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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   30 - 04 - 2018
ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα

Α – Δ



ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»    

( ΦΕΚ 147/08-08-2016)

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.3. Του  Ν.  2955/2001  «Προμήθειες  Νοσοκομείων  και  λοιπών  μονάδων  υγείας  των

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει. 

1.5.  Του Ν.  4152/2013 ( Φ.Ε.Κ. Α΄107/9-5-2013) .  Παράγραφος Ζ :  Προσαρμογή της

Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011/7  της  16-2-2011 για  την  καταπολέμηση των

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια  υλικών  με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου

παρατηρητηρίου  τιμών,  όπως  αυτό  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της  Επιτροπής

Προμηθειών Υγείας.

2. Περιγραφή  των  ζητούμενων  κατηγοριών  ειδών  γίνεται  στο  παράρτημα  Α  της

παρούσας. 

3. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται  μέχρι  και  την ημερομηνία και  ώρα της

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας dai@tzaneio.gr

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των

χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  από  τον  αρμόδιο  Επίτροπο  του  Ελεγκτικού

Συνεδρίου. 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον

ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το

αντικείμενο  της  προμήθειας:  α)  Όλα τα  φυσικά ή  νομικά πρόσωπα,  ημεδαπά ή

αλλοδαπά.  β)  Ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά.  γ)

Συνεταιρισμοί. 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με

τα  παρακάτω  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και  αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  ΕΙ-
ΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄



Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο ,ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr

Σε περίπτωση κατακύρωσης, η παράδοση θα γίνεται εντός 3 (τριών) ημερών από τη 
λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ’εξαίρεση.

http://www.tzaneio.gr/


                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

941/30-03-2018 64ΞΜ46906Κ-Π0Ο ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(AMBU). ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

2TEM. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ         ΤΗΛΕ-

ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592131

945/30-03-2018 Ω51646906Κ-ΛΘΓ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙ-
ΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ.

958/30-03-2018 6ΙΕΞ46906Κ-ΤΣ5 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 4000 ΣΤΡΟ-
ΦΩΝ, 4-8 ΘΕΣΕΩΝ 10ml ,ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟ-

ΠΤΗΣ ΕΩΣ 1h. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ Δ.

1ΤΕΜ.

968/30-03-2018 ΨΡΕΩ46906Κ-607 ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ .ΠΡΟΔΙΑ-
ΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

2ΤΕΜ.

971/30-03-2018 ΩΗΛΙ46906Κ-3ΥΧ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

4ΤΕΜ.

972/30-03-2018 ΩΔΙΞ46906Κ-5Γ6 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙ-
ΣΜΟΥ.                             ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

1ΤΕΜ.

904/30-03-2018 Ω8ΙΚ46906Κ-Η3Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ 1ΤΕΜ.

953/30-03-2018 ΨΦΠΔ46906Κ-Μ1Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΙΕΣΟΜΕ-
ΤΡΟ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.

2ΤΕΜ.



                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

                                                                          (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός
ΕΚΑΠΤΥ

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

4. Γλώσσα: Ελληνική

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ

                                                    



                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

                                                                                              ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ : 972/30-03-2018

               ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΩΡΛ

1.Μετωπιαίο κάτοπτρο με λυχνία LED ιδανικό για ιατρική εξέταση με λευκό ψυχρό φως σε απόσταση 
40 εκατοστά περίπου με ρυθμιζόμενη περίμετρο κεφαλής.
2. Η λυχνία led του να  έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 ωρών λειτουργίας.
3. Να χρησιμοποιεί ισχύ που δίνεται από απλές μπαταρίες του εμπορίου, είτε επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες  μαζί με τον  φορτιστή, έτσι ώστε να μην παρεμβάλλεται κάποιο καλώδιο κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης. 
4.Το μετωπιαίο κάτοπτρο να έχει ενσωματωμένες  απλές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
5.Να είναι άνετος και ρυθμιζόμενος και ο καθαρισμός του είναι πολύ απλός. 
6.Να διαθέτει διακόπτη on / off στην μπαταρία. 
7.Η Λυχνία led να πραγματοποιεί  focus σε απόσταση 40 εκατοστά περίπου.
8. Λευκό φως τουλάχιστον 1 watt για ευκρινή οπτική εξέταση .
9 Λειτουργία μπαταρίας τουλάχιστον 24 ώρες με μπαταρίες.
10. Λειτουργία επαναφορτιζόμενης μπαταρίας τουλάχιστον 60 λεπτά με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
11.Βάρος: ελαφρύ εύχρηστο  με μπαταρίες περίπου 200 έως 300 gr.
12. Να φέρει CE Mark
13.  Να  δοθεί  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  για  δύο  (2)  έτη.



