










ANNEX 1 

Descripció dels béns: 

El material instrumental de laboratori i camp que se cedeix serveix per dur a terme 
parts importants de les tasques de la WP 3, 4 i 5 pel que fa a la qualitat de la 
producció i la prospecció del metabolisme secundari. 

Equipament 1: Per ser utilitzat en la mesura en continu del contingut d'aigua al sól, 
parámetre indispensable per establir els balanws d'aigua a la vinya. 

• 2 EM5B Datalogger per monitoritzar de manera contínua els sensors ANALÓGICS 
fabricats per Decagon Devices Inc. 
Característiques técniques: 
> 5 canals, resolució A/D de 12 bits i excitació de 3V per canal 
> Interval de registre: mínim 1 min, máxim 1 dia 
> Memória: no volátil. 49 KB, emmagatzematge per 3.300 valors 
> Connectors: 3,5 mm tipus estereo 
> Bateria: 4 AAA piles alcalines. Dimensions: 8,7 x 6,2 x 3,5 cm 
> Comunicacions: cable USB 
> Condicions de funcionament: 45 a - 5°C i fins a 100% HR 

Números de série: EM5b s/n EL 10393 i Em 5b s/n EL 10392 

Cost unitari: 	 376,00 
Unitats: 	 2 
Descompte: 	 25% 
Preu sense IVA: 	564,00 € 

+ 10 EC-5 sonda ECH20 d'humitat del sól (VWC) 5 cm de longitud. Sensor tipus 
FDR 
Especificacions técniques: 
> Precisió: ± 3% en tots els sóls 
> ± 2% amb cal ibratge específic 
> Voltatge: 2,5-3,6 VDC @ 10mA 
> Freqüencia de l'oscillador: 70MHz. Temps de mesura: 10 ms 
> Sortida: voltatge correlacionat linealment (sól) o polinomialment (medi de 

cultiu) amb el VWC 
> Longitud de cable: 5 m. Connector estéreo estándard de 3,5 mm 
> Condicions ambientals d'ús: -40 a 60 °C, 0 - 100% HR 
> Resolució: 0,002 m3/m3 (sols amb loggers Em50 i Em5b) 
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Números de série: PN 40593 Batch Number 6747; PN 40593 Batch Number 6793 

Cost unitari: 110,00 
Unitats: 10 
Descompte: 15% 
Preu sense IVA: 935,00 € 

TOTAL equipament 1: 1.499,00 € 

Equipament 2: per mesurar el potencial hídric de fulles i tiges de vinya, necessari 
per l'establiment del balark d'aigua de la vinya. 

4) 1 cámera de pressió Model 600 de PMS Instruments 
> Interval de mesura 0-40 bar, 0-600 PSI 
> Cámera d'alumini de 2 1/2 polzades de diámetre i 5 polzades d'akada 
> Incorpora una lent d'augment i 50 bosses per SWP 
> No incorpora bombona 

Número de série: 4952 

Cost unitari: 	 3.600,00 
Unitats: 	 1 
Descompte 	 0 
Preu sense IVA: 	3.600,00 € 

TOTAL equipament 2: 3.600,00 € 

Equipament 3: per mesurar en continu la radiació incident sobre el raYrn 

• Programari: 
> 1 DATALOGGER CR800 (els CR200X, CR800, CR1000 i CR3000 inclouen 

protocols ModBus i SDI-12). Número de série: SN 25035 
Preu unitari: 1.058,00 € 

> 1 ALIMENTACIÓ ELÉCTRICA 12Vdc PS100E-LA 
Preu unitari: 247,00 € 

> 1 SISTEMA DE RECÁRREGA DE BATERIA SP10 
Número de série: 9D784F2 
Preu unitari: 189,00 € 

> ARMARI INTEMPÉRIE (les caixes ENC inclouen placa muntatge, dos 
passacables, bosses dessecant i presa per a terra, forrellat) 
• 1 ENC 12/14 
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Preu unitari: 295,00 € 
• 1 MAST MOUNT 

Preu unitari: 82,00 € 
> 6 sensors de radiació PAR (15 m cable) SQ-110-L-15 

Números de série: 12720, 12721, 12722, 12723,12724, 12725 
Preu unitari: 142,00 €. Subtotal: 852,00 € 

COMUNICACIONS A ORDINADOR. Cable comunicacions RS232 (1,5 m) inclós 
amb el datalogger. Consultar per a altres enllaws telecomunicacions (EtherNet, 
WiFi, GSM/GPRS, rádio, satél•lit, RS485). 
> PROGRAMARI PC (COMUNICACIONS, VISUALITZACIÓ, RECOLLIDA DE 

DADES I EDITOR PROGRAMES DATALOGGER) PC200W sense cárrec 
(consultar per a programari avanot PC400, LoggerNet i SDK per a 
desenvolupadors de programari) sense cárrec 

> 1 CD AMB MANUALS I PROGRAMARI PC200W sense cárrec 

> PROGRAMACIÓ DATALOGGER I GUIA DE POSADA EN MARXA AT1 
• programació de les mesures, cálculs i integració de dades 
• detall de les connexions dels sensors 
• guia rápida de posada en marxa 
Preu unitari: 58,00 € 

• DESPESES D'ENVIAMENT 
• Transport de la mercaderia assegurat a tot risc des d'Apogee Instruments USA 

als nostres magatzems. Preu unitari: 76,00 € 
• Transport de la mercaderia assegurat a tot risc a les seves dependéncies. Preu 

unitari: 35,00 € 

TOTAL equipament 3: 2.892,00 € 

Equipament 4: per al processament i conservació de mostres de fulla i ra'im per a la 
posterior análisi 

1 LIOFILITZADOR DE LABORATORI LYOQUEST-55 VERSIÓ ECO www.telstar-
lifesciences.com   
Número de série: 25800413 
Preu unitari: 7.028,71 € 

• 1 cámera estándard 
Preu unitari: 656,00 € 

TOTAL Equipament 4: 7.684,71 € 
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