ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΛΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) ΜΕ CPV
33157400-9 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Της ΠΦΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΜΠΙΛΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΡΟΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΛΗΨΗ ANFOR
•

Μειωτήρας ιατρικού οξυγόνου Ο2 με ροομετρική στήλη μπίλια παροχής ροής 0-30 lpm .

•

Ο μειωτής να διαθέτει έξοδο που περιλαμβάνει λήψη Afnor.

•

Προρυθμισμένη πίεση εξόδου (Preset 5 Bar).

•

GGA 992 τύπος εισόδου.

•

Ο μειωτής πίεσης φιάλης οξυγόνου να συνοδεύεται από αποσπώμενο επιλογέα πολλαπλών εξόδων με
έξοδο μεταλλικού ακροφύσιο σπείρωμα ¼΄΄, για επιλογή οξυγονοθεραπείας μέσω υγραντήρα ή επιλογή
νεφελοποίησης μάσκας μέσω του μεταλλικού ακροφύσιου.

•

Ο μειωτής πίεσης φιάλης οξυγόνου να συνοδεύεται από εξ’ ολοκλήρου μεταλλικό υγραντήρα για
αποφυγή σπασίματος κατά την πτώση. (Μεταλλικό σώμα- λαιμό- φίλτρο- διαχυτήρα.)

•

Πολυάριθμες διαθέσιμες ζώνες παροχών ( 0,5- 1, 1.5 - 2, 3, 4, 6, 8 ,10, 15-20-25-30 LPM).

•

Μανόμετρο με ένδειξη Bar, μέγιστη ένδειξη 300 bar/Psi 3000.

•

Σώμα ανοδιώμενο αλουμινίου με χρωμιομένους ορειχάλκινους συνδέσμους.

•

Συμβατό με υγραντήρα οξυγόνου πολλαπλών χρήσεων - μαστό νεφελοποίησης και επιλογέα ροής
πολλαπλών εξόδων.

•

Μελετημένη σχεδίαση, διευκολύνει την ρύθμιση και τον καθαρισμό του.

•

Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας , συγκροτημένο φίλτρο

•

Ακρίβεια ρυθμιστή πίεσης +-10% ή +-0.5 Lit

•

Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC + 50o C

•

Διαστάσεις (περίπου): 140 x 40 x90 mm

•

Σύνδεση εξόδου 1/4 "με περικόχλιο για εύκολη σύνδεση με ρυθμιζόμενο εύκαμπτο σωλήνα

•

Να φέρει πιστοποίηση CE, καθώς και όλους τους υπόλοιπους συμβολισμούς ( OXYGEN, USE NO OIL,κλπ)

•

Η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 και να εφαρμόζει την Υπουργική απόφαση
ΔΥ8δ/1348, για την διακίνηση και εφαρμογή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

•

Μειωτής φιάλης οξυγόνου πλήρης συμβατός με όλες τις φιάλες οξυγόνου της υπηρεσίας μας.

•

Χρόνος εγγύησης ειδών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

•

Πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών/ εργασιών του συνόλου του προσφερόμενου είδους σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης.

•

Η εταιρεία να διαθέτει πλήρης τεχνική υποστήριξη και επισκευή οποιαδήποτε βλάβη συμβεί επί του
μειωτή.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 150,00€ /ΤΕΜ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

