
FAHECE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
Rua Presidente Coutinho, 160 - Florianópolis/SC
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COLETA DE PREÇOS
Data:15/08/2013 até 16:00h

Item Especificação do Material/Serviço Unidade QTD.

Só serão acatados os orçamentos com: Frete Pago (até Florianópolis), Marca do Material, 
Fabricante, Condições de Pagamento, Validade da Proposta e Prazo de Entrega.

Favor encaminhar orçamento para o fax (48) 3212-1374 ou e-mail: 

marcela.rocha@fahece.org.br, até o dia 15/08/2013 às 16:00 horas, em papel timbrado.

Florianópolis, 12 de agosto de 2013

Marcela Souza Rocha
Divisão de Compras - FAHECE

Cabine de segurança biológica classe II: capela de fluxo laminar

classe II vertical com carrinho de rodas. CONSTRUÇÃO: em

chapa de aço crbono SAE 1020 com pintura etrostática na cor

branca com mesa de trabalho toda em inox e removivel para

limpeza; FLUXO DE AR: vercal com velocidade de 0,45M/S +/-

20% reecirculação interna de 70% de ar através de filtros

absoluto de insuflamento e 30% exaurido para fora através de

filtro absoluto de exaustão para a retenção de partículas de 0,3

microns; MOTOR VENTILADOR: motor de 1/4 HP 220 volts 6

pólos com três velocidades e daimer para ajuste de velocidade do

ar com ventilador acoplado para rotação e insuflamento de ar.

FILTROS: absolutos hepa com eficiência de 99,97% DOP para

partículas de 0,3 microns. Dotada de filtros no fluxo vertical e

filtro absoluto de exaustão interna, filtros microplissados em

resina sintética conforme NBR 6401. JANELA FRONTAL: tipo

basculante com vidro temperado com 20mm de espessura.

ILUMINAÇÃO: interna com lâmpada fluorescentes nível de

ruído: abaixo de 65 DBS. Lâmpada germicida de 30 watts X 90

cm. SEGURANÇA: estas unidades garatem na área de trabalho

classe ISO 5. TAMANHO E MEDIDA: modelo CFLV classe II

tamanho 1, largura externa A - 980X750 mm, largura interna B -

920X600 mm, altura sem carrinho 1.400mm, altura total com

carrinho 2.250mm, profundidade na área de trabalho do

operador: 600 mm, altura interna da mesa de trabalho até a face

do filtro 610 mm. ACESSÓRIOS INCLUSOS: tomada auxiliar de

200 volts, lâmpada germicida (UV) e barra em inox com seis

ganchos para pendurar bolsa ou frascos.
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