Orçamento Nº
857
SÃO PAULO, 13 de Abril de 2020

Vendedor
Telefone

WENDEL JAWORSKY

Empresa

01502-FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO FAPESP
Endereço RUA PIO XI, 1500 ALTO DA LAPA - 05468-901 - SÃO PAULO / SP
CNPJ/CPF 43.828.151/0002-26

Nome

Cristiane

Email

cristiane.silva28@unifesp.br

Telefone

992296912

Item Qtde Uni
1

1

Uni

Código
Q315UV4-80

Inscrição Estadual/RG ISENTO

Descrição

Unitário

ULTRAFREEZER VERTICAL 580 LITROS
Aplicação
Preparo de amostras, armazenamento, ensaios analíticos, rotinas industriais,
testes de qualidade e controle de qualidade.
Características construtivas
Externamente construído em aço inox possuindo rodízios com freio, isolação
térmica em poliuretano injetado de alta
densidade com três áreas de entrada para sondas de calibração/validação
ou outros procedimentos, porta frontal revestida
em fibra de vidro e com aquecimento interno para evitar formação de gelo, já
o interior é feito em aço inox 304 polido
e dividido em compartimentos deslizantes e ajustáveis com portas individuais
de PVC. Garantindo assim uma excelente
isolação térmica que além de oferecer segurança ao operador reduz seu
consumo de energia.
istema de controle
Painel com visor digital para controle de temperatura micro processado com
certificação RBC, dispositivo de segurança
com alarme áudio visual para temperatura máxima e mínima, porta aberta e
falta de alimentação elétrica ou redução. Sistema
de segurança que garante a funcionalidade eletrônica em caso de falha no
fornecimento de energia e supressão de surtos.
Especificações
-Capacidade 580 litros;
-Temperatura de trabalho -40°C à -86°C;
-Resolução 0,1 °C;
-Saída serial do controlador;
-Sistema de refrigeração livre de CFC;
-Opcional: Sistema de backup com injeção de CO2.
Modelo Volts Watts Capacidade(L) Temperatura Dim.interna(CxLxA)cm
Dim.Externa(CxLxA)cm
Q315UV4-80 220 2500 580 -40°C a -86°C 74x66x120 97x93x200

92.900,0000

Total
92.900,00
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Condições de Fornecimento

TOTAL

92.900,00

Preços: em Reais
Validade: 5 dias
Pagamento: Depósito ou Boleto.
Frete: incluso
Entrega: 20 DIASuteis
PEDIDO MÍNIMO: 500 REAIS.

Wendel Jaworsky
E-mail: wendel@econolab.com.br
11 3796-7008
Representante Oficial Corning, Axygen, HTL
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