

hermetiškas kompresorius, triukšmo lygis ne daugiau 50 dB; vidinė kamera ABS, aliuminio 

lentynos, kiekvienoje lentynoje prijungtas garintuvas, šildoma durų tarpinė; maitinimo jungiklis su 

šviesos indikatoriumi; talpa ne mažiau 250 l, ne mažiau kaip 6 vnt. lentynų, išoriniai matmenys ne 

didesni 800 x 700 x 2000 mm. 

13. Indų plovyklė: 

sumažintas vandens ir energijos poreikis, krepšiai įvairiems indams sudėti, terminė dezinfekcija, 

automatinis skalbiklio dozavimas, rotacinis programuotojas lengvam programos pasirinkimui, 

reguliuojami programos parametrai: galima keisti plovimą/skalavimą, temperatūrą, laiką, 

prijungimas prie karšto ir šalto vandens įvadų, nerūdijančio plieno. 

 

Papildomi reikalavimai tiekiamai įrangai: 
6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn. 

7. Garantiniu metu aptarnavimas privalo būti organizuojamas per 2 darbo dienas po oficialaus 

(fax, el. laiško) pranešimo prietaiso eksploatacijos vietoje. 

8. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti originalias gamintojo brošiūras, patvirtinančias 

siūlomo prietaiso technines specifikacijas. 

9. Prietaisų techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba garantinio termino 

metu turi būti teikiama tiekėjų serviso inžinierių. 

10. Įranga turi turėti gamyklinės patikros sertifikatą. 

 

Pakuotės ir transportavimas 

3. Prietaisas turi būti pristatytas pirkėjui originalioje pakuotėje. Transportavimui turi būti 

taikomos prietaiso gamintojo nurodytos sąlygos. 

4. Tiekėjas atsako už prekes iki galutinio prietaiso įdiegimo laboratorijoje. 
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Reikalavimai dėl įdiegimo ir priėmimo-perdavimo 

5. Tiekėjas turi pakeisti nekondicines prekes naujomis per 10 darbo dienų nuo raštiško pranešimo 

gavimo. 

6. Tiekėjas turi įdiegti pilnai sukomplektuotą įrenginį per 10 dienų nuo jo pristatymo. 

7. Tiekėjas atsako už prekes iki galutinio prietaiso įdiegimo laboratorijoje. 

8. Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai įdiegus prietaisą bus pademonstruoti visi 

techniniai rodikliai, kurie buvo pateikti techniniuose reikalavimuose bei apmokius vartotoją 

naudotis įdiegta įranga. 

 

Dokumentacija, instrukcijos 

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti originalias gamintojo brošiūras, patvirtinančias siūlomo 

prietaiso technines specifikacijas. 

 

Įrangos pristatymo vieta ir laikotarpis 

Adresas: 

Sodininkystės ir daržininkystės katedra 

Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 23 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

5 pirkimo objekto dalis – Kontroliuojamos atmosferos įrenginys 

 

Tikslas 

„Nemuno“ slėnio JTC Augalinių žaliavų kokybės laboratorijos patalpose įrengti sistemą, skirtą 

vaisių, daržovių uogų laikymui ir laikymo metu vykstančių procesų analizei programuojamoje 

kontroliuojamoje atmosferoje.   

 

Tiekimo apimtis 

Kontroliuojamos atmosferos įrenginį tiekėjas turi pristatyti į „Nemuno“ slėnio JTC Augalinių 

žaliavų kokybės laboratoriją pilnos komplektacijos ir atitinkantį visus keliamus reikalavimus (žr. 

Funkciniai reikalavimai). Jis turi būti pilnai įdiegtas pagal visus prietaiso eksploatacijos 

reikalavimus. Nekondicinės prekės turi būti keičiamos naujomis. Personalas turi būti apmokytas 

tiekėjo serviso inžinieriaus. Prietaiso techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba 

garantinio termino metu turi būti teikiama tiekėjo serviso inžinieriaus. Paslaugos turi būti 

įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 

Kontroliuojamos atmosferos įrenginys, aprūpintas visais darbiniais kūnais ir priedais, būtinais 

vaisių, daržovių bei uogų laikymui ir analizei laikymo metu – 1 vnt. Tikslus perkamos įrangos 

(prekių) aprašymas nurodyti specifikacijoje (žr. Funkciniai reikalavimai). 

Tiekėjas atsako už tai, kad prietaisas būtų vieninga veikianti sistema (žr. Funkciniai reikalavimai). 

 

Pirkimo objekto Kontroliuojamos atmosferos įrenginys apibūdinimas ir funkciniai reikalavimai: 

1. Monoblokas arba panelinis, surenkamas iš atskirų, ne daugiau kaip 3 dalių, 6 sandarių 

kontroliuojamos atmosferos, neapšerkšnijančių kamerų komplektas. 

2. Kamerų išoriniai matmenys ne didesni kaip 1500 x 1700 x 2250. Kiekvienos kameros tūris ne 

mažesnis kaip 0,6 m
3
 ir ne didesnis kaip 2 m

3
. Kamerų panelių storis ne mažesnis kaip 100 mm. 

3. Įrangos komplektacija:  

- atskiros kameros, kuriose reguliuojama temperatūra, drėgnis, palaikoma atmosferos sudėtis: azoto, 

deguonies, anglies dioksido kiekis;  

- šaldymo įranga;  

- CO2 pašalintojas ir įpurškėjas;  

- azoto generatorius;  

- oro kompresorius;  

- etileno pašalintojas;  

- RH įranga;  

- slėgio reguliatoriai; 

- atmosferos kontrolės kompiuterinė valdymo sistema; 

- kompiuteris. 

4. Kiekvienoje kameroje atskirai ir nepriklausomai nuo kitų kontroliuojami rodikliai: drėgnis, 

temperatūra, tiesiogiai ir DW (Three-way delta-T) režimuose, deguonies, azoto ir anglies dioksido 

koncentracija, etileno kiekis, santykinis drėgnis, slėgis, ventiliatoriaus ir vožtuvų darbas. 

5. Uždaro ciklo sudarymo galimybei turi būti įėjimo (inlet) ir išėjimo (outlet) režimai. 

6. Temperatūros palaikymo ribos ne siauresnės kaip nuo -5ºC iki +20ºC. 

7. Automatiniai deguonies ir etileno sensoriai ir reguliavimas visose kamerose. 

8. Etileno aptikimo riba ne blogiau kaip 1 ppb. 

9. Deguonies, anglies dioksido ir etileno sensoriai turi būti ne elektrocheminiai, jų garantinis 

laikotarpis ne mažesnis kaip 12 mėn. 

10. Deguonies ir anglies dioksido kiekio matavimo padalos vertė ne didesnė kaip 0,1 %. 

11. Deguonies matavimo intervalas ne mažiau 0-25 %. 
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12. Anglies dioksido matavimo intervalas ne mažiau 0-10 %. 

13. Santykinio drėgnio matavimo intervalas ne mažiau 5-95 %. 

14. Galimybė kontroliuoti vieną ar kelias kameras tuo pačiu metu. 

15. Galimybė jungti įrangą prie išorinių dujų balionų ir generatorių. 

16. Įmontuotas / kilnojamas oro kompresorius. 

17. Kiekvienai kamerai po vieną atskirą kompresorių (šalčio agregatą). 

18. Kiekvienai kamerai po vieną atskirą išgarintoją. 

19. Oro rezervuaras ne mažesnis negu 200 l. 

20. Oro srautas ne mažesnis negu 200 l / min. 

21. Oro slėgis ribose ne mažesnėse negu 0-10 bar. 

22. Nepertraukiamas arba ciklinis parametrų matavimas ne mažiau 10 kartų vienai reikšmei. 

23. Apsauga nuo viršslėgio. 

24. Apsauginių vožtuvų ne mažiau 6 vnt. 

25. Temperatūros daviklių skaičius kameroje ne mažiau 3 vnt. 

26. Atskiri vožtuvai kiekvienoje kameroje kiekvienam rodikliui: deguonies, anglies dioksido, azoto, 

drėgmės bei oro padavimui ir srauto reguliavimui bei etileno pašalinimui. 

27. Etileno pašalinimas, esant 1,0 m
3
 oro srautui, ne blogiau kaip ppb lygiu. 

28. Etileno pašalintojas platinos (Pt), veikiantis katalitiniu principu, valdymas – ne blogiau kaip 

mikroprocesorinis su pilna automatizuota kontrolės funkcija. 

29. Azoto generatorius su įmontuotu papildomu oro kompresoriumi. 

30. Azoto generatoriaus valdymas PLC. 

31. Azoto švarumas ne blogesnis negu 95-99,9 %, maistinis pagal direktyvą 96/77/EG. 

32. Azoto išeiga ne mažiau 4 m
3
/val. (esant mažesnei kaip 1 % deguonies koncentracijai). 

33. Rezervinė azoto talpa ne mažesnė kaip 250 l. 

34. Rezervinė oro talpa ne mažesnė kaip 190 l. 

35. Garsinis aliarmo signalas. 

36. Kiekvienoje kameroje vidinis ventiliatorius. 

37. Laiko bei pulsavimo kontrolės įrenginiai. 

38. Matavimo ciklų ir nepertraukiamo proceso kontrolės įrenginys. 

39. Antišerkšno kontrolės įrenginys. 

40. Kamerų prisotinimo vandens garais per specialų oro/vandens filtrą įrenginys. 

41. Atmosferos sudarymas: įleidžiant, dozuojant, išsiurbiant atmosferos orą, deguonį, anglies 

dioksidą, azotą, vėsinant/aušinant. 

42. Kalibravimo dujų rinkinys ne mažesnis kaip 10 l. 

43. Kalibravimo taškų skaičius ne mažiau kaip 6 kiekvienam dujų rodikliui. 

44. Tepalų  ir vandens gaudyklės ne blogesnės kaip 5 µm. 

45. Priešfiltrių ir filtrų komplektai. 

46. Matavimas ir kontrolė: realiu laiku matuojama ir kontroliuojama deguonies, anglies dioksido, 

etileno, azoto koncentracijos (dujų sensoriai); ventiliatoriaus apsukos; vožtuvai; ištraukėjo, azoto 

generatoriaus parametrai, temperatūra; RH; šaldymas/šildymas,  CA/ULO aplinka, laikas. 

47. Programuojama matavimo ir procesų kontrolės trukmė, dujų koncentracijos, temperatūros, 

drėgmės lygis bei ventiliavimas kiekvienoje atskiroje kameroje, aliarmo funkcija. 

48. Slėginių indų sertifikatai pagal  97/23/CE. 

49. Programuojamas bet kurių pasirinktinai kamerų skaičius, laikas, data, aliarmas. 

50. Procesų atmintis. 

51. Programinė įranga procesų valdymui ir kontrolei. 

52. Kompiuteris, monitorius, spausdintuvas. 

53. Jungtis su kompiuteriu RS232/485 ir/arba USB. 

54. Kompiuterinė programa Windows XP arba 7 arba analogiška. 

55. Valdymo kompiuterinė programa suderinta su Windows aplinka. 

56. Kompiuteris pagal įrangos gamintojo reikalavimus, užtikrinantis efektyvų įrangos darbą, 

duomenų apdorojimą bei ataskaitų rengimą. 
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57. Įtampa 220 V, 50 Hz arba 380-400 V, 50 Hz. 

 

Papildomi reikalavimai tiekiamai įrangai: 
1. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn. 

2. Garantiniu metu aptarnavimas privalo būti organizuojamas per 2 darbo dienas po oficialaus 

(fax, el. laiško) pranešimo prietaiso eksploatacijos vietoje. 

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti originalias gamintojo brošiūras, patvirtinančias 

siūlomo prietaiso technines specifikacijas. 

4. Prietaisų techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba garantinio termino 

metu turi būti teikiama tiekėjų serviso inžinierių. 

5. Įranga turi turėti gamyklinės patikros sertifikatą. 

 

Pakuotės ir transportavimas: 

1. Prietaisas turi būti pristatytas pirkėjui originalioje pakuotėje. Transportavimui turi būti 

taikomos prietaiso gamintojo nurodytos sąlygos. 

2. Tiekėjas atsako už prekes iki galutinio prietaiso įdiegimo laboratorijoje. 

 

Reikalavimai dėl įdiegimo ir priėmimo-perdavimo 

1. Tiekėjas turi pakeisti nekondicines prekes naujomis per 10 darbo dienų nuo raštiško pranešimo 

gavimo. 

2. Tiekėjas turi įdiegti pilnai sukomplektuotą įrenginį per 10 dienų nuo jo pristatymo. 

3. Tiekėjas atsako už prekes iki galutinio prietaiso įdiegimo labortorijoje. 

4. Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai įdiegus prietaisą bus pademonstruoti visi 

techniniai rodikliai, kurie buvo pateikti techniniuose reikalavimuose bei apmokius vartotoją 

naudotis įdiegta įranga. 

 

Dokumentacija, instrukcijos 

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti originalias gamintojo brošiūras, patvirtinančias siūlomo 

prietaiso technines specifikacijas. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 24 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

6 pirkimo objekto dalis – Termoenerginių procesų ir emisijos laboratorijos stendai 
 

Tikslas: 

 Įsigyti Termoenerginių procesų ir emisijos laboratorijos stendus: 

1. Dujų emisijos tyrimų kamera-stendas. Stende bus analizuojami dujų emisijos procesai iš mėšlo ir 

kitų bioskaidžių medžiagų bei oro valymui panaudojimas birių (sausų) ir drėgnų medžiagų. 

2. Medžiagų aerodinaminių savybių tyrimų stendas. Stende bus nustatomos įvairių birių medžiagų 

aerodinamines sąvybes. 
 

Tiekimo apimtis 

Perkama:    

- Dujų emisijos tyrimų kamera-stendas (1 vnt.); 

-  Medžiagų aerodinaminių savybių tyrimų stendas (1 vnt.); 

 

Pirkimo objekto rezultato apibūdinimas arba funkciniai reikalavimai 

 

1. Dujų emisijos tyrimų kamera-stendas 

Dujų emisijos tyrimų kamerą-stendą sudaro trys dalys: 

 

  

 

 

 

 

 

Kamera-dujų emisijos šaltinis. Prie kamerų jungiama oro tiekimo sistema, kuri siurbia iš jų orą. 

Kameros turi būti sandarios ir gaminamos pagal schemoje pateiktus matmenis du variantai:  

 pirmas (1 pav.) – mėšlo laikymo kamera (kamera pagaminta iš skaidrių, chemiškai stabilių 

medžiagų,  kameroje specialioje talpoje laikomas įvairus mėšlas (skystas, tirštas);   

 vėjo tunelis (2 pav.).  

Stende vienu metu sumontuojama arba mėšlo laikymo kamera, arba vėjo tunelis.  

 
 

1 pav. Mėšlo laikymo kamera: 1- padėklas su ratukais, ant kurio padedama kamera; 2 – talpa 

su atviru viršumi mėšlui sudėti (matmenys 800x1300x200); 3 – ant mėšlo talpos uždėdama plokštė: 

plokštėje padaryta mėšlo laikymo talpos dydžio skylė; 4 – sandari, iš skairios medžiagos pagaminta 

kamera (kamera sandari, tik viename šone, pro kurį patenka oras, daroma kilnojame sienelė. 

Kamera- 

dujų 

emisijos 

šaltinis 

Oro valymo 

kamera Oro tiekimo sistema 
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Mėšlo laikymo kamera jungiama prie oro tiekimo sistemos. Turi būti galimybė šią kamerą 

atjungti ir prie oro tiekimo sistemos pajungti vėjo tunelį.  

 

 
 

2 pav. Vėjo  tunelis: 1 – kanalas; 2 –  iš skaidrios medžiagos pagamintas kanalas, kurio apačioje 

įrengtas stalčius mėšlui laikyti;   3 – sandarus stalčius mėšlui laikyti; 4 – sandariai užsidarantis 

dangtis; 5 – kanalas su siaurėjančiu galu.  

 

Oro tiekimo sistema. Šios sistemos paskirtis siurbti iš mėšlo laikymo kameros užterštą orą įvairiu 

intensyvumu ir tiekti į oro valymo kamerą bei matuoti ir kaupti duomenis apie oro srauto greitį 

(arba srauto kiekį). Oro tiekimo sistemą sudaro ortakiai - lanksčios žarnos, orapūtės, ventiliatoriai, 

oro greičio reguliatorius, dujų skaitikliai, oro srauto matuoklis. Galimybė reguliuoti oro srautus nuo 

0-100 l/min; 0-400 l/min; 0-150 m
3
/min.   

 

Oro valymo kamera. Paskirtis – valyti iš mėšlo laikymo kameros tiekiamą orą. Turi būti pagaminta 

iš chemiškai stabilių medžiagų. Kameroje dedasi  nuo 1 iki 6  filtravimo kasečių. Filtravimo kasetės 

skirtos naudoti įvairias filtravimo medžiagas: birias, pluoštines; sausas bei sudrėkintas. Pageidautina 

kad būtų įrengta ir filtravimo medžiagos drėkinimo sistema bei nubėgusio vandens surinkimas. 