ΕΝΤΟΛΗ : 953/30-03-2018
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Να διαθέτει  μεγάλη ψηφιακή οθόνη και να απεικονίζει:

Συστολική πίεση.
Διαστολική πίεση.
Αριθμό καρδιακών παλμών.

Το εύρος μετρήσεως να είναι από 15-255 mmHg.
Να διαθέτει συναγερμό για όλες τις λειτουργίες.
Να λειτουργεί με απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Να διαθέτει CE MARK. 
Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

ΕΝΤΟΛΗ : 971/30-03-2018
ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να είναι βαρέως τύπου, κατάλληλο για την ενδονοσοκομειακή  μεταφορά ασθενών.

Τα μεταλλικά μέρη του να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα 

εξαιρετικής αντοχής εξολοκλήρου χρωμιομένο.

H πλάτη και το κάθισμα να είναι κατασκευασμένα από δερματίνη 

πλενόμενη διπλής επένδυσης μεγάλης αντοχής.  

Να είναι πτυσσόμενο και να διαθέτει χειρολαβές στην πλάτη για την οδήγηση του.

Να έχει δυνατότητα κίνησης και από τον ασθενή μέσω στεφάνης.

Να διαθέτει 2 πρόσθιους τροχούς περιστρεφόμενους, συμπαγείς Φ 20 cm.

Να διαθέτει 2 οπίσθιους τροχούς συμπαγείς Φ 60 cm με φρένα 



(με στεφάνι ρόδας). 

Να διαθέτει υποπόδια με δυνατότητα αναδίπλωσης για την διευκόλυνση  

της προσέγγισης ή της απομάκρυνσης του ασθενούς προς και από το  

κάθισμα.

Να φέρει υποδοχή για φορητή φιάλη Οξυγόνου.

Να φέρει βάση για στατώ ορού και στατώ ορού 2 θέσεων. 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη

Να φέρει CE Mark.

Να φέρει αντικλεπτικό σύστημα το οποίο να κρατάει το αμαξίδιο 

σε ανοιχτή θέση και να προσθαφαιρείται από το Νοσηλευτικό προσωπικό.

ΕΝΤΟΛΗ : 968/30-03-2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 

1.  Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. 

2. Να λειτουργεί στα 220ν αλλά και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας 2 ωρών. 

3. Η λήψη του σήματος να γίνεται με εύρος συχνοτήτων 0.05-150 ΗΖ 

4. Να συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές  και να εκτυπώνει ανά τρεις οποιεσ-
δήποτε από αυτές. Επίσης να εκτελεί διάγνωση και μετρήσεις επί του ΗκΓραφήματος.

5. Να διαθέτει διάφορες φωτεινές ενδείξεις των καταστάσεων του, όπως μπαταρίας, έλλει-
ψη χαρτιού και έλεγχο καλής επαφής των ηλεκτροδίων. 

6. Το καταγραφικό να είναι τριών καναλιών, με εύρος συχνοτήτων 0-150 ΗΖ, για διαγνω-



στική ακρίβεια, θερμικού τύπου και το πλάτος του αντίστοιχου χαρτιού να είναι τουλάχι-
στον 60 mm. 

7.  Να έχει δυνατότητα επανεκτύπωσης του τελευταίου καρδιογραφήματος. 

8. Να διαθέτει οθόνη LCD   μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 6 ιντσών.

9. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 ταχύτητες καταγραφής καθώς και 3 τουλάχιστον διαφορετικά
επίπεδα ενίσχυσης επάρματος. 

10.  Να διαθέτει φίλτρα μυϊκά 25,35 ΗΖ, καθώς και φίλτρα δικτύου 50 και 60 ΗΖ. 

11.  Να έχει αντίσταση εισόδου άνω 30ΜΩ.  

12. Όλα τα παραπάνω να  αποδεικνύονται από τα επίσημα έντυπα και βεβαιώσεις του κα-
τασκευαστικού οίκου.

13. Να συνοδεύεται από 10πολικό καλώδιο ασθενούς εύκολα επισκευαζόμενο (μη συμπα-
γές).

14. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 
έτη.

15. Το μηχάνημα να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προ-
διαγραφές ασφαλείας, και να διαθέτει απαραιτήτως το σήμα CE. 



ΕΝΤΟΛΗ : 958/30-03-2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 

• Να φέρει γωνιακό ρότορα 8 θέσεων .

• Να είναι εύκολη στον  χειρισμό.

• Η  ρύθμιση των  παραμέτρων να γίνεται ψηφιακά

• Να είναι χαμηλού θορύβου 

• Να φέρει απεικόνιση οθόνης LED.

• Να έχει ηλεκτρικό και μηχανικό κλείσιμο

• Οι λειτουργίες να ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή.

