
 
TOM III SWZ OPZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń do budowy stanowiska do pomiaru w 

niskich temperaturach - kriostat z wyposażeniem.  

 

Kriostat działający wg. opisu poniżej o parametrach podanych w tabeli poniżej, wyposażony w: stojak 

umożliwiający montaż do stołu optycznego, cztery okienka kwarcowe na zakres 0.5-3.5 THz, 

regulowany optyczny uchwyt próbki, regulowany optyczno-elektryczny uchwyt próbki z 

wyprowadzeniami do zakotwiczenia kabli pomiarowych, grzałkę oraz diodowy sensor temperatury 

zamontowany na wymienniku ciepła, dodatkowy, skalibrowany diodowy sensor temperatury, 

kontroler temperatury dedykowany do pracy z tym kriostatem, kompresor z elastycznymi wężami 

helowymi, układ próżniowy z akcesoriami niezbędnymi do pracy z kriostatem i próżniomierzem 

pozwalający mierzyć ciśnienie w całym zakresie pracy. 

 

 

Układ chłodzący kriostat powinien pracować w obiegu zamkniętym z kompresorem helowym i 

chłodziarką typu Gifford-McMahon bez konieczności stosowania cieczy kriogenicznych.  

 

Parametr układu chłodzącego Wartość parametru wymaganego 

Zakres temperatur pracy bez okienek  Nie mniej niż 4-355K 

Zakres temperatur pracy z 4 okienkami  Nie mniej niż 6-355K  

Moc chłodząca dla zasilania 50Hz  Mieszcząca się w zakresie 0.15-0.2W  

Możliwość pozycjonowania kriostatu w stojaku  Przynajmniej w kierunku góra-dół 

Czas schładzania od temp. pokojowej do 4.2K  Nie dłużej niż 110 min. 

Liczba połączeń elektrycznych DC do próbek  Nie mniej niż 24 

Liczba kabli koncentrycznych do próbek  Niemniej niż 2 

Przestrzeń na próbkę  Nie mniej niż 40mm x 35mm 

Poziom drgań uchwytu próbki  Nie większy niż 20μm RMS 

Miejsce na próbkę  Próbka umieszczana w próżni 

Średnica otworu w uchwytach na próbki  Nie mniejsza niż 10mm 

Wielkość okienek  Mieszcząca się w zakresie 40-45, czysta apertura 
30-35mm 

Interfejs kontrolera temperatury  USB, GPIB IEEE-488 

Sterowniki do kontrolera temperatury  LabView 

Zasilenie kompresora  230V, 50Hz 

Chłodzenie kompresora  Wodne  

Poziom emitowanego przez kompresor hałasu  Nie więcej niż 60dB 

Długość węży łączących kriostat z kompresorem  Nie mniej niż 12m 

Ciśnienie minimalne utrzymywane w kriostacie  Nie większe niż 1x10-5 mbar 

Szybkość pompowania azotu dla portu NW40  Mieszcząca się w zakresie  45-50 l/s 

 

Inne wymagania: 

1. Termin realizacji zamówienia: do 35  tygodni od daty zawarcia umowy.  



 
2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od dnia 

odbioru końcowego. 

3. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest przeprowadzenie jednej usługi serwisowej po 

zakończeniu gwarancji.  

4.  Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia pracowników z zakresu podstawowej obsługi 

przyrządu - 1 dzień w terminie ustalonym z Zamawiającym.  

 

 

 