 

2. Medžiagų aerodinaminių savybių tyrimų stendas 

Medžiagų aerodinaminių sąvybių tyrimų stendą sudaro ventiliatorius su dažnio keitikliu, dujų 

skaitiklis su dviem pastovaus statinio slėgio kameromis, sklendės, svarstyklės ir talpa tiriamajai 

medžiagai (3 pav.) 
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3 pav. Medžiagų aerodinaminių savybių tyrimo stendo schema: 1- ventiliatorius, 2- lanksti jungtis, 3- 

viršutinė pastovaus slėgio kamera, 4 – dujų skaitiklis, 5- sklendė, 6- apatinė pastovaus slėgio kamera, 7 – 

posietinė ertmė, 8 – svarstyklės, 9- srauto išlyginimo kamera, 10- vamzdelis statiniam slėgiui išmatuoti, 11- 

talpa tiriamajai medžiagai, 12- liniuotė, 13 – lanksti jungtis. 

 

Tiriamosios medžiagos aerodinaminės savybės nustatomos keičiant oro srautą tiekiama į talpą 

11, tiriamos medžiagos sluoksnio storį, drėgnį ir fizines mechanines savybes, bei matuojant slėgio 

nuostolius orui judant tiriamoje medžiagoje. Oro srautas, pūčiamas į talpą, reguliuojamas keičiant 

ventiliatoriaus sukimosi dažnį. Tam naudojamas tinklo dažnio keitiklis. Srauto matavimai atliekamį 

matuojant oro kiekį praeinantį pro vieną iš trijų skaitiklių. Skaitiklis parenkamas priklausomai nuo 

oro reikiamo oro srauto. Maksimalus į talpas tiekiamas oro srautas 600 m
3
/h. 

 

Ventiliuojama talpa tiriamajai medžiagai. Ventiliuojama talpa (4 pav.) tiriamajai medžiagai 

gaminama iš 0,8-1 mm storio nerūdijančio plieno skardos. Gaminama keturių atskirų dalių 

(cilindrinių talpų 1 ir 2, srauto išlyginimo kameros 4 ir posietinės ertmės 3) tarpusavyje sujungiamų 

sandariu srieginiu sujungimu. Kad išvengti priesienio efekto, laikymo talpos viršutinės sekcijos iš 

vidaus apklijuojamos minkšta 25 mm storio izoliacine medžiaga. Matmenys pateikti 4 pav. 
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4 pav. Ventiliuojama talpa tiriamajai medžiagai: 1,2- cilindrinės talpos, 3 – posietinė ertmė, 4- srauto 

išlyginimo kamera su dviem sietais, 5- slėgio matavimo jutiklis (oro paskirstymo ortakis), 6 – minkšta 

izoliacinė medžiaga, 7 – liniuotė. 

 

Posietinė ertmė yra pastoviaus skerspjūvio, sandari. Ant jos montuojama kūginės formos 

srauto išlyginimo kamera. Apatinė ir viršutinė srauto išlyginimo kameros dalys gaminamos iš pinto 

plieninio sieto. Vielos skersmuo 1-1,5 mm, atstumas tarp vielų 10..12 mm. Tarp sieto talpinama 

plaušinė plastmasinė medžiaga. Leistinė viršutinio sieto apkrova 10kN/m
2
. 0.5 mm atstumu virš 

sieto talpinami statinio slėgio matavimo jutiklis 5. Jutikliai išdėstomi 7 aukščiuose  po 4 (viso 28 

vnt.). Vidinėje cilindrinės talpos pusėje įmontuota liniuotė sluoksnio storio nustatymui. Liniuotės 

padalos vertė 1 mm. 

 

Ventiliatorius. Oro tiekimui į talpas naudojamas aukšto slėgio ventiliatorius, kuris lanksčia jungtimi 

jungiamas prie viršutinės pastavaus slėgio kameros. Ventiliatorius pagamintas iš nerūdijančio 

plieno arba spalvotųjų metalo (aliuminio lydinių) korpuso.  

 

Svarbiausios ventiliatoriaus techninės charakteristikos 

Rodiklis Reikšmė 

Našumas ne mažesnis, kaip 800 m
3
/h, esant 8000 Pa slėgiui 

Maksimalus išvystomas slėgis ne mažesnis, kaip 12000 Pa 

Triukšmo lygis ne didesnis 75 db 

Maitinimas 220V 

Elektrosauga Turi ES elektrosaugos reikalavimų sertifikatą 

Galia kW Iki 7,5 kW 

Papildomi reikalavimai Keičiamas rotoriaus sukimosi dažnis 

 

 

Dažnio keitiklis.  Skirtas elektros tinkle dažniui keisti norint keisti ventiliatoriaus elektros variklio 

sukimosi greitį. 
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Svarbiausios techninės charakteristikos: 

Valdomo variklio galia  iki 7,5 kW 

Išėjimo įtampos dažnis  nuo 0,5 iki 400 Hz 

Darbinė temperatūra   -10- +50 
o
C  

Leidžiama drėgmė   iki 90% 

Apsaugos klasė   IP20  

Paleidimo momentas   >200% 

PID valdymas 

Integruotas EMC filtras 

Integruota reaktoriaus rite 

Sąsaja RS-485 

LED ekranas 

Nuotolinio valdymo pultelis 

Reikalinga programinė įranga 

Dinaminio stabdymo rezistoriai 

Atitinka standartus   UL/CSA/CE/CCC 

 

Dujų skaitiklis.   

Techninės charakteristikos: 

Darbinis slėgis   iki 1 bar 

Matavimo ribos                     iki 600 m
3
/h. 

Matavimo tikslumas            ±1 % 

Sujungimas su vamzdynu      flanšinis 

Slėgio nuostoliai, esant nominaliai apkrovai ne daugiau 400 Pa  

  

 

Sklendės. 

Naudojamos obuolinės hermetinės sklendės.  

 

Licencijos, sertifikavimas. Prie įrangos turi būti sertifikatas, garantuojantis įrangos patikimumą ir 

nurodytų techninių charakteristikų atitikimą. 

Reikalavimai dėl įdiegimo ir priėmimo-perdavimo. Tiekėjas privalo paruošti pateiktą įrangą 

naudojimui ir apmokyti ASU personalą su ja dirbti. Tik po to pasirašoma įrangos perdavimo-

priėmimo aktas. 

Kokybės kontrolė. Įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 1 metų garantija po perdavimo-

priėmimo akto pasirašymo. 

Dokumentacija, instrukcijos. Gamintojo parengtus (viena iš šių kalbų: anglų, vokiečių, rusų arba 

lietuvių kalbomis) stendų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius aprašus.  

Pristatant stendus, kartu su preke pateikiamas jos aprašymas, techninė dokumentacija ir instrukcija 

priežiūrai, eksploatacijai ir darbui su įranga. Dokumentai pateikiami lietuvių ar  anglų, originalo ir 

pageidautina rusų kalbomis.  

Įrangos pristatymo laikotarpis. Įrangos pristatymo terminas 120 dienų po pirkimo sutarties 

pasirašymo.  

Įrangos naudojimas. Įranga bus naudojama ”Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir 

vandens inžinerijos“ centre atliekamiems moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai šiose 

kryptyse: dujų emisijos mažinimo priemonių kūrimas. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 25 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

7 pirkimo objekto dalis – Temperatūros ir drėgmės matavimo įranga 

 

Tikslas. Įsigyti įrangą leidžiančią ištirti aplinkos, kurioje vyksta šilumos ir masės mainai su aplinka 

oro parametrus. 

Tiekimo apimtis.  
Perkama:   1. Duomenų kaupiklis (2 vnt.) 

                            2. Temperatūros jutikliai (termopora, 30 vnt.) 

                           3. Temperatūros ir drėgmės jutiklis (6 vnt.) 

                           4. Slėgio matavimo jutiklis (4 vnt.)  

5. Autonominis duomenų kaupiklis (30 vnt.)  

6. Šilumos srauto matuoklis ( 2 vnt.) 

7. Temperatūros zondai (2 vnt.) 

8. Oro greičio matuokliai (3 vnt.) 

 

Pirkimo objekto rezultatų apibūdinimas arba funkciniai reikalavimai. 

Pagrindiniai oro parametrai temperatūra, drėgnis, slėgis, bei šilumos srauto matavimas tarp tiriamos 

medžiagos ir aplinkos vykdomas tiriant termoenergetinius ir emisijos  procesus. 

 

1. Duomenų kaupiklis (2 vnt.): 

Turi būti integruotas monitorius ir klaviatūra prietaiso valdymui bei programinė įranga. Ne mažesnė 

kaip 2 MB vidinė atmintis arba ne mažesnė kaip 512 kB vidinė atmintis, jei yra galimybė duomenis 

kaupti flash kortelėje realiu laiku (tuomet siūlomoje komplektacijoje turi būti ne mažesnė kaip 2 

MB flash kortelė). Greitaeigis analoginis-skaitmeninis keitiklis – su galimybe atlikti ne mažiau kaip 

50 matavimo veiksmų per sekundę. Ne mažiau kaip 9 universalių jungčių jutikliams su automatiniu 

jutiklių atpažinimu ir ne mažiau kaip 2 išėjimai. 

Duomenų kaupiklio valdymas: 

 rankinis;  

 automatinis (ciklinis duomenų matavimas su kaupimu ir/arba išvedimu. Minimalus 

duomenų fiksavimo cikliškumas ne didesnis kaip 1 sekundė.). 

Privalomos duomenų kaupiklio funkcijos: 

 realaus laiko ir datos sekimas;  

 prietaiso fiksavimo pradžios atidėjimo galimybė ir fiksavimo pabaigos programavimas;  

 minimalios, maksimalios ir vidutinės reikšmės skaičiavimo kiekvienam įėjimo kanalui 

galimybė;  

 pataisos koeficientų atliekamiems matavimams įvedimo galimybė;  

 matuojamų reikšmių esamu laiku išvedimas ir peržiūrėjimas.   

Programinė įranga (1 vnt.): 

 suderinama darbui Windows aplinkoje; 

 leidžianti sukauptus duomenis perkelti į kompiuterį ir pateikianti juos lentelėje. 

Prietaiso darbo sąlygos – aplinkos temperatūra nuo -10
o
C iki +35

o
C, santykinis oro drėgnis nuo 

30 iki 90%. 

Maitinimas iš tinklo 220 V/50 Hz ir iš pakraunamo akumuliatoriaus. Siūlomoje komplektacijoje 

taip pat turi būti akumuliatoriaus pakrovėjas, prietaiso transportavimo dėklas. 

Papildomi reikalavimai: 

 tiekėjas turi turėti ISO 9001 sertifikatą (pateikti tai įrodančio dokumento kopiją); 

 suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija ir neribotos trukmės teisė naudotis su 

prietaisu pateikta programine įranga; 
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 tiekėjas įsipareigoja vietoje po instaliacijos pravesti apmokymus darbui su duomenų 

kaupikliu ir programine įranga; 

 tiekėjas privalo pateikti gamintojo įgaliojimą (jei pasiūlymą teikia ne gamintojas), kad 

turi teisę tiekti siūlomą įrangą ir atlikti garantinį aptarnavimą. 

 

2. Temperatūros jutikliai - termopora (30 vnt.):  

Termopora (20 vnt.) - minimalios temperatūros matavimo ribos – nuo -25
o
C iki 200

o
C. 

      Termopora (10 vnt.) - minimalios temperatūros matavimo ribos – nuo -40
o
C iki 800

o
C. 

Suderinamos darbui su 1 pozicijoje aprašytu duomenų kaupikliu. 

Termopora turi būti sudaryta iš ne storesnių kaip 0,5 mm skersmens ir ne trumpesnių kaip 3 metrų 

ilgio drėgmei atsparia izoliacija padengtų laidų 

Temperatūros matavimo skyra –  ne daugiau 0,1
o
C. 

Suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. 

 

3. Temperatūros ir drėgmės jutiklis (6 vnt.):  

Suderinamos darbui su 1 pozicijoje aprašytu duomenų kaupikliu. 

Tai turi būti 5…12 mm skersmens ir ne mažesnio kaip 100 mm ilgio kombinuotas temperatūros ir 

santykinio oro drėgnio matavimo jutiklis su apsauginiu tinkleliu uždengta matavimo galvute. 

Minimalios temperatūros matavimo ribos – nuo -20
o
C iki 80

o
C, matavimo tikslumas  .0,5°C 

matuojamos reikšmės. 

Santykinio drėgnio minimalios matavimo ribos – nuo 10
 
 iki 98

 
, matavimo tikslumas .3 

matuojamos reikšmės. 

Jutiklį su duomenų kaupikliu jungiančio laido ilgis ne mažesnis kaip 5 metrai. 

Matavimo sąlygos – matuojamos terpės temperatūra nuo -20
o
C iki 60

o
C. 

Suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. 

 

4.  Slėgio matavimo jutiklis (4 vnt.):  

Suderinamos darbui su 1 pozicijoje aprašytu duomenų kaupikliu. 

Diferencialinis slėgio matavimo jutiklis su ne trumpesnėmis kaip 3 metro ilgio silikoninėmis 

žarnelėmis ir Pito vamzdeliu.  

Minimalios matavimo ribos –   1200 Pa, matavimo tikslumas  1 matuojamos reikšmės. 

Matavimo sąlygos – matuojamos terpės temperatūra nuo -20
o
C iki 100

o
C. 

Suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. 

 

5. Autonominis duomenų kaupiklis (30 vnt.):  

Autonominis duomenų kaupiklis (25 vnt.): kurių maitinimas – keičiama ličio baterija (-ios), 

kurios tarnavimo trukmė ne mažesnė kaip 1 metai ir kurią savarankiškai gali pakeisti prietaiso 

vartotojas, arba pakraunamas akumuliatorius. Jei naudojamas akumuliatorius, tuomet siūlomoje 

komplektacijoje taip pat turi būti akumuliatoriaus pakrovėjas. 

Autonominis duomenų kaupiklis (5 vnt.): kurių maitinimas ličio elementas. 

Bazinės komplektacijos autonominis aplinkos temperatūros ir santykinio oro drėgnio matavimo 

prietaisas su jutiklius nuo mechaninio poveikio saugančia apsaugine galvute. 

Minimalios temperatūros matavimo ribos – nuo -30
o
C iki 60

o
C, matavimo tikslumas   0,5

o
C. 

Santykinio drėgnio minimalios matavimo ribos – nuo 10
 
 iki 98

 
, matavimo tikslumas  3. 

Privalomos autonominio duomenų kaupiklio charakteristikos ir funkcijos: 

 automatinis (ciklinis) duomenų kaupimas. Minimalus duomenų fiksavimo ciklo 

intervalas – nuo 1 minutės iki 60 minučių; 

 integruota vidinė atmintis, talpinanti ne mažiau kaip per 3500 matavimo ciklų 

sukaupiamą informaciją; 

 duomenų fiksavimo pradžios atidėjimo galimybė ir fiksavimo pabaigos programavimas;  

 realaus laiko ir datos sekimas; 
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 gabaritiniai matmenys – kaupiklio skersmuo arba kraštinių ilgiai ne didesni kaip po 100 

mm, aukštis – ne didesnis kaip 80 mm. 

Programinė įranga: 

 suderinama darbui Windows aplinkoje; 

 leidžianti valdyti ir programuoti duomenų kaupiklį bei tvarkyti jame sukauptus 

duomenis; 

 komplektuojama su įrenginiu autonominiam duomenų kaupikliui su kompiuteriu 

sujungti.  

Matavimo sąlygos – aplinkos temperatūra nuo -35
o
C iki 70

o
C, santykinis oro drėgnis nuo 5 iki 

100%. 

Papildomi reikalavimai: 

 tiekėjas turi turėti ISO 9001 sertifikatą (pateikti tai įrodančio dokumento kopiją); 

 suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija ir neribotos trukmės teisė naudotis su 

prietaisu pateikta programine įranga; 

 tiekėjas įsipareigoja vietoje po instaliacijos pravesti apmokymus darbui su duomenų 

kaupikliu ir programine įranga. 

  
6. Šilumos srauto zondas ( 2 vnt.): 

Suderinami darbui su 1 pozicijoje aprašytu duomenų kaupikliu. Zondas skirtas šilumos 

srautui per sienele matuoti. Zondų matmenys: Ø30-40x1,5 mm (1 vnt.) ir 120x120x3 mm (lankstus 

zondas, 1 vnt.). Prie zondų turi būti priemonės reikalingos jų homogeniškam sujungimui su 

tiriamuoju paviršiumi (stiklu, mūru ir kt.). 

 

7. Temperatūros zondai (2 vnt.): 

Suderinami darbui su 1 pozicijoje aprašytu duomenų kaupikliu. Zondas skirtas matuoti 

temperatūrą birių (grūdų) bei drėgnų-skystų (mėšlo) produktų sluoksnyje. Minimalios temperatūros 

matavimo ribos – nuo -20
o
C iki 80

o
C, matavimo tikslumas   0,5

o
C. Temperatūros matavimo gylis 

sluoksnyje ne mažesnis kaip 0,80m. Zondo antgalio skersmuo ne didesnis kaip 10 mm, kabelis ne 

trumpesnis kaip 1,50m. 

 

8. Oro greičio matuokliai (3 vnt.): 

Matuokliai skirti kryptingo oro srauto greičiui matuoti. Suderinami darbui su 1 pozicijoje 

aprašytu duomenų kaupikliu. 

