
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 
 Καταψύκτης ιατρικός κατακόρυφος χωρητικότητας εώς 450  λίτρα  

 Θερμοκρασία λειτουργίας από -20 ͦC έως -40  ͦC 

 Ηχητική ειδοποίηση χαμηλής-υψηλής θερμοκρασίας 

 Καταγραφικό θερμοκρασίας 

 Απόψυξη πλήρως αυτόματη 

 Ρεύμα λειτουργίας 220-240 V/50Hz 

 Μόνωση υψηλής  πυκνότητας 40 Kg/m 

 Επίπεδο θορύβου μικρότερο από 55 db 

 Μέγιστο ύψος 180 cm 

 Μέγιστο πλάτος 75 cm 

 Βάση καταψύκτη με ρόδες βαρέως τύπου , οι δύο μπροστά με φρένο 

σταθεροποίησης 

 Να έχει πιστοποίηση  ISO 9001 και να διαθέτει CE 

 Η πόρτα :  

α. να έχει διπλά τοιχώματα με μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητας ενδιάμεσα 

β. να έχει λάστιχα μεγάλης αντοχής και άριστης εφαρμογής 
γ. να έχει σύστημα ασφάλισης με άγκιστρα και κλειδαριά ασφαλείας 
δ. να μπορεί η πόρτα να ανοίγει δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα 

 Τα συρτάρια :  

α. να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από άλλο κατάλληλο υλικό 
β. να έχουν ανθεκτικό και άριστα σχεδιασμένο μηχανισμό , ώστε                                                                                                                
να μπορούν  να σύρονται μέχρι έξω με ευκολία και ασφάλεια 
γ. να διαθέτουν τουλάχιστον τρία κάθετα διαχωριστικά 
 

 Ο καταψύκτης να διαθέτει αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας του αέρα και σύστημα 
ψύξης κατάλληλο για εξοικονόμηση ενέργειας 

 Ο καταψύκτης να διαθέτει εσωτερικό αθόρυβο ανεμιστήρα και με το άνοιγμα της 

πόρτας ο ανεμιστήρας να σταματά για διατήρηση της ψύξης 

 Να διαθέτει σύστημα αυτόματης απόψυξης 

 Να διαθέτει οπτικό-ακουστικό σύστημα συναγερμού: 
 α. υποχρεωτικά για διακοπή ρεύματος 
 β. για παραμονή της πόρτας ανοικτής 
 γ. να μπορεί να συνδεθεί και με εξωτερικό συναγερμό 

 Να έχει δύο (2) χρόνια εγγύηση για τον συμπιεστή και για τα υπόλοιπα μέρη  

 Να διατίθενται ανταλλακτικά και να παρέχονται υπηρεσίες για δέκα χρόνια 

 Να διασφαλίζεται από την εταιρεία η ασφαλής μεταφορά και τοποθέτηση του 

καταψύκτη στον χώρο υπηρεσίας στην αιμοδοσία 

 Να αναλάβει η εταιρεία την επιμόρφωση (σεμινάρια) μελών της υπηρεσίας  

 

 

 


