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Nr zamówienia Thermo Scientific: ___________________ 

Nr zamówienia zakupu klienta: ___________________ 

Formularz przedinstalacyjny 

WAŻNE: Do chwili otrzymania wypełnionego formularza przedinstalacyjnego nie możemy zaplanować instalacji systemu.  

 

Pomyślna instalacji systemu wymaga przygotowania lokalizacji zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku 

bezpieczeństwa. Zanim system zostanie dostarczony, należy wykonać poniższe czynności:  

• Przeczytać Instrukcję bezpieczeństwa, aby uzyskać informacje o przygotowaniu docelowej lokalizacji na instalację 

• Zapoznać się z wymaganiami dot. komputera dla systemu 

• Wpisać numer zamówienia klienta (znajduje się na kopii zamówienia przyrządu) w powyższym wierszu 

• Wypełnić poniższy formularz 

• Zwrócić wypełniony formularz do nas 

 

Wybrać Tak, Nie lub Nd. (nie dotyczy) dla każdego z wymienionych wymagań. Podać dodatkowe informacje tam gdzie to 

konieczne.  

 Tak  Nie  Nd. Warunki otoczenia są spełnione, co potwierdziły przeprowadzone pomiary.  
 
Temperatura: _____°C 
 
Stabilność: ±         °C 
 
Wilgotność względna: ______% 
 

 Tak  Nie  Nd. Nie występują drgania podłogi pochodzące z układu klimatyzacji, silników itp.  

 Tak  Nie  Nd. Nie występuje intensywne pole magnetyczne. 

 Tak  Nie  Nd. Usunięto wszelkie wykładziny generujące ładunki statyczne. 

 Tak  Nie  Nd. W pobliżu nie znajdują się okna. 

 Tak  Nie  Nd. Zminimalizowano hałas w otoczeniu (zaleca się poziom hałasu poniżej 75 dB). 

 Tak  Nie  Nd. Lokalizacja nie naraża systemu na nadmierne zapylenie ani substancje lotne. 

 Tak  Nie  Nd. Stanowisko jest płaskie, wypoziomowane i może wspierać ciężar systemu. Stół nie 
może być pochylony ani elastyczny.  
 
Szerokość stołu: ______ 
 
Głębokość stołu (od przodu do tyłu): ______  
 

 Tak  Nie  Nd. Lokalizacja instalacji jest łatwo dostępna dla pracowników serwisowych, zapewniając 
odpowiedni odstęp dookoła systemu.  



Formularz przedinstalacyjny 

Strona 2 z 3 

 

 Tak  Nie  Nd. Pracownik na miejscu pomoże instalatorowi Thermo Fisher Scientific przenieść 
mikroskop ze skrzyni transportowej na stanowisko robocze. Do bezpiecznego 
przenoszenia systemu (o masie maks. 70,3 kg) potrzebne są dwie osoby.   

 Tak  Nie  Nd. System można przenieść przez drzwi i zmieści się w windzie. Skrzynia transportowa ma 
szerokość 39 cali (około 1 metra).  

 Tak  Nie  Nd. Zapewniono odpowiednie miejsce w pobliżu stanowisko roboczego na rozpakowanie 
skrzyni.  
 
Podczas instalacji instalator rozpakuje elementy sytemu i potwierdzi, że wszystkie są 
dostępne. Do rozpakowania skrzyni instalator będzie potrzebować wózka lub 
dodatkowego stołu.  

 Tak  Nie  Nd. Mikroskop zostanie zainstalowany na istniejącym spektrometrze Nicolet iS50 FTIR.  
 
Jeśli Tak, należy sprawdzić, czy w systemie iS50 zainstalowano duplikat paszportu. 
 
Jeśli Nie, należy potwierdzić, że zamówienie mikroskopy zawiera paszport iS50. 
 

 Tak  Nie  Nd. Czy spektrometr iS50 będzie używany z oprogramowaniem OMNIC i OMNIC Paradigm?  
 
Jeśli Tak, oprogramowanie OMNIC zostanie zainstalowane na osobnym komputerze 
sterowanym za pomocą przełącznika KVM.  
 