 Termoanemometras (1 vnt.) - matavimo ribos 0–20 m/s; matavimo tikslumas .2 

matuojamos reikšmės. 

 Sparnelinis anemometras (1 vnt.) – sparnelių vamzdžio skersmuo  22 mm, matavimo ribos 

0,4 – 20 m/s; matavimo tikslumas .2 matuojamos reikšmės. 

 Sparnelinis anemometras (1 vnt.) – sparnelių vamzdžio skersmuo  80 mm, matavimo ribos 

0,2 – 20 m/s; matavimo tikslumas .2 matuojamos reikšmės. Pageidautina kad būtų su 

kryptingo oro srauto formavimo ir oro srauto suintensyvinimo kūginiu gaubtu.  

 

Licencijos, sertifikavimas. Prie įrangos turi būti sertifikatas, garantuojantis įrangos patikimumą ir 

nurodytų techninių charakteristikų atitikimą. 

Reikalavimai dėl įdiegimo ir priėmimo-perdavimo. Tiekėjas privalo paruošti pateiktą įrangą 

naudojimui ir apmokyti ASU personalą su ja dirbti. Tik po to pasirašoma įrangos perdavimo-

priėmimo aktas. 

Kokybės kontrolė. Įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 1 metų garantija po perdavimo-

priėmimo akto pasirašymo. 

Dokumentacija, instrukcijos. Dokumentacija (techninė informacija) kaip dirbti su įranga, kada 

(kaip dažnai)  ir  kaip kalibruoti įrangą,  kaip naudotis programine įranga pateikiama lietuvių kalba. 

Ši informacija lietuvių kalba turi būti pateikta kartu su perdavimo-priėmimo aktu. Tiekėjas, 
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teikdamas pasiūlymą, turi pateikti siūlomų prekių parametrų atitikimą techninių specifikacijų 

reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ar analogiškus dokumentus (ši 

informacija gali būti ir anglų arba vokiečių kalba).  

Apmokymas. Tiekėjas privalo apmokyti ASU personalą (2 darbuotojus) dirbti su įranga.  

 

Kiti reikalavimai. Tiekėjas sumontuoja įranga ir patikrina ASU laboratorijoje 

 

Įrangos pristatymo vieta ir laikotarpis. Įrangos pristatymo terminas 120 dienų po pirkimo sutarties 

pasirašymo.  

Įrangos naudojimas. Įranga bus naudojama ”Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir 

vandens inžinerijos“ centre atliekamiems moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai tiriant 

biosferos termoenergetinius procesus ir medžiagų emisiją. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 26 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

8 pirkimo objekto dalis – Portatyvinė fizikinių aplinkos parametrų nustatymo įranga 

 

Prekė 1  

Nešiojamas aukšto dažnio terminių netolygumų matuoklis  

 

Tikslas 

Įsigyti nešiojamą, aukšto dažnio infraraudonųjų spindulių spektre šilumos ir šalčio kūnuose ir 

skysčiuose pasiskirstymą atvaizduojantį matuoklį. 

 

Tiekimo apimtis 

Perkama: nešiojamas, aukšto dažnio matuoklis, skirtas analizuoti medžiagų, kūnų ir skysčių 

paviršių temperatūrinius netolygumus infraraudonųjų spindulių spektre.  

Tiekėjas turi pristatyti į Fizikos katedrą pilnos komplektacijos ir atitinkančią visus keliamus 

reikalavimus (žr. Funkciniai reikalavimai). Jis turi būti pilnai įdiegtas pagal visus eksploatacijos 

reikalavimus.  Nekondicinės prekės turi būti keičiamos naujomis. Personalas turi būti apmokytas 

tiekėjo atstovo. Įrenginių techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba garantinio 

termino metu turi būti teikiama tiekėjo serviso inžinieriaus, turinčio atitinkamą gamintojo 

sertifikatą (pateikti kopiją). Paslaugos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą..  

 

Standartai 

Prietaisui būtina CE arba lygiaverčių sertifikatų atitiktys. 

Pirkimo objekto rezultato apibūdinimas arba funkciniai reikalavimai 

1. Displėjus ne mažesnis kaip 5“, spalvotas LCD 

2. Detektorius ne mažiau 300 000 pikselių 

3. Skenavimo dažnis ne mažiau kaip iki 120Hz 

4. Turi dirbti ilgųjų bangų diapazone (“LW“) 

5. IR skaitmeninis artinimas 2 kartus arba geriau  

6. Šiluminis jautrumas (NETD) 0,04
0
C kai skenavimo greitis nemažiau kaip 30Hz arba 

geresnis 

7. Keičiami objektyvai 

8. Komplekte turi būti pateiktas objektyvas, kuris užtikrintų regos lauką, ne blogesnį kaip  

24
0
x18

0
, užtikrinant erdvinę skyrą ne blogesnę kaip 0,65 mrad, esant ne mažesniam 

skenavimo dažniui kaip 30 Hz. 

9. Temperatūros matavimo
 
diapazonas: -20 C iki +450 C arba didesnis 

10. Tikslumas:
 
ne blogiau kaip 1C diapazone nuo 0C iki 100C, kituos diapazonuose ±2  

arba ±2% (kuris didesnis) 

11. Objektyvo dangtelis arba sklendė 

12. Rankinis fokusavimas preciziniam fokuso nustatymui 

13. Skaitmeninė kamera ne mažiau kaip 3Mpix, spalvota su pašvietimu 

14. Automatinis ir rankinis matavimo ribų parinkimas 

15. Keičiamas emisijos koeficientas su žingsniu, ne didesniu kaip 0,01  

16. Automatinis karščiausio ir šalčiausio taško suradimas ir pažymėjimas ekrane 

17. Termovaizdas atvaizduojamas kaip bendro vaizdo dalis 

18. Tik skaitmeninis vaizdas su galimybe matuoti jame temperatūras 

19. Radiometrinių (su galimybe analizuoti temperatūras) nuotraukų darymas 

20. Mažiausiai 3 spalvinės paletės 

21. Termovizoriaus ekrane turi būti galimybė matuoti centro tašku ir/arba plotu, turi būti 

realizuota vartotojo pasirinkto temperatūros aliarmo funkcija 
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22. Prietaisas turi turėti automatizuota šiluminės izoliacijos defektų ir rasos taško nustatymo 

funkcijas, bei  programinė įranga šiluminių savybių skaičiavimams 

23. Automatinis nuotraukų darymas vartotojo nustatytu laiko intervalu nuo 10s iki 10val. Taip 

pat prietaisas turi turėti radiometrinių duomenų įrašymo funkciją į vidinę atmintį realiu laiku  

(turėti radiometrinio filmavimo galimybę). 

24. Išimama atminties kortelė, atmintis ne mažiau 4 GB 

25. Atminties kortelių skaitytuvas 

26. Duomenų perkėlimui prietaisas turi turėti USB (duomenų perdavimui iš ir į kompiuterį), 

FireWire (radiometrinių duomenų perdavimui realiu laiku ir termovizoriaus valdymui) 

sąsajas su kompiuteriu 

27. Aplinkos darbo temperatūra ne blogiau: -15C iki +40 C 

28. Saugojimo temperatūra ne blogiau: -20C iki +50 C 

29. Aplinkos darbo drėgmė ne blogiau kaip 10% iki 90%, nesikondensuojanti 

30. Akumuliatoriai (keičiami) su elektros tinklo įkrovikliu 

31. PAL/ NTSC video išėjimas 

32. Korpuso išpildymas ne blogiau kaip IP54 

33. Sriegis tvirtinimui ant trikojo 

34. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. 

35. Apmokymas dirbti prietaisu 

36. Programinė įranga 

37. Programinė įranga skirta statinei ir dinaminei šiluminio (termo) vaizdo analizei, 

termovizoriaus valdymui ir turi gebėti atlikti šias f-jas: 

- automatiškai generuoti ataskaitas  pagal vartotojo iš anksto paruoštus pavyzdžius; 

- galimybė užduoti kiekvienai pasirinktai analizės f-jai (taškai, plotai) individualius 

parametrus (e, Tref, atstumas, spalva); 

- įvairiomis kryptimis užsiduoti profilius/terminius pjūvius (galimybė užduoti kiekvienam 

profiliui individualius parametrus); 

- galimybė sudaryti individualius formulių rinkinius automatizuotam skaičiavimui ir pateikti 

rezultatus ataskaitose (vartotojo skaičiavimams prienami visi termonuotraukos duomenys); 

- vaizdo didinimo f-ja: ×2, ×4, ×8; 

- atlikti šiluminių vaizdų sekos analizę realiu laiku (kai duomenys perduodamį į PC 

(personalinis kompiuteris) greito duomenų perdavimo sąsaja FireWire); 

- kiekvienai analizės f-jai parinkti individualius nustatymus; 

- valdyti termovizorių  iš personalinio kompiuterio; 

- atlikti statistinę analizę; 

- 3D termonuotraukų atvaizdavimas 

- automatiškai transformuoti termovaizdų sekas į AVI, BMP, MatLab  

38. Komplekte turi būti matuoklis, dirželis ant kaklo, video kabelis, 2 akumuliatoriai, lagaminas 

transportavimui ir visų aksesuarų saugojimui, įkroviklis iš elektros lizdo, išorinis 

akumuliatorių įkroviklis, trikojis, atminties kortelė, kortelių skaitytuvas, programinė įranga, 

angliška ir lietuviška instrukcija 

 

Licencijos, sertifikavimas  

Programinės įrangos licencija turi būti išduota tokia forma, kad būtų suteikiama galimybė, pakeitus 

kompiuterį, naudoti programą be jokių papildomų derinimų su autoriais 

Gamyba, tikrinimas ir testavimas 

Įranga turi turėti gamyklinės kalibravimo sertifikatą. 

Pakuotės ir transportavimas 

Įranga turi būti pristatyta pirkėjui originalioje pakuotėje. Transportavimui turi būti taikomos 

įrangos gamintojo nurodytos sąlygos. 

Tiekėjas atsako už prekes iki galutinio įrangos įdiegimo laboratorijoje. 

Reikalavimai dėl įdiegimo ir priėmimo-perdavimo 



 

 

32 

Tiekėjas turi pakeisti nekondicines prekes naujomis per  30    darbo dienų nuo raštiško pranešimo 

gavimo. 

Tiekėjas turi įdiegti pilnai sukomplektuotą įrenginį per 30 dienų nuo jo pristatymo. 

Tiekėjas atsako už prekes iki galutinio įrangos įdiegimo laboratorijoje. 

Įdiegus įrangą personalas turi būti apmokytas tiekėjo atstovo 

Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai įdiegus įrangą bus pademonstruoti visi 

techniniai rodikliai, kurie buvo pateikti techniniuose reikalavimuose bei apmokius vartotoją 

naudotis įdiegta įranga. Įranga turi būti pristatoma per 2 mėnesius. 

Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas atlikti įrangos aptarnavimo darbus. 

Kokybės kontrolė 

Įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 2 metų garantija. 

Įrangos techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba garantinio termino metu turi 

būti teikiama tiekėjo atstovo. Garantiniu metu aptarnavimas privalo būti organizuojamas per 2 

darbo dienas po oficialaus (fax, el. laiško) pranešimo įrangos eksploatacijos vietoje. 

Jei įrangą tiekia ne pats gamintojas, o kita įmonė, tuomet ji turi būti oficialus gamintojo atstovas. 

Pateikti atstovavimą įrodančio dokumento kopiją. 

Dokumentacija, instrukcijos 

Įrangos dokumentacija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.  

Tiekėjas, tiekdamas pasiūlymą turi pateikti siūlomų prekių parametrų atitikimą techninių 

specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ar analogiškus 

dokumentus. 

Apmokymas 

Personalas turi būti apmokytas tiekėjo atstovo, turinčio atitinkamą gamintojo sertifikatą (pateikti  

kopiją). 

 

 

Prekė 2 

Nešiojamas vibracijų ir triukšmo analizatorius 

 

Tikslas 

Įsigyti: nešiojamą vibracijų ir triukšmo matuoklį, skirtą mechanizmų ir pastatų vibracijos bei 

triukšmo matavimams ir analizei atlikti. 

 

Tiekimo apimtis 

Perkama: 4 kanalų I tikslumo klasės triukšmo ir vibracijos analizatorius su  priedais.  

 

Standartai 

Prietaisui būtina CE arba lygiaverčių sertifikatų atitiktys. 

Pirkimo objekto rezultato apibūdinimas arba funkciniai reikalavimai 

1. Atitikimas LST EN 61672-1:2003 (IEC 61672-1:2002); LST EN ISO 8041:2005 (ISO 

8041:2005); LST EN ISO 8041+A1+AC:2000 (ISO 8041:2005/Cor.1:2007); LST EN 

61260:2001 (IEC 61260:1995); LST EN 61260:2001/A1:2003 (IEC 61260:1995/A1:2001); 

LST ISO 2631-1:2004 (ISO 2631-1:1997); LST ISO 2631-1:2004/A1:2010 (ISO 2631-

1:1997/Amd.1:2010); LST EN ISO 5349-1:2002 (ISO 5349-1:2001) standartams arba 

lygiavertis 

2. Ne blogiau kaip I tikslumo klasė pagal LST EN 61672-1:2003 (IEC 61672-1:2002); LST 

EN ISO 8041:2005 (ISO 8041:2005) standartus 

3. 4 įėjimo kanalų skaičius 

4. Dažnių diapazonas garso lygio matavimams ne blogiau kaip nuo 0,5 Hz iki 20 kHz 

5. Dažnių diapazonas vibracijos matavimams ne blogiau kaip nuo 0,5 Hz iki 20 kHz 

6. Dinaminis diapazonas ne blogiau kaip nuo 16 dBA (rms) iki 140 dBA (peak) 
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7. Matavimo režimai garso lygio matavimams SPL, Leq, SEL, Lden, Llm3, Llm5, statisniai 

lygmenys - Ln(L1÷L99), LMax, LMin, LPeak, laiko istorija 

8. Matavimo režimai vibracijos matavimams RMS, VDV, MTVV, Peak, Peak-Peak, Max, 

laiko istorija 

9. Detektoriaus integravimo konstantos garso lygio matavimams Slow, Fast, Impulse 

10. Svertinės korekcijos kreivės garso lygio matavimams ne mažiau A, C, Z, G 

11. Vibracijos matavimų filtrai ne blogiau Vel 1, Vel 3, Vel 10, VelMF, Wk, Wc, Wd, Wj, Wm, 

Wb,Wg, HP1, HP3, HP10, Dil1, Dil3,Dil10, KB 

12. Vibracijos matavimų ribos ne blogiau kaip 0,003 m/s
2
 (rms) iki 500 m/s

2
 Peak 

13. Galimybė atlikti tris nepriklausomus matavimus vienu metu su skirtingais svertinių kreivių, 

detektoriaus integravimo konstantų nustatymais 

14. Kondensatorinis mikrofonas ne blogiau 10 Hz...20 kHz  

15. Kondensatorinis mikrofonas ne blogiau 0,5 Hz... 20 kHz  

16. Mikrofono pradinis stiprintuvas 

17. I tikslumo klasės garso lygio kalibratorius (dažnis: 1 kHz, garso lygis 94 dB ir 114 dB arba 

lygiavertis  

18. Trijų ašių vibracijos jutiklis 0,5...3000 Hz (jautrumas 1 V/g), 1mms
2
 (rms) ... 50 ms

2
 (peak) 

arba lygiavertis 

19. Hermetiška dėžutė su horizontalaus lygio indikatorium ir reguliuojamom kojytėm vibracijos 

matavimams  

20. Trijų ašių vibracijos jutiklis 2 Hz...8 kHz (jautrumas 100 mV/g), 0,003 ms
-2

 (rms) ...500 ms
-2

 

(peak) arba lygiavertis   

21. Magnetas vibracijos jutiklių tvirtinimui   

22. I tikslumo klasės vibracijos kalibratorius (dažnis: 159,2 Hz, greitis 10 ms
-2

 (rms), pagreitis 

10 mm/s arba lygiavertis)  

23. Analizatoriaus funkcijos realiame laike 1/1 ir 1/3 oktavų filtrai, FFT analizė  

24. Sąsaja su kompiuteriu USB 

25. Programinė įranga perkelti duomenims iš prietaiso į kompiuterį 

26. Naudojimo temperatūra ne blogiau kaip nuo -10 °C iki 50 °C 

27. Svoris (su mikrofonu ir pradiniu stiprintuvu) ne daugiau kaip 700 g 

28. Sriegis tvirtinimui prie trikojo 

29. Skaitmeninis LCD vaizduoklis 

30. Vidinis maitinimo šaltinis 

31. Atmintis rezultatų įrašymui 

32. Mikrofono apsauga nuo vėjo ir dulkių  

33. Atsparus vandeniui, dulkėm ir smūgiam transportavimo lagaminėlis  

34. Prietaisas įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą  

35. Matuokliui atlikta triukšmo ir vibracijos patikra akredituotoje metrologijos laboratorijoje 

 

Licencijos, sertifikavimas  

Programinės įrangos licencija turi būti išduota tokia forma, kad būtų suteikiama galimybė, pakeitus 

kompiuterį, naudoti programą be jokių papildomų derinimų su autoriais 

Gamyba, tikrinimas ir testavimas 

Įranga turi turėti Lietuvos metrologijos tarnybos išduotą  patikros sertifikatą. 

