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KAPLlN
TEKNlK özELLıKLERi

. 250 lik Vakum pompalarlna uyumlu oImalıdır.

. sert plastik malzemeden imal edilmiş olmalldlr.

. Firmalar numune veya katalog teklif ile göndermelidir.

. Ürün değerlendirme sonrasl teknik birim taraflndan uygunluk verilecektir,

. ürünter orijinal ve uyum|u olmaııdlr.

. yüklenici f;malar ürün ile ilgiligörsel veya teknik bilgi hastane teknik bifim personellerinden alabilir|er

SOFT START PANO
TEKNlK ÖzELLıKLERi

. 4 motorlu olmalldlr.

. Yumuşak ka|kışll olmalldlr.
. Motor korumalI olmalıdlr.
. Diiital göstergeli olmalıdlr.
. Manuel ve otomatik kontrollü oımalıdlr.
. oijital sensörlü olmaltdır.
. Montai firma taraflndan yapllmalıdlr.
. Tan dolum de vakum dgğerlerini gösteren ekranlı olmalıdır,
. Aslı-yedek-arlzah olarak led göstergali olmalldlr.
. Ek sensör özellik olma|ldlr.
. Bütün bilgi ve proje kulıanlm garanti kitapgğl dahil teslim edilmelidir,
. sesli uyarl sistemi olmalldlr.
. Elektrik ke§intilerinde otomatik olarak devreye girnelidir,
. Baklm uyarl sistemli olmalldlr.
. N,4otorlarln slrall sistem ve zaman ayarll olarak dgğişlirilobilmelidir,
. Firmaıar numune Veya katalog tekıif ile göndermelidir,
. Ürln ae6erlenalrm" 

"onru", 
Ğknik bi,im tara'ından uygunluk verilecektir,

. Ürünler orijina| ve uyumlu olmalıdır.

. ytiklenici firnralar ürün iIe ilgiıl gorieı veya teı(nir bilgi hastane teknik birim personellerinden alabilirler

HAVA FlLTREsl- YAĞ FlLTREsl,sEPERATÖR FlLTREsl
TEKNlK ÖzELLlKLERi

. Sisteme uyumlu olma|ıdır.

. komsan marka hava kompresörlerine uyumlu olıü,alldür,

. Firmalar numune veya kaıalog teklif ile göndermelidir,

. Urİj" Jo"İİ.İaiİ."İonr"", Ğnit ui,im tarafından uygunluk verilecektir,

. Ürünler orijinal ve uyumlu olmalıdlr.

. yüklenici lirmalar ürün ile ilgili gö;el veya teknik trilgi hastane teknik birim personellerinden alabilirl€r

BAK|M KiT
TEKNlı( özELLiKLERi

. komsan marka kompresörlere uyumlu olmalldır

. Bakım kiti içerisinde vida gurunu valf olmalldlr

. Basın pnomatik hortumlar dahilolmalldlr,

. oring conta soğulma fanl rulmanlarl dahiı

. 9ooo saatlik bakIm kiti elektrik motor siste minde bu
olmalld r

lunanlar dahil set olarak teslim ediımelidir

. Firmalar numune Veya katalog teklif ile 9ö ndermeıidir

. Ürün değer|

. Ürünler oriji
sonrasl teknik birim ta raflndan uygun|uk Verilecektir

. Yüklenici {i run ı

lu olmalldır.
İ" ÜİİgOr."l ,"v. leknik bilgi hastane teknik birim personellerinden alabilirler
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HaVa F|ltresi
Yağ Filtresi
Seperatör Filtresi
Hat su Filtresi
Yağ
Radyatör sprey
Kaplln
Alümina
Valf
Timer Valf
vakum panosu

6 Adet
6 Adet
15 Adet
8 Adet
80 Lt
25 Lt
3 Adet
100 kg
8 Adet
4 Adet
1 Adet

t

HAVA FlLTREsi- YAĞ FiLTREsl.sEPERATöR FİLTRESi
TEKNlı( özELLiKLERi

. sisteme uyumlu olmalldlr,

. 250 lik VakıJm pompalarına uyumlu olmalldlr.

. Firmalar numune veya katalog teklif ile göndermelidir.

. Ürün değerlendirme sonrasl teknik birim taraflndan uygunluk verilecektir.

. Ürünler orijinal ve uyumlu olmalldlr.

