
 
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 11141 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς: 06-09-2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών 

 (  Κυλιόμενο σύστημα μεταφορά ασθενών , Νάρθηκες προστασίας κάτω άκρων , Αμαξίδια 

μεταφοράς ασθενών , Σύστημα ηλεκτρικού κρανιοτόμου , Συσκευή θερμοσυγκόλλησης φακέλων 

και ρολών αποστείρωσης   ) 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  12 / 09/ 2022 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Γ 

 

 

 

 



 

 

 

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. 107 Α΄/ 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. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

 

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. 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.  

 



 

 

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

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

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

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

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 

      ΕΙΔΩΝ 

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 ). 

 

mailto:bargiataki@tzaneio.gr
http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2587 
6Δ5046906

Κ-ΤΤΓ 

2.850,00 € πλέον 

Φ.Π.Α  

 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ  

 
3 

ΤΜΗΜΑ : 

           ΤΕΠ  

ΤΜΗΜΑ :  
ΤΕΠ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :  
  210-4592213 

 ( κα ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ  , 

Προϊσταμένη ΤΕΠ) 

2244 
696Φ46906

Κ-ΤΟΘ 

3.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α  

 

 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 

 

Νάρθηκες προστασίας κάτω άκρων  για  

Πρόληψη ιπποποδίας  και κατακλίσεων με 

ελαστικούς ιμάντες και σφήνες 

σταθεροποίησης 

20 

ΤΜΗΜΑ : 

ΜΕΘ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ  

ΤΜΗΜΑ : ΜΕΘ 
Αναπνευστική  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592869 
  ( κα  Βρεττού 

Ευσταθία  , 
προϊσταμένη ΜΕΘ 

Αναπν/κής    ) 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄ 

Α.Ε.  ΑΔΑ Προϋπολογισμός 
ΕΙΔΟΣ 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

2599 
9ΕΘΘ4690

6Κ-ΠΒΣ  

4.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α  

 

ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΩ 

ΟΡΟΥ  

10 
ΤΜΗΜΑ : 

ΤΕΠ   

ΤΜΗΜΑ :  
ΤΕΠ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :  
  210-4592213 

 ( κα ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ  , 

Προϊσταμένη ΤΕΠ)  

1953 
Ψ8Η64690

6Κ-ΛΟΛ 

15.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ  1 
ΤΜΗΜΑ : 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ    

ΤΜΗΜΑ : 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592719 

( κα Λατανιώτη Όλγα  
, Προϊσταμένη 

Αποστείρωσης  )  

2588 
9ΩΧ94690

6Κ-ΒΥ7 

9.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α  

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  
2 

ΤΜΗΜΑ : 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ    

ΤΜΗΜΑ : 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592719 

( κα Λατανιώτη Όλγα  
, Προϊσταμένη 

Αποστείρωσης  )  



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. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΟΦ εφόσον υπάρχουν . 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

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

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής . 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΟΦ  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Α ) ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  ( Α.Ε. 2587 ) 

1. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι ακτινοδιαπερατή και κατασκευασμένη από ειδικό αφρώδες υλικό ώστε να προσφέρει στην μέγιστη 

άνεση του ασθενούς. (Να αναφερθεί) 

2. Να  είναι επενδεδυμένο με υλικό υψηλής ολίσθησης για μείωση των δυνάμεων τριβής με το εξωτερικό κάλυμμα. (Να αναφερθούν). 

3. Κατασκευή για σκληρή νοσοκομειακή χρήση. 

4. Η οριζόντια μετακίνηση του ασθενούς να επιτυγχάνεται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. ( Να αναφερθούν οι μέγιστες εφαρμοζόμενες 

δυνάμεις τόσο στον  ώμο όσο και την μέση που επιτυγχάνονται με την προσφερόμενη τεχνολογία  και για διάφορα σωματικά βάρη 

ασθενών ). 

5. Περιφερειακά να φέρει στρογγυλεμένα άκρα προστασίας.  

6. Το κάλυμμα να είναι αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακό, αντιμυκητιακό και βραδύκαυστο και να μη περιέχει Latex.  

7. Επιπλέον να  είναι εύκολα καθαριζόμενο με δυνατότητα απολύμανσης. 

8. Να διαθέτει  καλύμματα μίας χρήσεως τα οποία να καλύπτουν πλήρως το μήκος του κυλιόμενου συστήματος μεταφοράς ασθενών 

καθώς και κατάλληλη επιτοίχια βάση στήριξης. Να δοθούν σχετικές τιμές   

9. Να παρέχει ασφαλή μεταφορά του ασθενούς για βάρος τουλάχιστον 180 kg 

10. H ασφαλής απόσταση μεταξύ των δύο επιφανειών μεταφοράς του ασθενούς να μην είναι μικρότερη των 20 cm. 

11. Το βάρος του συστήματος μεταφοράς vα είναι μικρότερο των 3 Kg, να είναι αναδιπλούμενο και να φέρει ιμάντες ανάρτησης επί του 

ώμου για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. 

12. Διαστάσεις 180 x 50 cm περίπου. 

13. Σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού.  



14. Δυνατότητα επίδειξης και χρήσης του προσφερόμενου είδους. 

15. Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση δύο ( 2 ) τουλάχιστον ετών. 

16. H προσφορά να συνοδεύεται από έγγραφη εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου για την διανομή και τεχνική υποστήριξη των 

προσφερόμενων ειδών.   

17. H προμηθεύτρια και κατασκευάστρια εταιρία  να διαθέτουν  ISO 9001 ή/και  ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει 

σήμανση CE.  