Pakuotės ir transportavimas 

Įranga turi būti pristatyta pirkėjui originalioje pakuotėje. Transportavimui turi būti taikomos 

įrangos gamintojo nurodytos sąlygos. 

Tiekėjas atsako už prekes iki galutinio įrangos įdiegimo laboratorijoje. 

Reikalavimai dėl įdiegimo ir priėmimo-perdavimo 

Tiekėjas turi pakeisti nekondicines prekes naujomis per  30    darbo dienų nuo raštiško pranešimo 

gavimo. 

Tiekėjas turi įdiegti pilnai sukomplektuotą įrenginį per 30 dienų nuo jo pristatymo. 
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Tiekėjas atsako už prekes iki galutinio įrangos įdiegimo laboratorijoje. 

Įdiegus įrangą personalas turi būti apmokytas tiekėjo atstovo 

Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai įdiegus įrangą bus pademonstruoti visi 

techniniai rodikliai, kurie buvo pateikti techniniuose reikalavimuose bei apmokius vartotoją 

naudotis įdiegta įranga. 

Įranga turi būti pristatoma per 2 mėnesius. 

Tiekėjas turiatlikti įrangos garantinį ir pogarantinį aptarnavimą. 

Kokybės kontrolė 

Įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 1 metų garantija, pogarantinis aptarnavimas 

Įrangos techninis aptarnavimas, defektų šalinimas, metodinė pagalba garantinio termino metu turi 

būti teikiama tiekėjo atstovo. Garantiniu metu aptarnavimas privalo būti organizuojamas per 2 

darbo dienas po oficialaus (fax, el. laiško) pranešimo įrangos eksploatacijos vietoje. 

Jei įrangą tiekia ne pats gamintojas, o kita įmonė, tuomet ji turi būti oficialus gamintojo atstovas. 

Pateikti atstovavimą įrodančio dokumento kopiją. 

 

Dokumentacija, instrukcijos 

Įrangos dokumentacija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.  

Tiekėjas, tiekdamas pasiūlymą turi pateikti siūlomų prekių parametrų atitikimą techninių 

specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ar analogiškus 

dokumentus. 

Apmokymas 

Personalas turi būti apmokytas (metodologinė pagalba)  tiekėjo atstovo. 

Pristatymas 

Įrangos pristatymo terminas 60 dienų po pirkimo sutarties pasirašymo.  
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 27 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

9 pirkimo objekto dalis – Ląstelienos analizavimo sistema 

 

Prekė 1 

ląstelienos analizatoriaus  

Eilė

s 

Nr. 

Rodiklis Minimalūs reikalavimai rodikliui 

1 Paskirtis Ekstrakcijos sistema ląstelienos, celiuliozės, lignino nustatymui 

2 Veikimo principas Mėginio analizėje naudojant stiklinius filtrinius tigliukus, 

užtikrinant analizės sąlygų ir rezultatų atsikartojamumą. 

Atitikimas oficialiai įteisintam metodui aprašomam LST EN 

ISO 6865:20101 standarte arba lygiaverčiam bei Europos 

direktyvoje 92/89 EEC arba lygiavertėj. 

3 Vietų skaičius Ne mažiau kaip 6 vietų 

4 Matavimo ribos Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0.1 iki 100% 

5 Integravimas Su integruota ekstrakcija ir filtravimu 

6 Sistemos sudėtis Sistemą turi sudaryti: kaitinamas ekstraktorius hidrolizei ir 

ekstrakcijai bei ekstraktorius be kaitinimo mėginių 

nuriebalinimui. 

7 Kaitinamas 

ekstraktorius 

Kaitinamas ekstraktorius turi būti su integruotu kaitinimu. 

8 Ekstraktorius be 

kaitinimo 

Ekstraktorius aplinkos temperatūroje tinkamas ir lignino 

nustatymui. 
 

9 Komplektacija Komplektacijoje ne mažiau kaip 18 stiklinių filtrinių (40-100 

µm) tigliukų, tinkančių analizatoriui. 

 

Prekė 2 

mufelis  

Eilės 

Nr. 

Rodiklis Minimalūs reikalavimai rodikliui 

1 Paskirtis Mufelinė krosnelė skirta įvairių medžiagų kaitinimui arba 

džiovinimui. 

2 Temperatūros 

intervalas 

Pasirenkamas temperatūros intervalas ne mažesnis nei nuo 

kambario temperatūros iki 1300 laipsnių 

3 Temperatūros 

tolygumo 

užtikrinimas 

Mufelyjye temperatūros tolygumas užtikrinamas, kaitinant ne 

mažiau nei iš dviejų pusių. 

4 Valdymas Mufelio valdymas mikroprocesorinis. 

5 Durų atidarymas Mufelio durys atidaromos atlenkiant jas žemyn. 

6 Kaitinimo elemento 

galingumas 

Kaitinimo elemento galingumas ne mažesnis nei 2 kW. 

7 Mufelio tūris Mufelio tūris ne mažesnis nei 6 l 

8 Maitinimas Maitinimas 220-240V, 50/60Hz. 

9 Komplektacija Su mufeliu kartu komplektuojama: 

- Ne mažiau nei 20 vnt. 50ml tigliukai; 

- Žnyplės iškelti/įkelti tigliukus; 
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- Eksikatorius stiklinis, ne mažesnio tūrio nei 4L. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 28 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

10 pirkimo objekto dalis – Skystinis chromatografas su masių selektyviu detektoriumi (I 

dalis) 

 

Nr. Paskirtis Augalinės kilmės medžiagų identifikacijai ir kiekybinei 

analizei. Augalų metabolomikos tyrimams 

1 Komplektacija 1. Ultra didelio efektyvumo skysčių chromatografinė 

sistema 

2. Fotodiodų gardelės (DAD) detektorius  

3. Hibridinis masių spektrometras QTof (kvadrupolis su 

skrydžio nuotolio detektoriumi) 

4. Kompiuteris su taikomąja programa skysčių 

chromatografinės sistemos ir masių spektrometro 

valdymui, duomenų kaupimui ir analizavimui 

5. Pagalbinis kompiuteris sistemos valdymui, duomenų 

archyvavimui ir apdorojimui. 

6. Vakuuminis siurblys 

7. Azoto generatorius 

8. Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltiniai, ne mažiau 

2 vnt. 

9. Analitinės chemijos produktai darbo pradžiai (ne 

mažiau kaip 1000-čiui mėginių išanalizuoti) 

2 Ultra didelio efektyvumo skysčių 

chromatografinės sistemos 

komplektacija 

Sudaryta iš aukšto slėgio siurblio su gradiento formavimo 

ir eliuentų nuorinimo funkcijomis, automatinio mėginių 

įvedimo įrenginio (AMĮĮ), kolonėlių termostato 

3 Sistemos efektyvumas 

izokratiniame režime 

Ne prastesnis nei 200.000 teorinių lėkštelių vienam 

kolonos metrui. Efektyvumas privalo būti 

pademonstruotas instaliavus įrangą. 

4 Diagnostiniai duomenys Turi būti saugomi ne mažiau kaip paskutinių 96 val. 

sistemos diagnostiniai duomenys, įskaitant nuotėkius, 

siurblio galvų slėgį, sistemos slėgį, AMĮĮ slėgį, 

temperatūrą (taip pat ir aplinkos), detektoriaus lempos 

dirbtas valandas bei įjungimų skaičių. Diagnostiniai 

duomenys turi būti generuojami nuo prietaiso įjungimo 

momento, nepriklausomai nuo įrangos darbo režimo. 

Diagnostiniai duomenys turi būti prieinami per grafinę 

sąsają. 

5 Nuotėkio detekcija Sistemoje turi būti įdiegti nuotėkio jutikliai. Esant 

nuotėkiui, skysčiai turi susirinkti į vieną talpą. 

6 Sistemos aptarnavimo informacija Turi būti prieinama visapusiška sistemos aptarnavimo 

informaciją įskaitant bendrą detektoriaus lempos degimo 

laiką, įsijungimų skaičių, sunaudotų tirpiklių kiekį, 

injekcijų skaičių ir pan. 

7 HPLC parametrų perkėlimas į 

ultra efektyviosios 

chromatografijos režimą 

Taikomoji programa turi turėti skaičiuotuvą HPLC 

metodų perkėlimui iš HPLC į ultra efektyviosios 

chromatografijos lygį ir atvirkščiai. Turi būti 

perskaičiuojami visi metodo nustatymai išvengiant 

perrašymo klaidų. Skaičiuotuvas turi dirbti su visomis 
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chromatografinių duomenų sistemomis iš įvairių 

gamintojų. 

8 pH tolerancija Visos įrangos dalys, kontaktuojančios su eliuentu, turi būti 

tinkamos darbui bent pH 2-12 ribose 

9 Generuojamas triukšmas Bendras skysčių chromatografo generuojamas triukšmo 

lygis negali viršyti 65 dBA 

10 Užlaikymo tūris Sistemos užlaikymo tūris ne didesnis nei 400 µL (įskaitant 

100 µL arba didesnio tūrio maišytuvą) 

11 Siurblys Keturnaris siurblys su gradiento formavimu žemame 

slėgyje 

12 Eliuentai Ne mažiau kaip 4 kanalų siurblys, vienu metu galintis 

formuoti mobilią fazę iš ne mažiau kaip 4 eliuentų bet 

kokiomis dalimis ar koncentracijomis. Siurblys turi turėti 

papildomą integruotą tirpiklio pasirinkimo vožtuvą ant 

vieno iš siurblio kanalų, leidžiančiu pasirinkti papildomus 

6 tirpiklius (bendras pasirenkamų tirpiklių skaičius ne 

mažesnis nei 9). Siurblys turi būti skirtas ypač aukšto 

efektyvumo skysčių chromatografijai. 

13 Siurblio srauto intervalas Ne prastesnis nei 0,010 – 2,0 ml/min., diskretiškumas 

0.001 ml/min. Siurblio maksimalus našumas sistemos 

užpildymo režime ne mažesnis nei 4 ml/min. 

14 Maksimalus darbinis slėgis Ne mažesnis nei 15.000 psi (1.034 bar) esant srautui ≥ 1 

ml/min. 

15 Nuorinimo įrenginys Integruota, programuojama ne mažiau nei 5 kanalų 

vakuuminio nudujinimo sistema - ne mažiau nei 4 kanalai 

eliuentams, 1 kanalas plovimo tirpalams. 

16 Slėgio kompensavimas Siurblys turi turėti automatizuotą nuolat veikiančią slėgio 

kompensavimo sistemą, nereikalaujančią vartotojo 

įsikišimo 

17 Gradiento kreivės Siurblys turi gebėti generuoti bent 10 skirtingų gradiento 

kreivių (linijinę, žingsnines, įgaubto ir išgaubto profilio) 

18 Gradiento glaudumas Kompozicijos glaudumas ne prastesnis nei ± 0,5%, 5 - 

90% maišymo ribose esant 0,5-2 ml/min srautui. 

19 Gradiento preciziškumas Eliuentų sudėties santykinė standartinė paklaida (RSD) ne 

daugiau nei 0,15% 

20 Srauto glaudumas Ne prastesnis nei ± 1% 

21 Srauto preciziškumas Srauto santykinė standartinė paklaida (RSD) ne daugiau 

nei 0,075%. 

22 Mėginių injektoriaus palaikomi 

formatai, talpa 

Palaikomi formatai: 

1. 2 ml standartiniai flakonai, talpa ne mažesnė nei 96 

flakonai 

2. 96 šulinėlių mikro planšetės, talpa ne mažesnė nei 2 

mikro planšetės. 

3. 384 šulinėlių mikro planšetės, talpa ne mažesnė nei 2 

mikro planšetės. 

23 

Injekcijos ciklas 

Injekcijos ciklas turi būti trumpesnis nei 30 sekundžių su 

išankstiniu mėginio užkrovimu, t. y. injektorius turi gebėti 

užpildyti injekcijos kilpa dar prieš pasibaigiant paskutinei 

analizei bei automatiškai atkirsti injekcijos kilpą nuo 

tekmės srauto. 

24 Palaikoma mėginių temperatūra Mėginių laikymo skyrius turi būti termostatuojamas. 
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Palaikomos temperatūros intervalas ne prastesnis nei nuo 

+4°C iki +40°C. Temperatūra nustatoma 0,1°C arba 

didesniu tikslumu. 

25 Injekcijos glaudumas 

(preciziškumas) 

Ne daugiau nei 0,5% RSD 

26 Injekcijos tūris Automatinis inžektorius, injektuojamo tūrio intervalas ne 

siauresnis nei 0,1-10 µL su galimybę praplėsti iki ≥ 1000 

µL. 

Automatinis praplovimas, bandinio pernešimas sekančiai 

injekcijai ne didesnis nei 0,005%. 

27 Adatos praplovimas Integruotas, aktyvus ir programuojamas. Adatos 

praplovimui turi būti naudojamas tik nuorintas tirpiklis. 

28 Kolonėlių termostato talpa Bent viena 20 - 150 mm ilgio, 1,0 - 4,6 mm vidinio 

skersmens kolonėlė 

29 Kolonėlės naudojimo stebėjimas Sistema turi palaikyti eCord arba analogišką mikrolustų 

technologiją. Mikroluste turi būti išsaugoma unikali 

naudojamos kolonėlės informaciją: naudotų metodų 

parametrai, minimalus ir maksimalus slėgis ir 

temperatūra, injekcijų kiekis. Visa informacija turi būti 

prieinama per taikomąją programą. 

30 Kolonėlių termostato palaikoma 

temperatūra 

Ne prastesnė nei nuo + 20 °C iki + 90 °C 

31 DAD detektorius Fotodiodų gardelės tipo detektorius, pritaikytas darbui 

ultraefekyviosios chromatografijos režimu 

32 DAD detektoriaus darbinis 

intervalas 

Nuo 190 nm iki 800 nm arba platesnis 

33 DAD detektoriaus analitinė celė Optinio kelio ilgis ne mažiau10 mm, tūris ne didesnis nei 

500 nL 

34 Bazinės linijos triukšmo lygis Ne daugiau nei ±3 µAU ties 230 nm 

35 Optinė skiriamoji geba 1.2 nm arba tikslesnė  

36 Tolerancija slėgiui Iki 1000 psi 

37 Analitinės chemijos produktai 

darbo pradžiai 

Kolonėlių ir prieškolonių rinkinys (ne mažiau kaip 3 

kolonėlės pasirinktinai) darbo pradžiai. Naudojamo 

sorbento granulių skersmuo ne didesnis nei 1,7 µm. 

Kolonėlės turi būti pritaikytos dirbti prie didelių slėgių 

(maksimalus darbinis slėgis ne mažesnis nei 15.000 psi 

(1.034 bar)) 

Reguliuojamo tūrio pipečių komplektas (ne mažiau kaip 3 

pipetės) darbui su 0,01 – 10,0 ml tūriais 

Filtrai mėginių ir eliuentų filtravimui 

2 ml flakonai pavyzdžių injektoriui 

Organiniai tirpikliai mobilios fazės ruošimui (HPLC 

švarumo metanolis ir acetonitrilas) – ne mažiau nei po 

2,5 l 

38 Detektorius QTof Hibridinis kvadrupolio (Q) ir skrydžio nuotolio (Tof) 

detektorius, skirtas tikslios masės nustatymui. 

Suderinamas su ultra didelio efektyvumo skysčių 

chromatografu. Chromatografas ir masių detektorius turi 

būti montuojami ant stalo. 

39 Detektoriaus darbo režimai MS skanavimas; 

MS/MS produkto jonų skanavimas; 
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LC/DDA (Data Directed Analysis) (greitas, 

automatizuotas MS ir MS/MS skenavimo funkcijų 

perjunginėjimas vienos analizės metu); 

LC/DIA (Data Independent Analysis) (pvz. MSe): 

duomenų visumos generavimas, kuri leidžia visoms be 

išimties chromatogramos smailėms priskirti tiek MS 

(pirminių jonų), tiek ir MS/MS (fragmentų) spektrus 

nepriklausomai nuo vartotojo pasirinktų atrankumo 

kriterijų. Vienos analizės metu, keičiant susidūrimų celės 

energiją, turi būti gaunami kiekvieno į spektrometrą 

patekusio jonizuoto junginio tiek MS (pirminio jono), tiek 

ir MS/MS (fragmentų) spektrai. Dukteriniai jonai 

(fragmentai) turi būti priskiriami pirminiams jonams pagal 

smailės (junginio) eliucijos laiką; 

ESI/APCI jonizacijos režimų perjunginėjimas vienos 

analizės metu; 

40 Jonų šaltinis Turi būti patiekti du jonų šaltiniai: 

- Kombinuotas ESI (elektropurkštuvinės jonizacijos) 

ir APCI (cheminės jonizacijos atmosferos slėgyje) 

šaltinis 

- Tiesioginio mėginio įvedimo zondas (skysčių, 

birių medžiagų, paviršių tepinėlių ir pan. greitai 

analizei) 

Jonų šaltiniai turi būti keičiami bei vartotojo aptarnaujami 

be jokių įrankių. Keičiant šaltinius turi būti išsaugomas 

vakuumas masių detektoriuje. 

