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Photonic
OZONOSAN Photonic
Ozon tedavisinde hassas ve güvenli
Ozonosan Photonik ozon uygulamaları için modern terapötik yaklaımın temelini oluturur.
1-75 μg/ml sınırlarında otomatik
kalibrasyonlu sürekli ozon ölçümü
yapar.
Sürekli olarak gaz akıı 1-8 litre/dakika arasında ayarlanabilir.
Güçlü, hızlı ve buhara dayanıklı
ozon katalizörü.

Opsiyonları
Güçlü ozon emme pompası
ve su ozonlama ünitesi
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE UYGUN
ÖRNEK ŞARTNAME
1. KONU:
Sistem, bütün sistemik ve topikal ozon terapi uygulamalarını yapmaya elverişli olacak bir
biçimde dizayn edilmiş, bu maksada uygun birçok ünite ve parçadan oluşan bir ozon terapi
sistemi şeklinde olacaktır.
2. SİSTEM KOMPOZİSYONU:
Sistem aşağıdaki ünite ve parçalardan oluşacaktır :
2.01) ozonterapi jeneratör ünitesi
2.02) ozon gazı fotometrik konsantrasyon ölçüm ünitesi
2.03) vakum pompası
3. TEKNİK ÖZELLİKLER:
3.01) Sistem tedavi için gereken dozun garanti edilmesi amacıyla sürekli fotometrik ölçüm
metodu ile çalışacaktır.
3.02) Ozon konsantrasyonu 1 ile 75 mikrogram / ml arasındaki bütün değerleri alacak bir
biçimde ayarlanabilecektir.
3.03) Seçilen ozon konsantrasyonu ekranda dijital olarak görülebilecektir.
3.04) Sistem sürekli olarak ve gerçek zamanlı olarak ozon konsantrasyonunu ölçen
fotometrik ölçüm sistemi sayesinde ozon gazının besleyen oksijen gazının akış hızından,
basınç ve sıcaklık koşullarından ve sistem parçalarının eskimesinden etkilenmeden
bağımsız biçimde tam otomatik olarak kontrol edilecektir.
3.05) Ozon Jeneratörü masa üstü olacaktır.
3.06) Sistem çıkışındaki ozon sürekli ölçülecek ve tek tuşla sıfırlanabilecektir.
3.07) Sisteme ilave edilebilen ozonlu su ünitesi, en az 1 litrelik hacimde camdan, ozonlu su
çıkışı manuel bir musluk içerecek ve ozonlu su üretimi esnasında fazla ozon gazının
sistemin içinde parçalanmasını sağlayacak bir katalizatörü barındıracaktır.
3.08)Vakum pompasının basıncı 0,05-0,8 bar arasında ayarlanabilecektir.
3.9) Ozon gazı, cihazın çıkışında işlem sonrası kullanılmayan ozon gazının atılmasına izin
verecek 3 yollu valf sisteminin çıkışından elde edilecektir.
3.10) Cihazın işlem sonrası kullanılmayan ozon gazını oksijene dönüştüren güçlü, hızlı ve
buhara dayanıklı katalizörü olacaktır.
3.11) Cihaz 220 Volt, 50 Hz şebeke voltajı ile çalışacak ve aşırı akımlara karşı standart
koruma sistemini içerecektir.
3.12) Ozon jeneratör ünitesinin maksimum ozon üretme performansı saatte 5 gram
olacaktır.

4. AKSESUARLAR
Sistem ile birlikte, aşağıda belirtilen aksesuarlar verilecektir :
1. Bayonette fitting (sürekli ozon alma aparatı)
2. İngilizce veya Almanca Orijinal Kullanım Kitapçığı

1 adet
1 adet

5. GARANTİ
6.1. Sistemde yer alan tüm elektronik cihaz üniteleri 2 yıl fabrikasyon ve 10 yıl yedek parça ve
teknik servis bulundurma garantisine sahip bulunacaktır.
6.2. Sistemde yeralan ünite ve cihazların (üretici'ye veya ihracatçı tedarikçi'ye ait) uluslararası
kalite kontrol belgeleri (İSO, TÜV, EN, CE, vs...)'nden en az birine sahip bulunmaları gerektir.
6.3. Sistemin kullanıcı eğitimi Türkçe olarak hastanenin görevlendirdiği sayıda personele, firma tarafından verilecektir.
6.4. Arıza durumunda, en fazla 72 saat içerisinde, İstanbul'dan müdahale edilecektir.

