
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ CO2. 
 

Ο προσφερόμενος κλίβανος πρέπει: 
 
1. Εσωτερικά να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. 
2. Οι γωνίες στο εσωτερικό του θαλάμου να είναι στρογγυλεμένες για εύκολο 
καθαρισμό. 
3. Να διαθέτει θερμαντικά στοιχεία και μόνωση fiberglass που να περιβάλλουν 
όλες τις πλευρές του θαλάμου, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ομοιομορφία της 
θέρμανσης και πιο γρήγορο χρόνο επαναφοράς 
4. Όλες οι λειτουργίες του κλιβάνου να ελέγχονται από ενσωματωμένο 
μικροεπεξεργαστή. 
5. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη όπου εμφανίζονται οι ενδείξεις της 
θερμοκρασίας και του CO2 
6. Το εύρος CO2  να είναι 0 - 20% 
7. Η σχετική υγρασία εντός του θαλάμου να είναι από υγρασία περιβάλλοντος έως 

95% στους 37C. 

8. Το εύρος θερμοκρασίας να είναι +5C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 

έως τους +50C  

9. Ομοιομορφία θερμοκρασίας τουλάχιστον  0,2C στους + 37C. 
10. Ο έλεγχος του CO2 να γίνεται από αισθητήρα θερμικής αγωγιμότητας 
11. Οι αισθητήρες να βρίσκονται μέσα στο θάλαμο 
12.  Η χωρητικότητα του κλιβάνου να είναι περίπου 180 λίτρα. 
13. Ο κλίβανος να συνοδεύεται από 4 ράφια και να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον 15 
Να διαθέτει γυάλινη εσωτερική πόρτα η οποία να εφαρμόζει πάνω σε μια 
φλάντζα σιλικόνης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια μόνωση.                           
14. Ο μηχανισμός κλειδώματος της πόρτας να είναι τοποθετημένος εξωτερικά 
ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις.                                                           
15. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης και οπτικούς και ακουστικούς 
συναγερμούς που θα ενημερώνουν τον χρήστη για τυχόν προβλήματα. 
Επίσης να διαθέτει κουμπί για παύση του συναγερμού.                                   
16. Να εμφανίζεται γραπτό μήνυμα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου που να 
περιγράφει την κατάσταση του συστήματος.                                                       
17. Να διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα φιλτραρίσματος HEPA για 100% 
φιλτραρισμένο αέρα. Όλος ο αέρας του θαλάμου να φιλτράρεται από φίλτρο 
HEPA κάθε 60 sec.                                                                                              
18.Διαστάσεις εσωτερικές περίπου 55x50x70cm (ΠΧΒΧΥ).                              
19. Διαστάσεις εξωτερικές περίπου 70x65x100cm (ΠΧΒΧΥ).                        
20. Να διαθέτει πιστοποίηση CE.                                                                    
21. Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος 
κατά ISO9001.                                                                                                          
22. Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για το 
διαγωνισμό 
 
 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης, 220 VAC/50 ΗΖ. 
2. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης- επισκευής, 



3. Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και παροχής 
ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. 

4. Οι προσφέροντες θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το 
ιατρικό- τεχνικό προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος . 

5. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο 
κατασκευής, την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της 
πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου (το οποίου να αποδεικνύεται με 
πιστοποιητικό του εργοστασίου). 

6. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους 
κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Μedical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

7. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 
9001/08, ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά. 

8. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα 
ασφάλειας, για προστασία του χρήστη και του ασθενή, είτε από 
περίπτωση βλάβης είτε από λάθος χειρισμό. Να διαθέτει alarms. 

9. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο 
εγκατάστασης και λειτουργίας του. 

10. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα 
προσφερόμενα μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να 
υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των 
επίσημων φυλλαδίων(όχι φωτοαντίγραφα) ή επισήμων βεβαιώσεων του 
κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα 
φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 

 

 

 

             