41 Kiti jonų šaltiniai Turi būti galimybė naudoti: 

- Kombinuotą APPI (fotojonizacija atmosferos 

slėgyje)/APCI (cheminė jonizacija atmosferos 

slėgyje) šaltinį 

- ESI šaltinį nano LC įvadui 

- Mikrolustus (su integruota prieškolone ir kolonėle) 

- APGC (dujų chromatografijos sąsają darbui 

atmosferos slėgyje) 

Jonų šaltiniai turi būti keičiami bei vartotojo aptarnaujami 

be jokių įrankių. Keičiant šaltinius turi būti išsaugomas 

vakuumas masių detektoriuje. 

42 Masės nustatymo tikslumas iki 2 ppm RMS visame masių intervale arba tikslesnis 

43 Tof skiriamoji geba 22.000 FWHM arba didesnė 

44 Tof darbinis intervalas Ne siauresnis nei 20–100.000 m/z 

45 Kvadrupolio darbinis intervalas Ne siauresnis nei 20–16.000 m/z neskyrimo režime 

Ne siauresnis  nei 20–4.000 m/z skyrimo režime 

46 MS jautrumas Signalo dydis ne mažesnis nei 1600 sąlyginių vienetų 

matuojant m/z 556 leucino enkefalino smailę (50 pg/µl 

koncentracija 50/50 acetonitrilo/vandens su 0,1% 

skruzdžių r. priedu tirpale) esant ne mažesnei nei 22.000 

skiriamajai gebai 

47 MS/MS jautrumas Signalo dydis ne mažesnis nei 125, matuojant Glu-fibrino 

peptido B intensyviausią y‘‘ sekos smailę dvigubai įkrauto 

785,8 Da motininio jono MS/MS spektre (naudojamo 

tirpalo koncentracija 100 fmol/µl) esant ne mažesnei nei 
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22.000 skiriamajai gebai 

48 Kiekybinės ir kokybinės analizės 

galimybės 

Sistema turi gebėti atlikti tiek kokybinę, tiek ir kiekybinę 

analizę. Kiekybinės analizės rezultatai turi būti pateikiami 

absoliučiomis vertėmis. Kokybinei analizei 

(identifikacijai) turi būti naudojama viešos prieigos 

duomenų bazė, kurioje paieška vykdoma pagal ne mažiau 

kaip tris kriterijus vienu metu: tikslią masę, fragmentaciją 

ir sulaikymo laiką (angl. retention time) 

49 Taikomoji programa Viena taikomoji programa turi valdyti visos LC/MS/MS 

sistemos sudėtines dalis, kaupti ir analizuoti duomenis. 

Taikomoji programa turi būti pritaikyta: 

- kiekybinei analizei 

- medžiagų identifikavimui 

- cheminės struktūros interpretavimui 

50 Sistemos paruošimas darbui Taikomoji programa turi turėti integruotą programinę 

įranga asistuojančią paruošiant prietaisą darbui. Funkcijos 

turi apimti automatizuotą savikalibraciją, referentinės 

masės patikrą tiksliam masės nustatymui (lockmass) kaip 

įmanoma platesniam dinaminiam intervalui bei 

automatizuotą LC/MS sistemos patikrą. 

51 Sistemos diagnostika Taikomoji programa turi turėti išorinę nuotolinio 

monitoringo ir diagnostikos prieigą. Taikomoji programa 

turi nuolatos savarankiškai generuoti diagnostinius 

duomenis ir saugaus vienpusio internetinio ryšio pagalba 

persiųsti į dedikuotą gamintojo serverį. Jei diagnostiniai 

duomenys rodo galimą gedimą arba nepakankamą 

sistemos darbo efektyvumą, automatiškai generuojamas 

perspėjimas apie LC sistemos būklę ir informuojamas 

įrangos operatorius ir/arba atsakingas serviso darbuotojas. 

Paslauga turi būti teikiama nemokamai ne trumpiau 

garantinis laikotarpis.  

52 Kompiuteris įrangos valdymui Susidedanti iš siūlomo masių detektoriaus gamintojo 

reikalavimus atitinkančio procesoriaus, operacinės 

sistemos, LCD monitoriaus (21,5” arba didesnis), 

klaviatūros ir pelės. Turi būti instaliuota taikomoji 

programa įrangos valdymui, programų paketas darbui su 

dokumentais ir antivirusinė programa. Turi būti pateiktos 

licenzijos visai instaliuotai programinei įrangai. 

Terminuotos licenzijos turi galioti ne trumpiau kaip 36 

mėn. nuo instaliavimo (aktyvavimo) dienos. 

53 Pagalbinis kompiuteris įrangos 

valdymui, duomenų archyvavimui 

ir apdorojimui  

Susidedanti iš procesoriaus, LCD monitoriaus (21,5” arba 

didesnio), spalvoto lazerinio spausdintuvo (spausdinimo 

sparta ne mažiau kaip 16 A4 spalvotų lapų ir ne mažiau 

kaip 4 spalvoti A4 lapai per min., rezoliucija ne mažiau 

2400 x 600 dpi, USB jungtis, garantija ne trumpiau kaip 

12 mėn.), klaviatūros ir pelės. Turi būti instaliuota 

taikomoji programa skystinio chromatografo su masių 

selektyviu detektoriumi valdymui bei duomenų 

apdorojimui ir kaupimui, taip pat gamintojo reikalavimus 

atitinkanti operacinė sistema, programų paketas darbui su 

dokumentais ir antivirusinė programa. Turi būti pateiktos 
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licenzijos visai instaliuotai programinei įrangai. 

Terminuotos licenzijos turi galioti ne trumpiau kaip 36 

mėn. nuo instaliavimo (aktyvavimo) dienos. 

Reikalavimai procesoriui: a) procesorius (paskelbimo data 

2012 m. ar naujesnis, ne mažiau 6 branduolių (angl.: 

„cores“), buferio (angl.: „cache“) talpa ne mažiau 12 MB, 

64 bitų instrukcijų rinkinio, pagamintas 32 nm litografinės 

technologijos būdu arba lygiavertis); b) atmintinė (ne 

mažiau 24 GB, DDR3, 1333 MT/s); c) vaizdo plokštė 

(atmintis ne mažiau 1280 MB GDDR5 su 320 bitų 1900 

MHz taktinio dažnio magistrale, PCI-E magistralė); 

d) kieti diskai (6 vnt po ne mažiau kaip 1 TB, iš kurių 

4 vnt. sujungti į RAID 1+0 masyvą, o likę 2 vnt. į RAID 

1 masyvą, diskų spartinamoji atmintinė nemažiau 64 Mb, 

diskų apsukos ne mažiau 15 K · rpm, magistralė SATA3); 

PC darbo stotis ir pagalbinis PC turi būti sujungti didelės 

duomenų perdavimo spartos jungtimi (maksimalus 

duomenų perdavimo greitis ≥ 1000 Mb/s). Ne mažiau kaip 

36 mėn. trukmės garantinė techninė prižiūra įrangos 

buvimo vietoje. Visi išvardinti reikalavimai turi būti 

garantuojami įrangos gamintojo. 

54 Vakuuminis siurblys Siūlomo vakuuminio siurblio techniniai paramerai turi 

atitikti nurodytas masių detektoriaus gamintojo 

techniniame apraše arba būti geresni  

55 Azoto generatorius Siūlomo azoto generatoriaus techniniai paramerai turi 

atitikti nurodytas masių detektoriaus gamintojo 

techniniame apraše arba būti geresni 

56 Nepertraukiamo elektros 

maitinimo šaltinis 

Turi būti patiekti ne mažiau kaip du nepertraukiamo 

elektros maitinimo šaltiniai: 

1. ne mažiau 1,5 kVA, ir  

2. ne mažiau 3,0 kVA 

57 Kiti reikmenys Tiekėjas privalo sumontuoti/pajungti: 

- Visų sistemos darbui reikalingų dujų padavimo 

vamzdyną, reduktorius, sklendes ir pan. Esant 

poreikiui, tiekėjas privalo patiekti ir dujų baliono 

laikymo spintą 

- Naudojamų produktų klasė turi būti ne prastesnė 

nei 6.0 

- Ventiliacinius kanalus dujų nutraukimui nuo 

vakuuminio siurblio ir masių spektrometro 

- Patiekti įrangai sumontuoti tinkamą stalą 

58 Garantinis terminas Ne mažiau nei 24 mėn. Taip pat turi būti patiektos visos 

reikalingos priemonės 1 prevenciniam įrangos 

aptarnavimui (ne mažiau kaip 1 komplektas) 

59 Paslaugos, kita Tiekėjas privalo atlikti įrangos instaliavimą bei 

apmokymus darbo vietoje ne mažiau kaip dviem užsakovo 

atstovams. Apmokymų trukmė ne mažiau kaip trys dienos. 

Apmokymus turi pravesti gamintojo sertifikuotas 

specialistas. 

Taip pat įrangos naudotojui turi būti suteikta visapusiška 

pagalba įdiegiant bent vieną metodą. Tokia pagalba turi 



 

 

43 

būti garantuojama bent 12 mėn. nuo įrangos instaliavimo 

dienos. 

Naudojimo instrukcijos turi būti pateiktos anglų ir lietuvių 

kalbomis. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 29 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

11 pirkimo objekto dalis – Skystinio chromatografo su masių selektyviu detektoriumi 

papildomi įrenginiai (II dalis) 

 

 

Prekė 1 

Centrifuga  

Eil. 

Nr.  

Rodiklis Reikalavimai 

1.  Centrifugos greitis Nustatomas centrifugos greičio intervalas ne siauresnis nei nuo 50 

iki 15 000 aps./min. Nustatymo žingsnis ne daugiau nei kas 10 

aps./min. 

2.  Centrifugavimo jėga Maksimali centrifugavimo jėga ne mažesnė nei 24 000 x g. 

Nustatymo žingsnis ne daugiau nei kas 1 x g. 

3.  Centrifugos maksimali 

talpa 

Maksimali talpa ne mažesnė nei 4 x 500 ml. 

4.  Valdymas Turi būti valdoma mikroprocesoriumi 

5.  Funkcijos Turi būti galimybė nustatyti norimus apsisukimus ir 

centrifugavimo jėgą. Turi būti trumpo sukimo bei temperatūros 

kontrolės atidėjimo funkcija. 

6.  Variklis Turi būti indukcinis variklis be anglies kontaktų. 

7.  Greitėjimo ir stabdymo 

pagreičiai 

Turi būti ne mažiau nei 9 greitėjimo ir 9 stabdymo pagreičiai 

8.  Programų atmintis Turi būti ne mažiau nei 95 programos 

9.  Laiko nustatymas Nustatomas laikas ne mažiau nei iki 90 h 00 min 00 sek.  

Nustatymo žingsnis ne daugiau nei kaip kas 1 min. nustatant laiką 

minutėmis. Pastovaus sukimosi funkcija. 

10.  Temperatūros 

nustatymas 

Nustatomas temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo -20ºC 

iki +40ºC. Nustatymo žingsnis ne daugiau nei kas 1 ºC. 

11.  Rotoriaus atpažinimas ir 

balansavimas 

Turi būti automatinis rotoriaus atpažinimas ir elektroninis 

disbalanso nustatymas. 

12.  Balanso stebėjimas Turi būti automatinis stabdymas atsiradus žymiam pavyzdžio 

nutekėjimui 

13.  Apsauga Nerūdijančio plieno kamera 

14.  Dangtis Automatinis dangčio užrakinimas, netyčinio dangčio kritimo 

apsauga, variklio ir kameros perkaitinimo apsauga. 

15.  Ekranas LCD Ekranas, kuriame turi matytis nustatytos ir esamos 

greičio/išcentrinės jėgos, laiko ir temperatūros reikšmės. 

16.  Rotoriai Komplekte: 

Fiksuoto kampo rotorius 30 x 1,5/2 ml su aerozoliams atspariu 

dangčiu; 

Fiksuoto kampo rotorius 6 x 250 ml; 

Atsilenkiančio kampo rotorius su adaperiais 4 x 500 ml. 

17.  Išmatavimai 77±5 x 70±5 x 45±5 cm (plotis, gylis, aukštis) 

18.  Naudojimosi instrukcija Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis 

19.  Sertifikatai CE, In-vitro diagnostics sertifikatai arba lygiaverčiai 

20.  Garso lygis Ne daugiau 70 decibelų 
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21.  Atidėtas laikmatis Galimybė, kad laikmatis įsijungtų tik pasiekus reikiamą greitį. 

22.  Centrifugos priežiūra Bešepetis, beveik nereikalaujantis papildomos techninės 

priežiūros, variklis 

23.  Centrifugavimo 

stebėjimas 

Langelis centrifugos dangtyje, leidžiantis vizualiai iš išorės sekti 

centrifugos darbą ir veikimo greitį 

24.  Šaldymas Rotoriaus pirminio šaldymo funkcija (prieš centrifugavimą). 

25.  Centrifugos montavimas Galimybė centrifugą montuoti prie specialių stovų, leidžiančių 

centrifugas statyti ant grindų. 

 

Prekė 2 

Rotacinis garintuvas  

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Reikalavimai 

1.  Paskirtis Skirtas tirpiklių nugarinimui 

2.  Sukimosi greitis Sukimosi greičio intervalas ne siauresni kaip  nuo 20 iki 

280 aps./min 

3.  Kondensatoriaus tipas Vertikalus 

4.  Kondensavimo/aušinimo 

paviršius  

Kondensavimo/aušinimo paviršius ne mažesnis nei 1200 

cm² 

5.  Kaitinimo vonelės 

temperatūra 

Kaitinimo vonelės temperatūros intervalas ne mažesnis nei 

nuo kambario temperatūros iki 200 °C 

6.  Kaitinimo vonelės tūris  Kaitinimo vonelės tūris ne mažesnis nei 4 l 

7.  Papildomai kriaušės 

formos 50 ir 100 ml kolbutės 

Su standartiniu šlifu 29/32 

 x 2 vnt. 

8.  Kaitinimo vonelės pakėlimas  Kaitinimo vonelės pakėlimas – motorizuotas 

9.  Reguliuojamas aukštis Ne mažiau kaip 150 mm 

10.  Aukščio reguliavimo greitis Ne mažesnis nei 30 mm/s 

11.  Kaitinimo vonelės 

temperatūros palaikymas 

Kaitinimo vonelės temperatūros palaikymo tikslumas ne 

mažesnis nei ± 1°C 

12.  Kaitinimo pajėgumas Ne mažiau nei 1300 W 

13.  Apsaugos klasė  Ne blogesnė kaip IP20 

14.  Atsarginių dalių komplektas Manometras su adatiniu vakuumo reguliatoriumi, 

išgarinimo kolba 2000 ml, surinkimo kolba 2000 ml, 

tarpinė iš PTFE, 

kriaušės formos 50 ir 100 ml kolbutės po ne mažiau kaip 

po 2 vnt. 

15.  Siurblio tipas Dviejų  galvučių, membraninis 

16.  Maksimalus sudaromas 

vakuumas 

Ne didesnis nei 9 mbar 

17.  Siurblio našumas Siurblio našumas ne mažesnis nei 28 l/min 

18.  Siurblio membrana Siurblio membrana yra atspari chemikalams 

19.  Naudojimosi instrukcija Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis 

 

Prekė 3 

Automatinių pipečių komplektas su karuseliniu stovu 

 Rodiklis Reikalavimai  

1.  Automatinė pipetė, tūrio ribos 0.5 – 10 μl 

2.  
Autoklavuojamas visas 

korpusas 
Būtina 

3.  Tikslumas  prie 0.5 µl ne daugiau  ±4 %, prie 10 µl ne daugiau  ±0,5 
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%. 

4.  Išsibarstymas  prie 0.5 µl ne daugiau 2.8 %, prie 10 µl  ne daugiau 0.4 %. 

5.  Nustatymo žingsnis  Ne daugiau kaip kas 0.02µl 

6.  Spalvinis žymėjimas Būtinas 

7.  Komplektacija 
Prie automatinės pipetės turi būti pridėtas laikiklis, 

tvirtinamas prie stalo. 

8.  Kalibravimo galimybė Būtina 

9.  Garantija  ne mažiau 36 mėn 

10.  Sertifikatai CE ir IVD sertifikatai arba lygiaverčiai 

11.  Automatinė pipetė, tūrio ribos 2 – 20 μl. 

12.  
Autoklavuojamas visas 

korpusas 
Būtina 

13.  Tikslumas  Prie 2 µl ne daugiau  ±3 %, prie 20 µl ne daugiau  ±0,8 % 

14.  Išsibarstymas  Prie 2 µl ne daugiau 1.5 %, prie 20 µl ne daugiau 0.3 % 

15.  Nustatymo žingsnis  Ne daugiau kaip kas 0.02µl 

16.  Spalvinis žymėjimas Būtinas 

17.  Komplektacija 
Prie automatinės pipetės turi būti pridėtas laikiklis, 

tvirtinamas prie stalo. 