Jeśli Nie, sterowanie spektrometrem iS50 będzie się odbywać wyłącznie za pomocą 
oprogramowania OMNIC Paradigm.  
 

 Tak  Nie  Nd. Wymagania elektryczne zostały spełnione.  
 
Gniazda elektryczne dla przyrządów: _______ V AC - ______ A 
 
Dostępne są dodatkowe gniazda elektryczne: _______ V AC - ______ A 
 
 

 Tak  Nie  Nd. Dostępna jest wystarczająca liczba gniazd z uziemieniem, wspierających konfigurację 
systemu.  

 Tak  Nie  Nd. Operatorzy będą dostępny i gotowi do ustawienia przyrządów, a także przejścia 
szkolenia.  

 Tak  Nie  Nd. Chcielibyśmy aktywować system usług zdalnych i monitorowania. 

 Tak  Nie  Nd. Dla detektora z układem chłodzenia dostępny jest ciekły azot. 

 Tak  Nie  Nd. Wybrano gaz do przedmuchiwania, zaś linie gazu są zainstalowane i dostępne. W 
przypadku korzystania z generatora gazu do przedmuchiwania należy umieścić go z 
dala od urządzenia, aby zredukować hałas i wibracje.  

 Tak  Nie  Nd. Jeśli klient dostarcza własny komputer, spełnia on minimalne wskazane wymagania.   

 Tak  Nie  Nd. W pobliżu miejsca instalacji dostępny jest telefon na potrzeby bezpieczeństwa. 

 Tak  Nie  Nd. Instalacji pieca TGA dokonano przed instalacją modułu TGA-IR.  
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 Tak  Nie  Nd. Próbka testowa CaOx modułu TGA__IR jest dostarczana przez użytkownika 
końcowego.  

 Tak  Nie  Nd. Spełniono wymagania dotyczące bezpieczeństwa laserowego (dla systemów Raman 
klasy 3B, obszar występowania wiązki został zaopatrzony w zdalne blokady, zgodnie z 
opisem w instrukcji bezpieczeństwa.  

 Tak  Nie  Nd. Czy dla Państwa lokalizacji wymagane są szczególne certyfikacje z zakresu szkoleń, 
sprzętu lub wymagań fizycznych? Jeśli Tak, prosimy przedstawić je poniżej:  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ja, poniżej podpisany, potwierdzam, że powyższe wymagania zostały spełniony oraz lokalizacja jest przygotowana do 

zainstalowania systemu. Rozumiem, że mogę ponosić odpowiedzialność za wydatki związane z podróżą i 

zakwaterowaniem pracownika serwisowego, jeśli instalacji nie uda się ukończyć w planowanym terminie z uwagi na 

niewystarczające przygotowanie lokalizacji. W takim przypadku firma Thermo Fisher Scientific chciałaby przełożyć 

instalację na jak najbliższy termin, ale trwające prace mogą spowodować opóźnienie powrotu do Państwa lokalizacji. 

Główna osoba kontaktowa:  Telefon  

Nazwa firmy:  Adres e-mail:  

Data:  Podpis 

 

Po otrzymaniu wypełnionego formularza pracownik serwisowy świadczący usługę lokalnie skontaktuje się z 

Państwem, aby zaplanować instalację. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
269-351800 B 
Luty 2022 roku 


	Thermo Scientific Sales Order Number: 
	Customer Purchase Order Number: 
	Temperature: 
	Stability: 
	Relative humidity: 
	Table depth front to back: 
	Env: 
	 Considerations: Off

	floor vibrations: Off
	magnetic fields: Off
	static: Off
	windows near: Off
	acoustic noise: Off
	dust: Off
	table: Off
	table width: 
	clearance: Off
	electrical outlets: Off
	ground: Choice1
	operators: Choice1
	remote services: Choice1
	ln2: Choice1
	purge gas: Choice1
	doors: Off
	existing is50: Off
	omnic: Off
	adequate space: Off
	representative: Off
	computer: Off
	phone: Off
	tga furnace: Off
	Outlets for instruments: 
	Volts AC: 
	Additional outlets available: 
	Volts AC_2: 
	CaOx: Off
	laser safety: Choice1
	special training: Choice1
	primary contact: 
	Company name: 
	Date: 
	Phone: 
	email: 