 

 

Β ) ΑΜΑΞΙΔΙΟ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑΣΘΕΝΩΝ  ( Α.Ε. 2599 )  

Να είναι βαρέως τύπου, αμεταχείριστο, 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 φέρει διπλό χιαστό στο κάτω μέρος.  

 



Να φέρει ισχυρό αντικλεπτικό σύστημα, το οποίο να διατηρεί το αμαξίδιο ανοιχτό. 

Να έχει  πλάτος καθίσματος περίπου 45-50 cm. 

Να μπορεί να αντέχει βάρος έως 200 Kg 

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. 

 

 

Γ ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ   ( Α.Ε. 1953 ) 

 

Να διαθέτει τα εξής  χαρακτηριστικά :  

1. Κονσόλα με ψηφιακή οθόνη αφής με ενσωματωμένη συσκευή πλύσης – καταιονισμού του υγρού μέσου . 

2. Πάνελ σύνδεσης περιφερικών συσκευών .  

3. Ηλεκτρικό κινητήρα  με ενσωματωμένο καλώδιο με δυνατότητα στροφών λειτουργίας  τουλάχιστον 75.000rpm. Κατ΄ επιλογήν να 

είναι πλοηγούμενος για τη δυνατότητα ζευγοποίησης με νευροπλοηγό .  

4. Πολυλειτουργικός φωτιζόμενος ποδοδιακόπτης .  

5. 2η αντλία για καταιονισμό – ψύξη χειρολαβών.  

6. Κυτίο αποστείρωσης κινητήρα και χειρολαβών . 

7. Χειρολαβή perforator τύπου Hudson . 

8. Χειρολαβή κρανιοτομίας ενηλίκων ( footedattachment ) . 

9. Χειρολαβή γωνιώδης με ωφέλιμο μήκος 7cm , μεσαία 10cm και μακριά 15cm. 

10. Είναι  ειδικά σχεδιασμένο για επεμβάσεις εγκεφάλου  ( κρανιοτομίες ) , Σπονδυλικής στήλης , δισκεκτομής , σπονδυλοδεσίας , Plif , 

Tlif  κλπ  

11. Δέχεται φρέζες όλων των τύπων και διαμετρημάτων, κόπτουσες και διαμαντιού , καθώς επίσης κρανιοτομίας , κρανιοανάρτησης 

καθώς και κάθε είδους φρέζα απαιτούμενη για νευροχειρουγική χρήση .  

12. Δέχεται εξειδικευμένες φρέζες με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης για ενδοσκοπική πλευρική και οπίσθια προσπέλαση διαφόρων 

διαμέτρων μήκους από τουλάχιστον 5cm έως 14cm περίπου .  



13. Μπορεί να συνδεθεί με χειρολαβή  SHAVER για επεμβάσεις δισκετομής . 

14. Στην κονσόλα δύναται να συνδεθεί χειρολαβή με αφαιρούμενο και περιστροφόμενο μοχλό για τη δυνατότητα ενεργοποίησης  του 

κινητήρα χειροκίνητα .  

15. Η αλλαγή των κοπτικών εργαλείων να είναι απλή και πολύ γρήγορη.  

16. Η αντλία πλύσης να δύναται να ενεργοποιηθεί εκτός από τον ποδοδιακόπτη και την κονσόλα και με ειδικό κοντρόλ χειρός                            

( IRRIGATION REMOTE CONTROL ) . 

 

 

Δ ) ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΟΜΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   ( Α.Ε. 2588 ) 

1. Συσκευή θερμοσυγκόλλησης φακέλων, ρολών αποστείρωσης καθώς και Tyvek, ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή, κατασκευασμένη 

    από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, με επιφάνειες εύκολες στον καθαρισμό και την απολύμανση. 

 
2. Η θερμοκρασία να χαμηλώνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται ο θερμοσυγκολλητής (λειτουργία stand by) για οικονομία ρεύματος. 
 
3. Να διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση. 
 
4. Η θερμοκρασία συγκόλλησης να ρυθμίζεται από 50°C έως 190°C. 
 
5. Το πλάτος συγκόλλησης να είναι περίπου 15 χιλ. με δυνατότητα επιλογής της απόστασής της από την άκρη της θήκης. 
 
6. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη για την ένδειξη των παραμέτρων της διαδικασίας με μενού στην Ελληνική γλώσσα. Ο χειρισμός να γίνεται με    

    ψηφιακό τρόπο μέσω πληκτρολογίου. 

 

7. Η εκκίνηση του ιμάντα κίνησης να γίνεται αυτόματα με ταχύτητα έως 10 μέτρα / λεπτό περίπου.  

    Να διαθέτει δυνατότητα αντίστροφης κίνησης. Η πίεση να ρυθμίζεται αυτόματα από την συσκευή. 

 



8. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή των παραμέτρων της διαδικασίας θερμοσυγκόλλησης, με δυνατότητα on/off, ρύθμισης του σημείου    

έναρξης της εκτύπωσης καθώς και περιστροφής του κειμένου. 

 
9. Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης του πλάτους των χαρακτήρων που εκτυπώνονται. 
 

10. Η συσκευή να έχει μικρή κατανάλωση ρεύματος και χαμηλή στάθμη ήχου. 

11. Η συσκευή να ανοίγει χωρίς την χρήση εργαλείων, για ευκολία στην συντήρηση. Να διαθέτει θύρα RS232 για ενημέρωση του 

λογισμικού της. 

 

12. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τάση δικτύου 230V/50Hz. 
 
13. Να φέρει CE MARK 

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

 