18.  Kalibravimo galimybė Būtina 

19.  Garantija  ne mažiau 36 mėn 

20.  Sertifikatai CE ir IVD sertifikatai arba lygiaverčiai 

21.  Automatinė pipetė, tūrio ribos 10 – 100 μl. 

22.  
Autoklavuojamas visas 

korpusas 
Būtina 

23.  Tikslumas  
prie 10 µl ne daugiau  ±1,6 %, prie 100 µl ne daugiau  ±0,8 

% 

24.  Išsibarstymas  prie 10 µl ne daugiau  0.8 %, prie 10 µl ne daugiau  0.2 % 

25.  Nustatymo žingsnis  Ne daugiau kaip kas 0.2 µl 

26.  Spalvinis žymėjimas Būtinas 

27.  Komplektacija 
Prie automatinės pipetės turi būti pridėtas laikiklis, 

tvirtinamas prie stalo. 

28.  Kalibravimo galimybė Būtina 

29.  Garantija  ne mažiau 36 mėn 

30.  Sertifikatai CE ir IVD sertifikatai arba lygiaverčiai 

31.  Automatinė pipetė, tūrio ribos 20 – 200 μl 

32.  
Autoklavuojamas visas 

korpusas 
Būtina 

33.  Tikslumas  
prie 20 µl ne daugiau  ±1,2 %, prie 200 µl ne daugiau  ±0,6 

% 

34.  Išsibarstymas  prie 20 µl ne daugiau  0.6 %, prie 200 µl ne daugiau  0.2 % 

35.  Nustatymo žingsnis  Ne daugiau kaip kas 0.2 µl 

36.  Spalvinis žymėjimas Būtinas 

37.  Komplektacija 
Prie automatinės pipetės turi būti pridėtas laikiklis, 

tvirtinamas prie stalo. 

38.  Kalibravimo galimybė Būtina 

39.  Garantija  ne mažiau 36 mėn 

40.  Sertifikatai CE ir IVD sertifikatai arba lygiaverčiai 

41.  Automatinė pipetė, tūrio ribos 100 – 1000 μl.   

42.  
Autoklavuojamas visas 

korpusas 
Būtina 
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43.  Tikslumas  
prie 100 µl ne daugiau  ±1,6 %, prie 1 000 µl ne daugiau  

±0,6 %.  

44.  Išsibarstymas  
prie 100 µl ne daugiau  0.4 %, prie 1 000 µl ne daugiau  

0.15 % 

45.  Nustatymo žingsnis  Ne daugiau kaip kas 2 µl 

46.  Spalvinis žymėjimas Būtinas 

47.  Komplektacija 
Prie automatinės pipetės turi būti pridėtas laikiklis, 

tvirtinamas prie stalo. 

48.  Kalibravimo galimybė Būtina 

49.  Garantija  ne mažiau 36 mėn 

50.  Sertifikatai CE ir IVD sertifikatai arba lygiaverčiai 

51.  Automatinė pipetė, tūrio ribos 1000 - 5000 μl. 

52.  
Autoklavuojamas visas 

korpusas 
Būtina 

53.  Tikslumas  
prie 1000 µl ne daugiau  ±0,6 %, prie 5 000 µl ne daugiau  

±0,5 %.  

54.  Išsibarstymas  
prie 1000 µl ne daugiau  0.25 %, prie 5 000 µl ne daugiau  

0.15 %. 

55.  Nustatymo žingsnis  Ne daugiau kaip kas 10 µl 

56.  Spalvinis žymėjimas Būtinas 

57.  Komplektacija 
Prie automatinės pipetės turi būti pridėtas laikiklis, 

tvirtinamas prie stalo. 

58.  Kalibravimo galimybė Būtina 

59.  Garantija  ne mažiau 36 mėn 

60.  Sertifikatai CE ir IVD sertifikatai arba lygiaverčiai 

61.  Karuselinis stovas 

62.  Paskirtis 
6 automatinėms pipetėms, suderinamas su siūlomomis 

pipetėmis 

63.  Naudojimosi instrukcija Naudojimosi instrukcija anglų kalba 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 30 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

12 pirkimo objekto dalis – Skystinio chromatografo su masių selektyviu detektoriumi 

papildomas įrenginys (III dalis) 

 

 

Ultrašvaraus vandens ruošimo 

sistema 

Sistemos našumas ne mažiau kaip 0,5 l/min. 

Išgryninto vandens kokybiniai rodikliai: 

- varža ne mažiau kaip 18.2 MΩ cm 

- bendros organinės anglies koncentracija ne daugiau kaip 

5 ppb  

- likutinės dalelės (dydis > 0,2 µm) – ne daugiau kaip 1 

dalelė/ml 

- likutiniai mikroorganizmai – ne daugiau kaip 0,1 cfv/ml 

Turi būti sumontuota (185/254 nm) UV lempa 

Galutinė išgryninto vandens filtracija pro 0,05 µm arba 

mažesnių porų filtrą 

Sistema turi turėti vidinę automatinę bei rankiniu būdu 

paleidžiamą vandens recirkuliaciją 

Mikroprocesorinis valdymas su pranešimų susijusių su sistemos 

aptarnavimu, remontu ir gedimais išvedimu į ekraną. 

Sistema turi būti mobili, t.y. ji neturi būti prijungta prie 

vandentiekio, o gryninimui vandenį imtų iš sistemos vidinės 

užpildomos talpos, kurios tūris ne daugiau 2,5 litro. Talpa pilnai 

sandari su 0,45 µm ventiliaciniu filtru. Žaliavinis vanduo turi 

atitikti II kokybės lygio reikalavimus pagal LST EN ISO 3696 

standartą arba lygiavertį. 

Sistema turi turėti CE sertifikatą arba lygiavertį 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 31 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

13 pirkimo objekto dalis – Indukuotos emisinės plazmos spektrometras su masių selektyviu 

detektoriumi, mėginių paruošimo sistema 

 
1 Paskirtis ICP-MS sistema, skirta tirti elementinę ir izotopinę sudėtį 

įvairios kilmės agrocheminiuose, ekologiniuose, biologiniuose 

ir medžiagotyros objektuose 

2 Principas Induktyviai sužadintos plazmos kvadrupolio tipo masių 

spektrometras- ICP-MS 

3 Konstrukcija Ant stalo statoma sistema. 

4 Komplektacija Indukuotos plazmos masių spektrometras (ICP MS) 

Darbo stotis su taikomąja programa sistemos valdymui, 

duomenų kaupimui ir analizavimui 

Įranga švaraus argono dujų padavimui į prietaisą (vamzdynas, 

jungys ir reduktorius) 

Mikrobangų mineralizatorius su priedais pavyzdžių 

paruošimui 

Dujų surinkimo sistema (ventiliacinės „rankovės“) 

5 Indukuotos plazmos masių 

spektrometras (ICP MS) 

Maitinimas vienfazis, ~230 V, 50 Hz 

5.1 Reikalavimai vakuumo sistemai  

5.1.1 Sudėtis Sudaryta iš turbomolekulinio siublio, sukomplektuota su 

vakuumo kameros izoliavimo sklende 

5.1.2 Vakuuminės sistemos sklendė Privalo būti kompiuteriu kontroliuojama sklendė, kuri 

automatiškai užsidaro, kai yra išjungta/užgesta plazma, 

keičiami kūgiai ar įvykus kitai sistemos klaidai/gedimui 

5.1.3 Sukuriamas vakuumas 1x10
-6

 Torr arba gilesnis 

5.1.4 Apsauga pažeidus vakuumą Atsiradus vakuumo pažeidimams, sistema turi automatiškai 

užsipildyti inertinėmis dujomis, taip užtikrinant sistemos 

švarumą. 

5.2 Automatinis mėginių įvedimo 

įrenginys 

Automatinis, ne mažiau kaip 100 vietų 

5.3 Mėginių įvedimo mazgas  

5.3.1 Siurblys  Programiškai kontraliuojamas, ne mažiau kaip 3 kanalų 

siurbliukas 

5.3.2 Purkštukas  Mažo srauto koncentrinis purkštukas. Mėginio sunaudojimas 

ne didesnis kaip 0,4 ml/min 

5.3.3 Purškimo kamera Cikloninė kamera (pagaminta iš aukštos kokybės kvarco) su 

peltje šaldymu ne siauresniame intervale kaip nuo –10 °C iki + 

15 °C 

5.3.4 Inžektorius Kvarcinis, lengvai keičiamas. Degiklio mazgas turi būti 

lengvai nuimamas, deglas automatiškai reguliuojamas X, Y, Z 

kryptimis 

5.4 Reikalavimai plazmos 

generatoriui 

 

5.4.1 Generatorius Skaitmeninis kieto kūno RF generatorius, veikiantis 27 Mhz 

dažniu 

5.4.2 Galia Kompiuteriu kontroliuojama galia intervale ne siauresniame 

kaip nuo 800 W iki 1600 W  

5.4.3 Galios stabilumas Galios stabilumas ne blogiau kaip 0.1% 

5.4.4 Valdymas Valdomas kompiuteriu (taikomąja programa) 
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5.4.5 Aušinimas Išoriniu aušinimo įrenginiu 

5.5 Sąsaja su analizatoriumi  

5.5.1 Kūgių sistema Sąsajos kūgiai pagaminti iš Pt (platinos) su ne platesnėmis 

kaip 1,1 mm ir 0,55 mm diametro angomis. Ni (nikelio) kūgiai 

turi būti sukomplektuoti kaip atsarginiai. Kūgiai turi būti 

lengvai prieinami ir keičiami 

5.5.2 Jonų atskyrimo sistema Jonų atskyrimui nuo fotonų ir neutralių dalelių turi būti 

naudojamas 90
0
 atskyrėjas, saugantis kvadrupolį nuo 

užterštumo  

5.5.3 Oksidų kiekis (%) Ne daugiau kaip 2.5 % 

5.5.4 Dvigubo krūvio kiekis (%) Ne daugiau kaip 3 % 

5.5.5 Izotopų santykio preciziškumas 

(% RSD) 

Ne blogiau kaip 0.1 % RSD (
107

Ag/ 
109

Ag) izotopų santykiui 

5.6 Reikalavimai detektoriui  

5.6.1 Detektoriaus tipas Kvadrupolio tipo detektorius 

5.6.2 Masių intervalas Ne siauresnis kaip 5 – 280 amu 

5.6.3 Masių stabilumas Ne blogesnis kaip 0.05 amu  per 8 val. 

5.6.4 Skenavimo greitis Ne mažiau kaip 5000 amu/s 

5.6.5 Dinaminis diapazonas Ne mažesnis kaip 10
9
 

5.6.6 Sistemos jautrumas (kcps/ppb) Mažos masės analitėms: ne blogiau kaip 50 (pvz. Li, Be), 

Vidutinės masės analitėms: ne blogiau kaip 200 (
115

In) 

Didelės masės analitėms: ne blogiau kaip 280 (
238

U)  

5.6.7 Analičių aptikimo ribos (ppt) Mažos masės analitėms: ne blogiau kaip 0.6 (
9
Be) 

Vidutinės masės analitėms: ne blogiau kaip 0.15 (
115

In) 

Didelės masės analitėms: ne blogiau kaip 0.15 (
209

Bi) 

5.6.8 Celė Privalo būti naudojama jonų nukreipimui, kai nenaudojamos 

dujos. Privalo būti galimybė dirbti su inertiškomis dujomis 

(He) KED rėžime, bei naudoti reaktingas dujas (pvz. H2/He) 

interferencijų šalinimui.   

6 Darbo stotis su taikomąja 

programa sistemos valdymui, 

duomenų kaupimui ir 

analizavimui 

 

6.1 Reikalavimai valdymo 

kompiuteriui 

PC turi atitikti gamintojo keliamus minimalius reikalavimus. 

PC komplektuojamas su lazeriniu spausdintuvu, LCD 

monitoriumi, klaviatūra ir pele. Taip pat turi būti įdiegta 

taikomoji programa ICP MS įrangos valdymui duomenų 

kaupimui ir apdorojimui, gamintojo rekomenduojama 

operacinė sistema, programų paketas darbui su dokumentais 

bei antivirusinė programa. 

6.2 Reikalavimai taikomajai 

programai 

Turi būti įtraukti standartiniai metodai, automatinė kokybės 

kontrolė. Programinė įranga turi palaikyti kiekybinio 

kalibravimo kreivių matematinius metodus. Kompiuteriu 

kontraliuojamas prietaiso tinkamas funkcionavimas, valdymas, 

tyrimų vykdymas, duomenų apdorojimas, perskaičiavimas, 

saugojimas, archyvavimas ir duomenų išdavimas 

7 Įranga švaraus argono dujų 

padavimui į prietaisą 

(vamzdynas, jungys ir 

reduktorius) 

 

7.1 Komplektacija Turi būti sukomplektuota su visais reikalingais priedais argono 

dujų padavimui į prietaisą: vamzdynai, jungtys, reduktorius 

7.2 Argono dujų sąnaudos Ne daugiau kaip 20 L/min darbiniame režime. Naudojamų 

dujų švarumo klasė ≥ 4.6 (99,996%). 

8 Instaliacinės dalys Turi būti įtraukti visi reikalingi komponentai ir mazgai 

prietaiso pajungimuiir instaliavimui laboratorijoje 
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9 Mikrobangų mineralizatorius 

su priedais pavyzdžių 

paruošimui 

 

9.1 Talpa Ne mažiau kaip 16 mineralizavimo kapsulių, 40 vietų 

karuselėje 

9.2 Maksimali darbinė temperatūra  Ne mažiau kaip iki 300 ºC  

9.3 Maksimalus slėgis Me mažiau kaip iki 100 bar 

9.4 Galia Ne mažesnė nei 1700 W 

9.5 Maitinimas ~230 V, 50 Hz 

9.6 Mineralizavimo kapsulės Du pilnai uždarų tefloninių ir kvarcinių indų komplektai 

9.7 Parametrų kontrolė Indų slėgio ir temperatūros kontrolė su skaitmeniniu/grafiniu 

atvaizdavimu 

9.8 Valdymas Mikroprocesorinis, galimybė naudoti paruošimo metodų 

biblioteką 

9.9 Komplektacija Atsarginių susinaudojančių dalių rinkinys 12 mėn. darbui 

(1000 mėginių mineralizavimui), priedai mėginių paruošimui, 

indų priežiūrai 

9.10 Valdymas  Sistema privalo būti valdoma pulto ir ekrano  ant prietaiso 

pagalba. Galimybė jungti prie kompiuterio. Sistema privalo 

atpažinti naudojamą karuselės tipą, naudojamą indo tipą, įdėtų 

į karuselę indų skaičių bei paleisti darbinį rėžimą 1 mygtuko 

paspaudimu 

10 Dujų surinkimo sistema 

(ventiliacinės „rankovės“) 

 

10.1 Surinkimo/nutraukimo taškai Ne mažiau kaip 2 surinkimo/nutraukimo taškai: ICP-MS 

įrangai ir mikrobangų mineralizatoriui 

10.2 ICP MS įrangai Trauka ne mažiau kaip 500 kub. m/val. 

10.3 Mikrobangų mineralizatoriui Trauka ne mažiau kaip 100 kub. m/val. 

11 Garantijos Ne mažiau kaip 12 mėn. garantija, instaliavimas, 

metodologinis įdiegimas, apmokymas darbo vietoje 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 32 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

14 pirkimo objekto dalis – Biodujų sudėties analizatorius  
 

Tikslas 

Įsigyti: Biodujų sudėties analizatorių. 

 

Tiekimo apimtis 

Tiekėjas įsipareigoja pristatyti į pirkėjo nurodytą vietą įrenginius, pašalinti galimus defektus, pakeisti 

nekondicines dalis naujomis. Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų garantija. 

Perkama: Biodujų sudėties analizatorius – 1 vnt. Perkama įranga turi būti suderinama su turimais AWITE 

AwiFLEX ir Schmack SSM6000 biodujų analizatoriais. 

 

Pirkimo objekto rezultato apibūdinimas arba techniniai reikalavimai 

1. Biodujų sudėties analizatoriaus komplektą sudaro biodujų sudėties matuoklis, prietaiso įkroviklis iš 

elektros tinklo, kietas lagaminas, dujų kalibravimo priedas. 

2. Turi turėti integruotą monitorių, vidinę atmintį arba galimybę duomenis kaupti kompiuterio 

atmintyje, ne mažiau kaip vieną USB arba analogišką jungtį. 

3. Matuojamoms dujoms siurbti turi būti integruotas arba prijungiamas dujų siurblys. 

4. Matuojamos dujos ir minimalios matavimo ribos: 

 CH4 – nuo 0 iki 100 %, tikslumas ne blogesnis kaip 1,5
 
; 

 CO2 – nuo 0 iki 100 %, tikslumas ne blogesnis kaip 1,5
 
; 

 O2 – nuo 0 iki 21 %, tikslumas ne blogesnis kaip 1
 
; 

 H2S – nuo 0 iki 10000 ppm, tikslumas  ne blogesnis kaip 5
 
. 

5. Turi būti vidinis slėgio matuoklis ne mažiau kaip ±500 mBar; 

6. Turi vartoti ne daugiau kaip 0,8 l/min analizuojamų dujų; 

7. Signalo atsako laikas CH4 ir CO2 dujoms turi neviršyti 15 s; 

8. Turi būti įėjimai temperatūrai matuoti ir dujų srautui matuoti Pito vamzdeliu; 

9. Laikmenos atmintis ne mažiau kaip 500 rodmenų; 

10. Turi atitikti ATEX atestatą ne blogesnį kaip II 2G Ex ib IIA T1 Gb; gamintojas turi atitikti ISO 

9001 standarto reikalavimus. 

