ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΓΟΤ: 2
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. Σν ππό πξνκήζεηα είδνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην, άξηζηεο
αληνρήο θαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθωλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο (λα
αλαθεξζεί ην πξώην έηνο θπθινθνξίαο).
2. Σξνρήιαηε Αλαξξόθεζε θαηάιιειε γηα όιεο αλεμαηξέηωο ηηο ρξήζεηο ζην
Υεηξνπξγείν, Αλαηζζεζηνινγηθό, Μαηεπηηθό, Γπλαηθνινγηθό, Ιαηξεία, Κιηληθέο θιπ.
3. Να δηαζέηεη 4 αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο απιήο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο κε ζύζηεκα
θξέλωλ ζε δύν από απηνύο. Η ηξνρήιαηε βάζε λα κελ νμεηδώλεηαη θαη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλε από εηδηθό πιηθό.
4. Ο θηλεηήξαο λα ιεηηνπξγεί κε πιήξε αληηεθξεθηηθό ζύζηεκα αζθαιείαο θαη αληιία
ρωξίο λα ρξεζηκνπνηεί ιάδηα. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνθηά ην επηζπκεηό θελό
ζε πνιύ ζύληνκν ρξόλν, ώζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα ήπηα θαη ηζρπξή αλαξξόθεζε.
5. Να δηαζέηεη δύν άζξαπζηεο θηάιεο ηωλ 2 ιίηξωλ ηνπιάρηζηνλ, απνζηεηξνύκελεο θαη
δηαβαζκηζκέλεο, αληηβαθηεξηαθά θίιηξα θαη ζωιήλα αλαξξόθεζεο πνιιαπιώλ
ρξήζεωλ.
6. Nα κπνξεί λα δερζεί θάληζηξα γηα ζύζηεκα αζθώλ κίαο ρξήζεο.
7. Να δηαζέηεη κνριό- επηινγέα θηάιεο ιεηηνπξγίαο ρωξίο λα απαηηείηαη ζύλδεζε ηνπ
ζωιήλα αλαξξόθεζεο, γηα άκεζε ελαιιαγή ηωλ θηαιώλ.
8. Να ππάξρεη ηξηπιό ζύζηεκα πξνζηαζίαο θαηά ηεο ππεξρείιηζεο ωο εμήο :
 ζηε θηάιε εθθξηκάηωλ κέζω θινηέξ
 θηαιίδην ππεξρείιηζεο εθνδηαζκέλν κε θινηέξ
 αληηκηθξνβηαθό θίιηξν
9. Να ιεηηνπξγεί κε ξπζκηδόκελν θελό έωο 910 mbar.
10. Nα παξέρεη δπλαηόηεηα αλαξξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 40 lit/ιεπηό.
11. Να δηαζέηεη καλόκεηξν θελνύ ζε δπν θιίκαθεο θαη ξπζκηζηή θελνύ.
12. Να δηαζέηεη δηαθόπηε κεκβξάλεο ON-OF γηα εύθνιν θαζαξηζκό κε ελδεηθηηθή ιπρλία
ιεηηνπξγίαο.
13. Οη θηάιεο, θαπάθηα, ζωιήλεο θ.ι.π. λα δύλαηαη λα θιηβαληζηνύλ
14. Η όιε θαηαζθεπή λα πιεξνί ηνπο Επξωπαϊθνύο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο.
15. Να έρεη δπλαηόηεηα παξαηεηακέλεο ιεηηνπξγίαο ρωξίο ππεξζεξκάλζεηο θαη λα κελ
απαηηεί ζπρλέο ζπληεξήζεηο.
16. Να κελ επεξεάδεη κε παξάζηηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινηπνύ ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ.
17. Να παξέρεη Ηιεθηξηθή πξνζηαζία θαηεγνξίαο ΙΙa (κε δηπιή κόλωζε), IPX1
Πξνζηαζία από ζηαγόλεο λεξνύ, Σύπνπ BF.
18. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα ηάζεο 220V 50Hz κέζω εύθακπηνπ ηξηπνιηθνύ θαιωδίνπ ζε
ζύλδεζε κε ξεπκαηνιήπηε ηύπνπ “ζνύθν”.
19. Να είλαη αζόξπβε. Η ζηάζκε ζνξύβνπ λα είλαη ην κέγηζην 50db.
20. Να αλαθεξζνύλ ηα επηπιένλ ηωλ απαηηνύκελωλ πξνδηαγξαθώλ ηερληθά
ραξαθηεξίζηεθα γηα λα αμηνινγεζνύλ.
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21. Σν πξνζθεξόκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην Εγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο
(Operation Manual) ζηα ειιεληθά , Εγρεηξίδην πληήξεζεο (Service Manual, part list)
ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δπν έηε.
22. Να ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λόκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ
πξνο πξνκήζεηα είδνπο ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα
ηαηξνηερλνινγηθά πξνϊόληα (Καηά πεξίπηωζε, όπωο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά
ζήκαλζεο CE, δειώζεηο ζπκκόξθωζεο, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζηα κεηξώα ηεο
Αξκόδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ ιόγω πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξωηόηππα ή
λνκίκωο επηθπξωκέλα αληίγξαθα.
Καζηνξηά 04- 08-2017
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
(Αξηζ. Πξωη.: 906/02-02-2011 & 5712/13-07-2017)
1. ΣΟΤΜΠΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ
2. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΔ ΥΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
3. ΜΗΛΙΟ ΠΑΥΑΛΗ
ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
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