. yüklenici lirmalar ürün ite ilgili gijrsel veya teknik bilgi hastane teknik birim personellerinden alabiIirler

HAT SU TUTUCU FiLTRE
TEKNlK özELLiKLERl

. sisteme uyumlu olmahdtr.

. conta alt ve üst taklmlarl dahil olmalldtr.

. Firmalar numune veya katalog teklif ile 9öndermelidir.

. Ürün değerlendirme sonras| teknik birim taraflndan uygunluk verilecektir.

. Ürünter orijinal ve uyumlu olmalıdır.

. yüklenici ,irmalaü. ürün ile ilgili görsel veya teknik biıgi hastane teknik birim personellerinden alabilirler

YAĞ
TEKNlK özELLlKLERl

. 40 LT vakum için oriiinal 1 s|nıf ka|iteli olmalıdlr.

. 40 LT kompresör için orijinal 1 slnlf kaıiteli olmaltdlr.

. plastik galonlar halinde teslim edilmelidir.

. Firmalar numune veya katalog teklif ile göndermelidir.

. Ürün değerlendirme sonrasl teknik bırim lararlndan uygunluk verilecektir,

. Ürünler orijinal ve uyumlu olmalldlr.

. Yüklenici firmalar ürün ile ilgili görsel Veya teknik bi|gi hastane teknik blrim persongllerinden alabilirler

. sprey 1 LT lik tabanca şek|inde olmalldlr.

. ofijinal 1 slnlf ka|iteli olmaltdır.

. Toplam 25 LT olarak teslim edilecektir.

. CE belgeli olmalıdır.

. yüksek çözünürlüklü olmalıdır.

. Fjrmatar numune veya katalog tel(lif ile göndermelidir.

. Ürtin değerlendirme sonrasl leknik birim taraflndan uygunluk verilecektir

. Ürün|er orijinaı Ve uy malıdır.

. yüklenici firmalar ü ili görsel

ı.]lUB

U
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Veya ıeknik bilgi haStane teknik birim personellerinden alabilirler

RADYATÖR TEM|ZLEME SPREY
TEKNlK özELLlKLERl



ALÜMlNA
TEKNlK ÖzELLiKLERİ

KURIJTUcU sisTEMiN VALF GRuBU
TEKNlK özELLiKLERi

. 2 adet kurutucu sistem kule|erıni altlnda kullanllan 4 lü valf grup istenmektedir,

. Elektrik bağlantı ve kutup başhkları d6hil olarak teslim edilmelidir.

. Egzoz çlklşlarl ve yol verme vanas| dahil olarak teslim edilecektir.

. sistemde bulunan kulelerde 8 adet üzgara ve conla taklmlarl dahiı teslim edilecektir.

. Ürün 2 yıI garantilı olmalldlr.

. Ürün değerlendirme sonrasI teknik birim taraflndan uygunluk verilecektir.

. Ürünler orijinal ve uyumlu olmaltdlr.

TiMMER VALF
TEKNIK özELLiKLERi

. 220 volt oımalldlr.

. Bakteri tutucusu olmalldlr.

. vana dehil üzerine bütünıeşmiş olmahdlr.

. valf 3 vanası o|up by pas özellikli olarak set halinde teslim edilmelidir.

. Elektrik bağlantl ve kutup başlıkları dahil olarak teslim edilmelidir.

. sistemde bulunan kuleıerde 8 adet lzgara ve conta taklmlari dahilteslim edilecektir

. Ürün 2 yıl garantili olmalldlr.

. Ürğn değedendirme sonrasl teknik birim taraflndan uygunluk verilecektir.

. Ürünler orijinal ve uyum|u olmalıdır.

,.,1

Per ni:l

. 25 kg galonlarda teslim gdilecektir.

. kutu içerisinde üfetim ve raf ömrğ dahil olmalldlr.

. 1 ci slnıf kalite TsE ve cE gelgeli ün]n o|malldlr.

. Fima|ar numune veya katalog teklif ile gönderme|idir.

. Ürün değerlendirme sonras! teknik birim taraf|ndan uygunluk verileceııir.

. Ürunler orijinal ve uyumlu olmalıdır.

. yüklenici İ]rmalar ürün i|e ilgiligörsel veya teknik bilgi hastane teknik birim p€rsonellerinden alabilirler


