TurkOzone
Blue S

Özellikleri
Ozon konsantrasyonu 0 ile 80 mikrogram / ml aralığındadır.
Saf medikal oksijen gazından 1 er mikrogramlık basamaklarla artan şekilde ozon
gazı üretebilmekte ve bu ayarlar dijital ekranda izlenebilmektedir.
Vakum pompasının kapasitesi 8 litre/dakikadır.
Cihazın işlem sonrası kullanılmayan ozon gazını oksijene dönüştüren katalizörü
bulunmaktadır.
Cihazın medikal oksijen girişi basıncı 1-10 bar arasında dır.
4x20 Karakter LCD Göstergeye sahiptir
Cihaz 100-240 Volt aralığında çalışmaktadır
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE UYGUN
ÖRNEK ŞARTNAME
1. KONU:
Sistem, bütün sistemik ve topikal ozon tedavi uygulamalarını yapmaya elverişli olacak bir biçimde
dizayn edilmiş, bu maksada uygun ünite ve parçalardan oluşan bir ozon tedavi sistemi şeklinde
olacaktır.
1.01) Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.
1.02) Cihaz Sağlık Bakanlığından onaylı ve ÜTS kayıtlı olmalıdır.

2. SİSTEM KOMPOZİSYONU:
Sistem aşağıdaki ünite ve parçalardan oluşacaktır;
2.01) Ozon jeneratör ünitesi
2.02) Vakum pompası
2.03) Ozon gazı parçalama ünitesi (katalizatör)
3. TEKNİK ÖZELLİKLER:
3.01) Ozon konsantrasyonu 0 ile 80 mikrogram / ml aralığındadır.
3.02) Saf medikal oksijen gazından 1 er mikrogramlık basamaklarla artan şekilde ozon gazı
üretebilmelidir ve bu ayarlar dijital ekranda izlenebilmelidir.
3.03) Seçilecek ozon konsantrasyonu LCD ekranda görülecektir.
3.04) Vakum pompasının kapasitesi 8 litre/dakika olacaktır.
3.05) Cihazın işlem sonrası kullanılmayan ozon gazını oksijene dönüştüren katalizörü olacaktır.
3.06) Cihazın medikal oksijen girişi basıncı 1-10 bar arasında olacaktır.
3.07) Cihaz 100-240 Volt aralığında çalışacaktır.
4. AKSESUARLAR
Sistem ile birlikte, aşağıda belirtilen aksesuarlar verilecektir:
4.1) 1 adet Türkçe Orijinal Kullanım Kitapçığı
4.2) 1 adet Oksijen Regülatörü
5. GARANTİ
5.01) Sistemde yer alan tüm elektronik cihaz üniteleri en az 2 yıl fabrikasyon ve 10 yıl yedek parça
ve teknik servis bulundurma garantisine sahip bulunacaktır.
5.02) 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 gerekir.
5.03) Sistemin kullanıcı eğitimi Türkçe olarak hastanenin görevlendirdiği sayıda personele, firma
tarafından verilecektir.
5.04) Arıza durumunda, en fazla 72 saat içerisinde, İstanbul'dan müdahale edilecektir.