11. Turi būti programinė įranga duomenų valdymui; termoanemometras dujų srautui matuoti, Pito 

vamzdelis dujų srautui matuoti, temperatūrinis zondas; atsarginių drėgmės filtrų rinkinys ne mažiau 

kaip 30 vnt. 

12. Kartu su prietaisu turi būti pateiktas kalibravimo priedas, kuris turi būti suderintas su perkamu 

biodujų analizatoriumi ir perkančiosios organizacijos turimais AWITE AwiFLEX ir Schmack 

SSM6000 biodujų analizatoriais. Kalibravimo priedą sudaro ne mažiau kaip 2 dujų mišinių balionai 

ir ne mažiau kaip 3 atskirų dujų balionai, ne mažiau kaip 5 slėgio mažinimo reduktorių komplektai, 

jungiamieji vamzdžiai, balionų saugaus laikymo lauke spinta ir balionų transportavimo vežimėlis.  

13. Kalibravimas turi būti atliekamas su ne mažiau kaip su 2 skirtingais dujų mišiniais. Dujų mišinio 

Nr.1 sudėtis: 45 % CO2 (tikslumas skaitine reikšme ne didesnis kaip 2 %), 1000 ppm H2S 

(tikslumas skaitine reikšme ne didesnis kaip 3 %), likusi dalis CH4 (tikslumas skaitine reikšme ne 

didesnis kaip 2 %); dujų mišinio Nr.2 sudėtis: 15 % CO2 (tikslumas skaitine reikšme ne didesnis 

kaip 2 %), 160 ppm H2S (tikslumas skaitine reikšme ne didesnis kaip 3 %), 1 % O2 (tikslumas 

skaitine reikšme ne didesnis kaip 3 %),  4% N2 (tikslumas skaitine reikšme ne didesnis kaip 3 %), 

likusi dalis CH4 (tikslumas skaitine reikšme ne didesnis kaip 2 %). 

14. Papildomai turi būti pateikti ne mažiau kaip po vieną balioną metano (CH4), anglies dioksido (CO2) 

ir vandenilio sulfido (H2S) dujų, kurių grynumas ne mažesnis kaip 99,5 %. 

15. Visi balionai turi būti keičiami ne mažesnės kaip 10 litrų talpos, pateikiami pilnai užpildyti 

reikalaujamomis dujomis. 

16. Balionų laikymo spinta turi būti pritaikyta lauko sąlygoms ir sumontuota pastato išorėje. Spintos 

konstrukcija turi atitikti balionų dydį ir būti suderinta su balionų tvirtinimu bei jų kiekiu. 
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17. Balionų nuomos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai, o nuomos kaina įtraukta į bendrą 

kainą.  

18. Kalibravimo priedo įranga ir armatūra turi atitikti dujų korozingumo reikalavimus ir būti 

tarpusavyje suderinti. 

19. Slėgio mažinimo reduktorių komplektą sudaro reduktorius montuojamas ant baliono ir papildomi 

reduktoriais užtikrinantys reguliuojamą dujų slėgį išėjime ne didesnėse ribose kaip nuo 0 mbar iki 

30 mbar ir būti ne mažiau kaip 3 pakopų. 

20. Balionams saugiai transportuoti rankomis tyrimų centro ribose turi būti pateiktas jiems skirtas ne 

mažiau kaip vienas vežimėlis. 

 

Licencijos, sertifikavimas  

 

Prietaisą turi instaliuoti gamintojo sertifikuotas specialistas. 

 

Gamyba, tikrinimas ir testavimas 

 

Įranga turi turėti gamyklinės patikros sertifikatą. 

 

Pakuotės ir transportavimas 

 

Tiekėjas įrangą pristato savo transportu (transportavimo kaina įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą). 

Pristatymas į ASU, Centriniai rūmai, 165 laboratoriją, Studentų g. 11, Akademijos mst., Kauno r. 

Įrangos pristatymo terminas 120 dienų po pirkimo sutarties pasirašymo 

 

Reikalavimai dėl įdiegimo ir priėmimo-perdavimo 

 

Tiekėjas turi turėti patvirtinimą, kad turi kvalifikuotą darbuotoją/us, turintį kvalifikacijos įrodymą, prietaiso 

instaliavimui ir priežiūrai. Instaliacija turi būti atlikta 30 dienų bėgyje po pristatymo. Turi būti pateikti 

gamintojo techniniai aprašai, įrodantys atitikimą aukščiau išvardintose techninėse specifikacijose 

nurodytiems techniniams reikalavimams. 

Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, kai įdiegus prietaisą, bus pademonstruoti visi techniniai 

rodikliai, kurie buvo pateikti techniniuose reikalavimuose. 

 

Kokybės kontrolė 

 

Visai įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 2 metų garantija. 

 

Dokumentacija, instrukcijos 

 

Turi būti pateikti gamintojų parengti techniniai aprašai įrodantys prietaiso atitikimą konkurso techniniams 

reikalavimams. Pakeisti nekondicines dalis naujomis per 10 darbo dienų. 

Su įranga turi būti pateiktos darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir/arba anglų kalbomis, 

po 1 egz. 

 

Apmokymas 

 

Darbuotojų apmokyti nereikia. 

 

Kiti reikalavimai 

 

Remonto ir/ar eksploatacijos paslaugos turi būti organizuotos per 72 val. po pranešimo. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 33 

(Sutarties priedas Nr. 1) 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

15 pirkimo objekto dalis – Hibridinė atsinaujinančių energijos šaltinių tyrimų valdymo ir 

vizualizacijos sistema 
 

Tikslas 

Įsigyti: Technologinių ir energinių sistemų vizualizacijos, matavimo ir valdymo sistemos sudedamąją dalį: 

Hibridinę atsinaujinančių energijos šaltinių tyrimų valdymo ir vizualizacijos sistemą. 

 

Tiekimo apimtis 

Tiekėjas įsipareigoja pristatyti į pirkėjo nurodytą vietą įrengimus, pašalinti galimus defektus, pakeisti 

nekondicines dalis naujomis. Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų garantija. 

Perkama: Technologinių ir energinių sistemų vizualizacijos, matavimo ir valdymo sistemos sudedamoji 

dalis: Hibridinė atsinaujinančių energijos šaltinių tyrimų valdymo ir vizualizacijos sistema. Perkama 

programinė įranga turi būti suderinama su turima Wonderware InTouch sistema. 

 

Standartai 

Atitinkami reikalaujami standartai nurodyti techniniuose reikalavimuose. 
 

Pirkimo objekto rezultato apibūdinimas arba techniniai reikalavimai 

 

1. Šiluminės saulės energijos konversijos tyrimo stendas – ne mažiau kaip 1 vnt.:  

 šiluminės saulės energijos konversijos tyrimo stendą sudaro plokštieji ir vakuuminiai saulės 

kolektoriai, akumuliacinė talpa, valdikliai ir papildoma armatūra; 

 plokščiasis saulės kolektorius turi būti ne mažesnio kaip 1,8 m
2
 absorbcinio paviršiaus ploto; bendras 

ilgis ne mažesnis kaip 2 m, plotis ne mažiau kaip 1 m; absorbcijos efektyvumas ne mažiau kaip 94 

%; kolektoriaus vamzdžių skersmenys ir sriegiai turi būti suderinti su visa sistema; 

 vakuuminis saulės kolektorius – ne mažiau kaip 20 vakuuminių kolbų; šiluminė energija iš 

absorberio į šilumokaitį turi būti nuvedama vienu metaliniu vamzdeliu; kolbų ilgis turi būti ne 

mažesnis kaip 1800 mm, kolbų išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 58 mm; šilumos nuėmimo 

kondensatoriaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 50 cm
2
; vamzdelyje tekantis šilumnešis neturi 

maišytis su šildymo sistemoje cirkuliuojančiu šilumnešiu; 

 vakuuminis saulės kolektorius – ne mažiau kaip 20 vakuuminių kolbų; šiluminė energija iš 

absorberio į šilumokaitį turi būti nuvedama stikline kolbos dalimi; kolbų ilgis turi būti ne mažesnis 

kaip 1500 mm, kolbų išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 55 mm; vamzdelyje tekantis šilumnešis 

neturi maišytis su šildymo sistemoje cirkuliuojančiu šilumnešiu; 

 beslėgis vakuuminis vandens šildytuvas – ne mažiau kaip 10 vakuuminių kolbų; kolbų ilgis turi būti 

ne mažesnis kaip 1500 mm, kolbų išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 48 mm; 

 turi būti temperatūros davikliai (ne mažiau kaip 3 vnt.) montuojami sistemos darbui kontroliuoti ir 

valdyti; 

 turi būti suderintas su kitais elementais valdiklis su pajungimo dėže ir ne mažesniu kaip 5 m ilgio 

duomenų perdavimo į kompiuterį kabeliu; 

 akumuliacinis vandens šildytuvas turi būti ne mažesnės kaip 300 litrų talpos ir ne mažiau kaip 2 

šildymo kontūrų su įmontuotais šilumokaičiais ir elektriniu kaitinimo elementu, kurio galia turi būti 

ne mažiau kaip 1 kW ir ne daugiau kaip 4 kW; 

 sistemoje užpildytas šilumnešis turi būti tinkamas naudoti ne mažiau kaip iki -30 
ο
C 

temperatūros; 

 akumuliacinėje talpoje turi būti įmontuoti ne mažiau kaip 2 temperatūros davikliai suderinami su 

sistemos valdikliu; 

 turi būti membraninis šilumnešio išsiplėtimo indas, kurio talpa atitinka sistemos šilumnešio kiekį; 

 turi būti ne mažiau kaip 1 cirkuliacinis siurblys pritaikytas darbui saulės kolektorių sistemose; 

 sistema turi būti sukomplektuota su visais vamzdynų jungiamaisiais elementais ir tvirtinimo 

detalėmis vakuuminiams saulės kolektoriams; turi būti ne mažiau kaip 12 rutulinių šilumnešio 
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čiaupų, ne mažiau kaip 3 atbuliniai vožtuvai, šilumnešio slėgio manometras, apsauginis 6 barų 

nominalaus slėgio vožtuvas; automatinis sistemos nuorintojas, šiluminė izoliacija vamzdžiams 

izoliuoti, kurios bendras ilgis ne mažiau kaip 50 bėginių metrų;  

 visų vamzdynų su jungiamąja armatūra ir valdymo mechanizmų pajungimo matmenys (skersmenys) 

turi atitikti saulės kolektoriaus išėjimo skersmenis ir būti tarpusavyje suderinti bei turi būti vidinis 

skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm ir ne didesnis kaip 27 mm; 

 kolektoriai turi turėti montavimo konstrukcijas, tinkamas montuoti ant pastato stogo; konstrukcijose 

turi būti numatytas saugus priėjimas kolektorių aptarnavimui. 

 

2. Fotoelektrinių modulių tyrimo stendas – ne mažiau kaip 1 vnt.: 

 komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažiau kaip 240 W ir ne daugiau kaip 290 W 

galios polikristalinio silicio pagrindo fotoelektrinis modulis, kuris turi būti viename korpuse; turi būti 

CE sertifikatas arba lygiavertis; tinkamas jungti į sistemą iki ne mažesnės kaip 1000 V įtampos; 

efektyvumo sumažėjimo garantija turi būti ne trumpesnė kaip 10 metų su skaitine reikšme ne 

mažesniu kaip 90 % galios sumažėjimu; turi atitikti ne žemesnį kaip IEC 61215 standartą; turi būti 

pateikiamas pilnas fotoelektrinio modulio tvirtinimo ir montavimo komplektas; 

 komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažiau kaip 160 W ir ne daugiau kaip 190 W 

galios monokristalinio silicio pagrindo fotoelektrinis modulis, kuris turi būti viename korpuse; turi 

būti CE sertifikatas arba lygiavertis; tinkamas jungti į sistemą iki ne mažesnės kaip 1000 V įtampos; 

efektyvumo sumažėjimo garantija turi būti ne trumpesnė kaip 10 metų su skaitine reikšme ne 

mažesniu kaip 90 % galios sumažėjimu; turi atitikti ne žemesnį kaip IEC 61215 standartą; turi būti 

pateikiamas pilnas fotoelektrinio modulio tvirtinimo ir montavimo komplektas; 

 komplektacijoje turi būti fotoelektrinis modulynas su ne mažiau kaip 160 W galios plonasluoksnės 

technologijos pagrindo fotoelektriniais moduliais; turi būti CE sertifikatas arba lygiavertis; tinkamas 

jungti į sistemą iki ne mažesnės kaip 1000 V įtampos; efektyvumo sumažėjimo garantija turi būti ne 

trumpesnė kaip 10 metų su skaitine reikšme ne mažesniu kaip 90 % galios sumažėjimu; turi būti 

pateikiamas pilnas fotoelektrinio modulio tvirtinimo ir montavimo komplektas; 

 komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 įtampos inverteriai suderinti su kiekvieno tipo fotoelektriniais 

moduliais ir su prijungimo kabeliais; išėjimo nominali įtampa 230 V, kuri gali svyruoti ne didesnėse 

ribose kaip nuo 207 V iki 264 V; 

 turi būti tinklinis inverteris, kurio kintamosios įtampos išėjimo galia ne mažesnė kaip 1000 W; 

išėjimo dažnis 50/60 Hz su nedidesniu kaip ± 5 Hz nuokrypiu; maksimali įėjimo nuolatinės srovės 

įtampa ne mažesnė kaip 380 V; turi turėti duomenų atvaizdavimo ekraną ir sąsają su internetu; 

inverteris turi būti vienfazis; turi būti apsauga nuo įėjimo įtampos poliariškumo sumaišymo, nuo 

išėjimo srovės trumpo jungimo, turi būti galvaniškai izoliuotas; 

 turi būti akumuliatoriai paremti LiFePO4 pagrindu ne mažiau kaip 12 Ah talpos ir ne mažiau kaip 

3,2 V; kartu turi būti komplektuojama su suderintu įkrovikliu; 

 turi būti nuolatinės ir kintamos srovės paskirstymo ir komutavimo skydas; 

 turi būti pagamintos elektros energijos transliavimo į elektros tinklą įranga 

 turi būti elektrinių parametrų monitoringo galimybė; 

 visa komplektuojama įranga turi būti tarpusavyje suderinta ir turėti montavimo konstrukcijas. 

 

3. Vėjo jėgainės energinių parametrų tyrimo stendas – ne mažiau kaip 1 vnt.: 

3.1. Vėjo jėgainės stendas su sparnuote – ne mažiau kaip 1 vnt.: 

 vėjo jėgainė turi turėti horizontalios ašies ne mažesnio kaip 2,4 m ir ne didesnio kaip 3,5 m 

skersmens trijų menčių vėjaratį; 

 vėjaratis turi turėti mechaninį menčių (sparnų) atakos kampo reguliavimo mechanizmą; 

 jėgainės konstrukcijoje neturi būti naudojamas multiplikatoriaus (turi būti be multiplikatoriaus); 

 vėjo jėgainės sparnuotės agregatas turi turėti automatinį orientavimo pagal vėjo kryptį mechanizmą; 

 vėjo jėgainės orientavimo į vėją mechanizmo plokštuma (uodega) turi būti keičiama; 

 ant vėjo jėgainės orientavimo į vėją mechanizmo (uodegos laikiklio) ir už generatoriaus turi būti 

įrengtos vietos vėjo greičio (ne mažiau kaip 1 vnt.) ir krypties (1 vnt.) jutikliams tvirtinti; 

 vėjaračio mentys (sparnai) turi būti tuščiavidurės ir pagamintos iš kompozitinės medžiagos stiklo 

audinio pagrindu arba analogiškos medžiagos; 

 vėjaračio centras turi būti aerodinaminis sparnų laikiklis, kuris turi būti pagamintas iš aliuminio arba 

analogiškos medžiagos; 
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 vėjaračio aerodinaminių sparnų laikiklis, turi būti pagamintas su cilindrinėmis kiaurymėmis 

sparnams tvirtinti, ir turi turėti galimybę keisti ir fiksuoti atakos kampą neišimant mentės iš 

fiksavimo vietos; 

 turi būti įrengtas mechaninis automatinis vėjo jėgainės stabdymas; 

 vėjo jėgainės mechaninis automatinio stabdymo mechanizmas turi turėti galimybę stabdymui 

blokuoti; 

 vėjo greitis kuriam esant jėgainės vėjaratis pradeda suktis turėtų būti ne didesnis kaip 3 m/s; 

 jėgainės išvystomas nominalus galingumas turi būti pasiekiamas esant ne didesniam kaip 11 m/s vėjo 

greičiui.  

 nominalus vėjaračio sukimosi greitis turi būti ne didesnėse ribose kaip nuo 340 iki 360 aps./min; 

 pagrindas ant kurio įrengti pagrindiniai vėjo jėgainės agregatai turi turėti paruoštą vietą servo pavarai 