•Ο  ηλεκτρονικός μηχανισμός ελέγχου ταχύτητας να είναι με βήματα έως και 100 U/min;

• Να έχει ψηφιακή προεπιλογή των δεδομένων και της ταχύτητας περιστροφής.

•Το  πληκτρολόγιο να είναι  απλό και εύκολο 

•Να φέρει ηλεκτρομαγνητικό καπάκι κλειδώματος 

•Να έχει άνοιγμα  έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

• Να είναι κατασκευασμένη από  ανθεκτικό πλαστικό κάλυμμα που να είναι εύκολο στο καθάρισμα . 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 



Ρύθμιση ταχύτητας : 100-5000 cycles per minute

Mέγιστη. RCF: 3074 g

Μέγιστη χωρητικότητα σωληναρίων  :    15 ml/8 θέσεις 

Παροχή ρεύματος : 110 V - 240V, 50 Hz/60 Hz,

Γωνιακή Κεφαλή με δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικών tube adapters.

Εσωτερική διάμετρος όταν τα σωληνάρια  εισάγονται   15 mm x 79 mm

Να φέρει CE Mark

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη

ΕΝΤΟΛΗ : 941/30-03-2018
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   (ΑΜΠΟΥ) 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

1) Ο ασκός ανάνηψης να είναι στοιβαρής κατασκευής με διπλά μαλακά τοιχώματα 
από σιλικόνη, 100% latex-free, κατάλληλος για τεχνητή ανάνηψη ενηλίκων. Να 
συνοδεύεται από μάσκα με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του 
ασθενή Νο 5. 
2) Η μέγιστη παροχή αέρα να είναι 1300 ml. Ο μέγιστος όγκος της δεξαμενής οξυγόνου
να είναι 1500 ml με απ’ ευθείας προσαρμογή στον κυρίως ασκό δίχως επιπρόσθετα 
συνδετικά. Να διαθέτει βαλβίδα εισροής αέρα, οπή οξυγόνου με αντίστοιχη είσοδο. 
3) Να διαθέτει αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης. Η ελαστικότητα του εξωτερικού
τοιχώματος να περιορίζει την πίεση του αέρα στα 70 cm H2O, χωρίς απώλειες του 



παρεχόμενου όγκου αέρα όταν πιέζουμε τον ασκό κανονικά με το ένα χέρι. Να έχει 
την δυνατότητα απ’ευθείας προσαρμογής βαλβίδας PEEP. 
4) Εξ’ ολοκλήρου ο ασκός ανάνηψης να κλιβανίζεται στους 134 οC 
(συμπεριλαμβανομένου της δεξαμενής Ο2 και της μάσκας). 
5) Να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης κάθε τμήματος της συσκευής σε περίπτωση
βλάβης για την αποφυγή απόσυρσης ολόκληρης της συσκευής. Να κατατεθεί πλήρως 
αναλυτική λίστα ανταλλακτικών. 
6) Να φέρει λωρίδα συγκράτησης ώστε να εξασφαλίζει το ασφαλές πιάσιμο του ασκού 
και να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη συμπίεση με το ένα χέρι. 
7)  Να προσφερθούν προς επιλογή μάσκες πολλαπλών χρήσεων με αεροθάλαμο και
διαφανή  θόλο  για  τον  οπτικό  έλεγχο  του  ασθενή  σε  όλα  τα  νούμερα  και  να
κλιβανίζονται στους 134  οC. Επίσης να προσφερθούν προς επιλογή peep-valve μιας
χρήσης καθώς και πολλαπλών οι οποίες να κλιβανίζονται στους 134 οC.

ΕΝΤΟΛΗ : 945/30-03-2018
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Προδιαγραφές για ζυγό με ενσωματωμένο εκτυπωτή και ανοξείδωτο τάσι.
Να διαθέτει :

 Ικανότητα Ζύγισης : 150 Kg με υποδιαίρεση : 5 gr ή 10gr αντίστοιχα
 Διαστάσεις Επιφ. Ζύγισης : 42 x 53cm για 150Kg,
 Αδιάβροχο πληκτρολόγιο IP-65, με προστασία από υγρά και σκόνες.
 Αυτόματο μηδενισμό και απόβαρο.
 Οθόνη LCD με backlight ύψους 24mm τουλάχιστον.
 Λειτουργίες εκτύπωσης, πρόσθεσης, ελέγχου βάρους.
 Λειτουργίες εκτύπωσης σε θερμικό χαρτί ή συνεχόμενη ετικέτα.
 Λειτουργία που σβήνει τον ζυγό όταν δεν χρησιμοποιείται.
 Λειτουργία με επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τουλάχιστον 40 ώρες (χωρίς backlight) ή με adaptor.


	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ
	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


