
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

 
1. ΤΤοο  ψψυυγγεείίοο    νναα  εείίννααιι  κκάάθθεεττοουυ  ττύύπποουυ,,  κκααιιννοούύρργγιιοο,,  σσττιιββααρρήήςς  κκαατταασσκκεευυήήςς,,  

ααμμεεττααχχεείίρριισσττοο  κκααιι  αμεταχείριστο και κατασκευασμένο από υλικό μεγάλης 
αντοχής στον καθαρισμό και στην απολύμανση με χημικά μέσα.  Τροχήλατο, 
να διαθέτει φρένο. 

2. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 600 λίτρα ή τουλάχιστον 300 ασκών 
αίματος των 450 ml. 

3. Να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από χάλυβα υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας. 

4. Το εσωτερικό του να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 AISI 304 και 
θαλάμου να  έχει στρογγυλευμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. 

5. Να διαθέτει 7 συρτάρια από ανοξείδωτο χάλυβα με τηλεσκοπικό μηχανισμό 
για εύκολη πρόσβαση κατάλληλα για την αποθήκευση των ασκών.  Τα 
συρτάρια να  μετακινούνται σε ανοξείδωτες ράγες με χωρίσματα για τους 
ασκούς αίματος. 

6. Να διαθέτει μία πόρτα, με τουλάχιστον διπλό, αντιθαμβωτικό κρύσταλλο σε 
μεταλλικό πλαίσιο. Η πόρτα να διαθέτει εξωτερικό χερούλι, αυτόματο 
αεροστεγές σύστημα κλεισίματος κάτω από γωνία ανοίγματος 90ο, 
μαγνητικό λάστιχο και διακόπτη πόρτας που σταματά τον ανεμιστήρα για 
μείωση της απώλειας ψύξης κατά το άνοιγμα.  

7. Εσωτερικός φωτισμός τύπου LED. Το φως να ενεργοποιείται με κάθε   
άνοιγμα πόρτας. Να διαθέτει διακόπτη χειροκίνητης ενεργοποίησης. 

8. Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας τουλάχιστον από +2°C έως +10°C (ακρίβεια 
< 0.5° C).  

9. Θερμοκρασία λειτουργίας: +4°C, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (10-35°C). 
10. Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη όλων των παραμέτρων σε ψηφιακή οθόνη ή 

οθόνη αφής (θερμοκρασία, συναγερμοί, έναρξη –παύση λειτουργίας, 
αποσιώπηση συναγερμών). 

11. Ψηφιακή καταγραφή δεδομένων (κάρτα SD ή θύρα USB) τα οποία να 
μπορούν να  αποθηκευτούν σε υπολογιστή και να  εκτυπωθούν. 
Εναλλακτικά, να μπορεί  να  δεχθεί στρογγυλό καταγραφικό  θερμοκρασίας 
(7 ημερών).  

12. Να διαθέτει προηγμένη απόψυξη: η απόψυξη να ενεργοποιείται μόνο όταν 
απαιτείται, κρατώντας τους κύκλους απόψυξης στο ελάχιστο, 



 

ελαχιστοποιώντας τις θερμοκρασιακές διαφορές και την κατανάλωση 
ενέργειας με αυτόματη εξάτμιση του συμπυκνώματος. 

13. Να διαθέτει ανεμιστήρα στο επάνω μέρος για  καλύτερη ψύξη με 
βεβιασμένη κυκλοφορία, που απενεργοποιείται με το άνοιγμα της πόρτας. 
Να διαθέτει βεβιασμένη ροή αέρα για γρήγορη αποκατάσταση της 
θερμοκρασίας μετά το άνοιγμα της πόρτας. 

14. Να διαθέτει κομβίο ON-OF, οπτικοαουστικούς συναγερμούς με δυνατότητα 
σίγασης με το πάτημα ενός πλήκτρου.  

15. Σύστημα ψύξης: αερόψυκτο, με ερμητικά σφραγισμένο συμπιεστή, 
αεριζόμενο συμπυκνωτή και εξατμιστή για την αυτόματη εξάτμιση του 
ψυκτικού υγρού. Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται είναι HFC και όχι CFC 
ή HCFC (ουσίες βλαπτικές για το όζον) ενώ ο συμπιεστής έχει εγγυημένα 
αθόρυβη λειτουργία (<60 db). 

16. Τάση λειτουργίας: 220V/1 phase/60 Hz.  
17. Μόνωση: Υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, με πάχος 60mm. 
18. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ψυγείου να μπορεί να 

προστατεύεται από συνθηματικό. 
19. Να διαθέτει ανεξάρτητο  θερμοστάτη  ασφαλείας. 
20. Δυνατότητα παρακολούθησης όλων των ρελέ και των καταναλώσεων ώστε 

να αναγνωρίζονται και να προλαμβάνονται προβλήματα πριν το ψυγείο 
φτάσει σε προβληματική κατάσταση 

21. Εσωτερική μνήμη με ικανότητα αποθήκευσης δεδομένων  1 έτους. 
22. Να διαθέτει πλήκτρο alarm test, για έλεγχο λειτουργίας του συναγερμού. 
23. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία για λειτουργία του ηλεκτρονικού 

συστήματος και των συναγερμών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 
24. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς 

προδιαγραφές, τα διεθνή πρωτόκολλα συντήρησης αίματος και παραγώγων 
αυτού, και να είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν όπως ορίζει η οδηγία 93/42/ΕΕ.  

25. Να παρέχεται  εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνια. 
26. Να παρέχετε  service και ανταλλακτικά για 10 τουλάχιστον χρόνια 
27. Να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσεως και συντήρησης στα Ελληνικά και 

Αγγλικά. 
28. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark και ο κατασκευαστής όπως και ο 

προμηθευτής να διαθέτουν ISO9001 καθώς και όποια άλλη σήμανση 
προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς. 

29. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 13485/12 (διακίνηση και τεχνική 
υποστήριξη ιατροτεχνικών προϊόντων). 

 
 
 



 

30. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται, άνευ χρέωσης, να εγκαταστήσει το 
μηχάνημα σε χώρο που θα υποδειχτεί από το νοσοκομείο, να εκπαιδεύσει 
τους χρήστες και τουλάχιστον δύο τεχνικούς του νοσοκομείου μας, στον 
χώρο εγκατάστασης. 

31. Να είναι παραδοτέα εντός 60 ημερών. 
32. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα πρωτότυπα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

 