įrengti;  

 vėjo jėgainės stiebas turi būti sudarytas iš dviejų (viršutinės ir apatinės) dalių, iš kurių turi būti 

pateikta tik viršutinė dalis; 

 pagrindiniai vėjo jėgainės agregatai turi būti įrengti ant viršutinės stiebo dalies, kurios aukštis ne 

mažesnis kaip 1,5 m, bei turi būti įrengtos vietos tvirtinimo lynams ir tvirtinimui prie apatinės stiebo 

dalies; 

 vėjo jėgaines viršutinė dalis ir pagrindinius vėjo jėgainės agregatus laikantis mechanizmas neturi būti 

stacionariai sujungtas, bet turi turėti demontavimo galimybę; 

 vėjo jėgainės viršutinis stiebas turi būti ne mažesnio kaip 132 mm išorinio skersmens; 

 prie vėjo jėgainės pagrindinio veleno turi būti įrengta vieta veleno sukimosi dažnio jutikliui; 

 vėjo jėgainės generatoriaus jungiamieji laidai su viršutiniu stiebu turi būti jungiami per šepečių 

mechanizmą; 

 vėjo jėgainės generatorius turi išvystyti nominalų ne mažesnį kaip 900 W ir ne didesnį kaip 1100 W 

galingumą; 

 vėjo jėgainės maksimalus (mechaniniam stabdymui) galingumas turi būti ne mažesnis kaip1700 W; 

 vėjo jėgainės generatorius turi būti trijų fazių; 

 elektros generatorius turi būti žadinamas nuolatiniais (NdFeB) magnetais; 

 vėjo jėgainėje turi būti galimybė be konstrukcinių pakeitimų keisti generatorių į kito modelio 

generatorių; 

 vėjo jėgainės generatoriaus rotoriaus inercija turi būti ne didesnė kaip 0,013 kg·m²; 

 generatoriaus sukimo momentas vardiname rėžime turi būti ne didesnis kaip 44,5 Nm; 

 generatoriaus pradinis sukimo momentas turi būti ne didesnis kaip 0,9 Nm; 

 generatoriaus velenas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ir turėti ne mažiau kaip du guolius; 

 generatoriaus vardinis sukimosi greitis ne didesnis kaip 480 r/min; generatoriaus išėjimo įtampa turi 

būti ne didesnėse ribose kaip nuo 350 V iki 400 V esant vardiniam sukimosi greičiui; 

 generatoriaus korpusas pagamintas iš aliuminio arba analogiškos medžiagos; 

 generatoriaus svoris turi būti ne didesnis kaip 20 kg; generatoriaus išorinis skersmuo turi būti ne 

didesnis kaip 30 cm, o bendras aukštis ne didesnis kaip 23 cm; 

 vėjo jėgainės montavimo darbų perkančioji organizacija neužsako 

3.2. Vėjo generatoriaus tyrimo stendas – ne mažiau kaip 1 vnt: 

 vėjo jėgainės generatorius turi išvystyti nominalų ne mažesnį kaip 900 W ir ne didesnį kaip 1100 W 

galingumą; 

 generatorius turi būti sumontuotas ant metalinio pagrindo ir suderintas su atitinkamos galios trifaziu 

elektros varikliu, skirtu sukti generatoriaus veleną; 

 generatorius turi būti trijų fazių; žadinamas nuolatiniais (NdFeB) magnetais; 

 generatoriaus rotoriaus inercija turi būti ne didesnė kaip 0,013 kg·m²; 

 generatoriaus sukimo momentas vardiname rėžime turi būti ne didesnis kaip 44,5 Nm; 

 generatoriaus pradinis sukimo momentas turi būti ne didesnis kaip 0,9 Nm; 

 generatoriaus velenas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ir turėti ne mažiau kaip du guolius; 

 generatoriaus vardinis sukimosi greitis ne didesnis kaip 480 r/min; generatoriaus išėjimo įtampa turi 

būti ne didesnėse ribose kaip nuo 350 V iki 400 V esant vardiniam sukimosi greičiui; 

 generatoriaus svoris turi būti ne didesnis kaip 20 kg; generatoriaus išorinis skersmuo turi būti ne 

didesnis kaip 30 cm, o bendras aukštis ne didesnis kaip 23 cm. 

 

4. Inverteris – ne mažiau kaip 1 vnt.: 
 maksimali įėjimo įtampa (DC) turi būti ne mažesnė kaip 1000 V; 
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 maksimali įėjimo srovė (DC) turi būti ne mažesnė kaip 33 A; 

 darbinė (programuojama) įėjimo įtampa turi būti ne mažesnėse ribose kaip nuo 30 V iki 750 V; 

 vardinė įtampa (DC) ne mažesnė kaip 400 V; 

 išėjimo galia ne mažesnė kaip 10 kW; 

 trumpalaikė galia ne mažesnė kaip 11 kW; 

 atiduodama į tinklą nominali įtampa turi atitikti pramoninio tinklo įtampą - (AC) 400 V; 

 turi būti galima jungti į tinklą (AC), kurio įtampa ne mažesnė kaip 340 V ir ne didesnė kaip 450 V; 

 inverteris turi būti trifazis; 

 atiduodama srovė (vardiniame rėžime) (AC) ne mažesnė kaip 14 A; 

 galios faktorius turi būti ne mažiau kaip 0,96; 

 vardinis tinklo dažnis turi būti 50/60 Hz ± 3 Hz; 

 efektyvumas (naudingumo koeficientas) turi būti ne mažesnis kaip 0,95; 

 apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP65; 

 turi būti sąsaja RS485/Bluetooth su kompiuteriu; 

 turi būti inverterio darbo stebėsenos galimybės ekrane įrengtame pačiame prietaise arba programinės 

įrangos pagalba per kompiuterį; 

 inverteris turi atitikti ne žemesnius kaip EN61000-6-1:2007 ir EN61000-6-3:2007 standartus. 

 

5. Vėjo jėgainės valdiklis su apkrova – ne mažiau kaip 1 vnt.: 

 vardinė įėjimo galia turi būti ne mažesnė kaip 20 kW; 

 maksimali įėjimo įtampa (AC) turi būti ne mažesnė kaip 500 V; 

 maksimali įėjimo srovė (AC) turi būti ne mažesnė kaip 40 A; 

 maksimali išėjimo įtampa (DC) turi būti ne didesnė kaip 750 V; 

 maksimali išėjimo srovė (DC) turi būti ne mažesnė kaip 40 A; 

 maksimali trumpalaikės apkrovos įtampa (DC) turi būti ne mažesnė kaip 750 V; 

 maksimali trumpalaikės apkrovos srovė (DC) turi būti ne mažesnė kaip 30 A; 

 efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 0,95; 

 apkrova turi būti suderinta su valdikliu. 

 

5. Generatoriaus tyrimo stendas – ne mažiau kaip 1 vnt: 

 vėjo jėgainės generatorius turi išvystyti nominalų ne mažesnį kaip 3000 W ir ne didesnį kaip 4000 W 

galingumą; 

 generatorius turi būti sumontuotas ant metalinio pagrindo ir suderintas su atitinkamos galios trifaziu 

elektros varikliu, skirtu sukti generatoriaus veleną; 

 generatorius turi būti trijų fazių; žadinamas nuolatiniais (NdFeB) magnetais; 

 generatoriaus vardinis sukimosi greitis ne didesnis kaip 300 r/min; generatoriaus išėjimo įtampa turi 

būti ne didesnėse ribose kaip nuo 300 V iki 500 V esant vardiniam sukimosi greičiui; 

 
6. Nuolatinės srovės generatoriaus tyrimo stendas – ne mažiau kaip 1 vnt: 

 vėjo jėgainės generatorius turi išvystyti nominalų ne mažesnį kaip 200 W ir ne didesnį kaip 400 W 

galingumą; 

 generatorius turi būti žadinamas nuolatiniais magnetais; 

 generatoriaus vardinis sukimosi greitis ne didesnis kaip 750 r/min; generatoriaus išėjimo įtampa turi būti 

skirta 24 V sistemoms; 

 generatorius turi pradėti veikti nuo ne didesnio kaip 3 m/s vėjo greičio; 

 generatorius turi būti pritaikytas 3 menčių sparnuotei ir turi būti su sparnuote. 

 

7. Kintamosios srovės matavimo zondas – ne mažiau kaip 1 vnt.: 

 turi matuoti kintamąją srovę ne mažesnėse ribose kaip nuo 0,01 A iki 6 A; 

 matavimo paklaida skaitine reikšme turi neviršyti 1 %; 

 turi atitikti EN61010-2 saugumo standartą; 

 išėjimo kabelis turi atitikti BNC tipo jungtį; 

 matavimo dažnis turi būti ne mažesnėse ribose kaip nuo 40 Hz iki 5 kHz. 

 

8. Universalus signalų analizatorius – ne mažiau kaip 1 vnt.: 
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 universalų signalų analizatoriaus komplektą sudaro kompiuterinės diagnostikos prietaisas, programinė 

įranga bei prietaiso jungtys ir jutikliai; 

 analizatoriaus operacinė sistema turi būti paremta Linux arba analogiška sistema; 

 procesorius ne mažiau kaip 32 bitų; 

 komplekte turi būti atminties kortelė ne mažesnės kaip 512 MB talpos, suderinta su prietaiso jungtimi; 

 elektros maitinimas nuo DC 12 V ir iš elektros tinklo 50 Hz/230 V; 

 prietaisas turi turėti gamykliškai įmontuotą akumuliatorių; 

 analizatorius turi turėti LCD lietimui jautrų spalvotą ekraną skirtą duomenų išvedimui ir paties 

analizatoriaus valdymui; 

 turi būti komandų programinių įrankių, kuriais galima komunikuoti su įvairiais kontrolės blokais 

naudojant CAN, ISO91412, KWP2000, SAE J1850 ryšio protokolus; 

 programinės įrangos licencija turi būti neterminuota, turi būti numatyta atnaujinimo galimybė be 

papildomo mokesčio per internatą ar analogišku būdu; 

 prietaiso komplekte turi būti visos reikalingos jungtys ir jutikliai; 

 analizatorius turi būti skirtas ES rinkai, turi būti naudojimosi instrukcija anglų ir/arba lietuvių kalba. 

 

9. Reguliuojamas trifazis transformatorius – ne mažiau kaip 1 vnt.: 

 įėjimo įtampa turi būti ne mažiau kaip 400 V; 

 turi palaikyti dažnį ne mažesnėse ribose kaip nuo 50 Hz iki 300 Hz; 

 išėjimo srovė turi būti ne mažesnė kaip 3,5 A; 

 išėjimo įtampa turi būti reguliuojama nuo 0 iki ne mažiau kaip 430 V; 

 turi būti atsparus įtampai ne mažesnei kaip 2 kV; 

 visas transformatorius turi būti sumontuotas viename korpuse. 

 

10. Elektros srovės matavimo blokas – ne mažiau kaip 4 vnt.: 

 turi būti galimybė matuoti DC ir AC sroves vienu metu ne mažiau kaip 3 kanalais; 

 turi matuoti sroves nepriklausomai nuo tekėjimo krypties; 

 matavimo tikslumas nuo 0 iki 60 Hz dažnyje turi būti ne didesnis kaip 10 %; 

 matuojamos srovės dydis turi būti ne mažesnis kaip 25 A; 

 turi atlaikyti ne mažiau kaip 32 A trumpalaikės srovės impulsus; 

 matavimo netiesiškumas ne daugiau kaip 1 %; 

 turi būti atsparus įtampai ne mažesnei kaip 5 kV; 

 blokas turi būti montuojamas ant standartinio DIN Rail bėgelio; 

 turi būti srovės tekėjimo šviesinė indikacija. 

 

11. Osciloskopas – ne mažiau kaip 2 vnt.:   
 vertikali rezoliucija turi būti ne mažiau kaip 8 bitai; 

 darbinis dažnis turi būti ne mažesnis kaip 2 MHz; 

 maksimalus pasikartojančių signalų atrinkimas turi būti ne mažesnis kaip 2 GS/s; 

 maksimalus duomenų atrinkimo greitis ne mažesnis kaip 50 MS/s; 

 prietaisas turi palaikyti BNC įėjimo jungtį; 

 matavimo tikslumas skaitine reikšme ne didesnis kaip 3 %; 

 komplekte turi būti prietaiso programinė įranga, 2 x 60 MHz x1/x10 osciloskopo zondai, duomenų 

perdavimo USB kabelis. 

12. Osciloskopas – ne mažiau kaip 2 vnt.:   
 vertikali rezoliucija turi būti ne mažiau kaip 8 bitai; 

 darbinis dažnis turi būti ne mažesnis kaip 40 MHz; 

 maksimalus pasikartojančių signalų atrinkimas turi būti ne mažesnis kaip 5 GS/s; 

 turi būti perkrovos saugiklis prie ne daugiau kaip ±100 V. 

 maksimalus duomenų atrinkimo greitis ne mažesnis kaip 500 MS/s; 

 prietaisas turi palaikyti BNC įėjimą su ne mažiau kaip 1 MΩ lygiagrečiai su 12 pF įėjimo 

charakteristikom; 

 turi turėti AC arba DC perjungimo galimybę; 

 matavimo tikslumas skaitine reikšme ne didesnis kaip 3 %; 

 komplekte turi būti prietaiso programinė įranga, 2 x 250 MHz x1/x10 osciloskopo zondai, duomenų 

perdavimo USB kabelis. 
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13. Programinė įranga procesų valdymui ir vizualizacijai: 

 turi būti suderinama darbui su Windows 7 operacine sistema; 

 turi būti suderinama su turimais Unitronics programuojamais loginiais valdikliais ir Wonderware 

InTouch programine įranga; 

 programinė įranga turi turėti standartines sąsajas su valdikliais (pvz. modbus, simatic ir pan) ir turi 

būti galimybė naudoti kitų gamintojų sąsajas (pvz. UniOPC, UniDDE ir pan.); 

 turi būti galimybė atlikti projektus su duomenų bazėmis, išplėstinėmis ir internetinėmis ataskaitomis; 

 turi būti nuotolinis valdymas per internetinius tinklus; 

 programinę įrangą galima perinstaliuoti į kitą kompiuterį be papildomo tiekėjo perspėjimo; 

 licencijos galiojimas ne trumpesnis kaip 3 metai; 

 licencija turi būti skirta ne mažiau kaip 5 darbo vietoms; 

 programinė įranga turi duomenis nuolatos kaupti kompiuterio atmintyje, o nutrūkus elektros energijos 

tiekimui į kompiuterį ar kitaip sustojus kompiuteriui, duomenys iki darbo sutrikimo turi automatiškai 

likti išsaugoti kompiuteryje. 

 

14. Personalinis kompiuteris (stacionarus) – 1 vnt.: 
 spartinančioji atmintis L2 ne mažiau 6 MB; 

 mikroschemų rinkinys palaikantis operatyviąją atmintį DDR3, grafinę sąsają PCIe, USB 2.0 

protokolą, ne mažiau kaip 4 kanalų diskų kontrolerį Serial ATA; 

 operatyvioji atmintis ne mažiau 4 GB; 

 vaizdo atkūrimo įranga ne mažiau: 128 MB atminties, palaikanti ne blogesnius kaip Microsoft 

DirectX9, VMR9, GDI/GDI+; OpenGL 1.4; 

 prievadai ne mažiau: 8 USB prievadai (iš kurių ne mažiau kaip 2 priekyje), 2 PS/2. 

 kaupiklis ne mažiau 500 GB, 7200 aps/min, SATA, 8MB; 

 ne blogiau kaip 5,25" DVD-RW 16x; 

 tinklo sąsaja UTP, 10/100/1000 Mbps; Wake-on-LAN funkcija; Alert-on-LAN funkcija; DMI 2.0; 

klaviatūra turi būti su lietuviškomis raidėmis, pelė - optinė dviejų klavišų su ratukiniu mygtuku; 

 monitorius skystųjų kristalų, ne mažiau kaip 22“ ekrano įstrižainės; DVI ir VGA jungtys; kontrastas 

ne mažiau kaip 1000:1; ryškumas ne mažesnis kaip 200 cd/m²; taško dydis ne daugiau 0,28 mm; 

taško atsinaujinimo laikas ne daugiau kaip 6 ms. 

 

Pakuotės ir transportavimas 

 

Tiekėjas įrangą pristato savo transportu (transportavimo kaina įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą). 

Pristatymas į ASU, Centriniai rūmai, 514 laboratoriją, Studentų 11, Akademijos mst., Kauno r. 

Įrangos pristatymo terminas 60 dienų po pirkimo sutarties pasirašymo. 

 

Reikalavimai dėl įdiegimo ir priėmimo-perdavimo 

 

Priėmimo-perdavimo aktas bus pasirašytas po to, bus pademonstruoti visi techniniai rodikliai, kurie buvo 

pateikti techniniuose reikalavimuose. 

 

Kokybės kontrolė 

 

Įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 2 metų garantija. 

 

Dokumentacija, instrukcijos 

 

Turi būti pateikti gamintojų parengti techniniai aprašai įrodantys prietaiso atitikimą konkurso techniniams 

reikalavimams. 

Su įranga turi būti pateiktos darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių ir/arba anglų kalbomis, 

po 1 egz. 

 

Apmokymas 

 

Darbuotojų apmokyti nereikia. 
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Kiti reikalavimai 

 

Remonto ir/ar eksploatacijos paslaugos turi būti organizuotos per 48 val. po pranešimo 

 

 

 

 

 


