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uZAKTAN KuMANDALI FoTo_KATALirir
1

Cihaz,AmeliYathane,Yoğun Bakım,Yenidoğan Servisleri.Yanık Servisleri,Diyaliz servisleri, Bulaşıcı
Hastallklar servisleri,Astlm Ve Allerji serVisleri, Laboratuarlar, Bekleme Saionları, Pansuman
oda|arl,Hasta odalarl Ve Enfeksiyon Riski bulunan tüm ünitelerinde,havada bulunan bakteri,Virüs,
Partikül,küf,mantar sporları,toksik kimyasallar ve allerjenleri temizlemek için uy'gun donanımlara sahip
olmalldlr.

2

cihaz mikroprosesör kontrollü olmalı ve kontrol panelindeki dokunmatik butonlardan kumanda
edilmelldir.
Ayrıca,kullanıcının cihazl uzaktan da komuta edebilmesi ıçin bir uzaktan kumanda cihazlna
sahip olmalldır.

3,
4.

5.

lt

Cihaz,Z4 saat durmaks|zln çallşab|lme özelliğine sahip olmall Ve çallşlrken 65 Desibelden fazla ses

çıkarmamalıdır.

AmeliYathane,Yoğun Bakım ve Yenidoğan Servisleri gibi hassasiyeti olan yerlerde 7zm2
,normal
hassasiyette yerler için 183m2 alanln havaslnl steril edebilmelidir.
Hava temizleme kapasitesi,en az soom3/saat olmall Ve oda kapasitesine göre kademeli olarak
(en az 5 kademede) ayarlanabilir olmalldlr,

6.

cihaz,en a2 1 Üniversite Laboratuannda test edilmiş.bu test sonucunda,1 saat içinde en az o/og4 ve L2
saat iÇinde en az o/o99 oranlnda bakteri temizleme kaPasitesinde sahip olduğu b;lgelenmeli Ve bU Test
Raporunun asll Veya noter tasdakli sureti ihale s|raslnda ihale komisyonuna iunulmalıdır,

7.

cihazda en az 3 kademeli filtre sistemi bulunmal| ve bunlardan en az biri havadaki o.3 mikrona kadar
olan mikroorganizmalan temiz|eyen Hastane Tipi HEPA Filtre olmahdır.

8.

Cihazda

9

cihaz,T|tanyum Dioksit Foto-Katalitik oksidasyon sistemine sahip olmah,haVadaki o.3 mikrondan küçük
canlı za rarlılarl( bakteri.virüs, küf, ma ntar,spor, a llerje nter) , haVadaki toksık kimyasallarl Ve gazlarü
nötralize edebilmelidir.

l adet Medikal amaçlı.en az 8watt,?5j.7nm(nanometre) kısa dalga boylu Ultraviyole Lamba
olmahdIr.Lamba bir yuva içinde bulunmall vĞ işığı direkt gözle görüımemeİdir.

10. sistemde havayl zararıtlardan tamamiyle temizleyebllmek için,saniyede en az 2milyon negatif iyon
üretebilen Ve isteğe bağll çallştlrllan bir İyon Jeneratörü

olmasl lazlmdlr.

ı1. cihazda en az 2 kademeli Gaz Emme özelliği olan filtre bulunmahdlr,
12.

Tokik kimyasal gaz izleme dedektörü olmall ve ortamda bulunmasl halinde kullanlolan uyarmalldır.

ı3. cihaz,Ultraviyole Lamba Ve Filtrelerin değişmesı gerektiğini Kontrol Paneli üstünde otomatik olarak
9östermelidir.Bunlar|n ortalama ömürıeri 1 yıldan az olmamalldlr.

14. cİhaz 220volt,50Hertz Ve

is..cih".

ılOwatt gücünde çahşmahdır.

CE veya CE Uygunluk Kalite Belgesine sahip olmalldır.

16. İthalatçı firma,Türk standartlan Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olma|ıdlr.
17..

cihaz,mont4i tarihinden itibaren 2 yıı Garanti Ve sonraki 10 yll için ücretli yedek parça Ve teknik servis
garantisine sahip olmalıdır.
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