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Παρατηρήσεις σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών καταψύκτη -80oC 
 Ημ/νία 30/10/2017   Αξιότιμοι κύριοι. 
Εκ μέρους της ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ και σχετικά με τις προδιαγραφές Καταψύκτη -
80C θα θέλαμε να προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές στις Τεχνικές Προδιαγραφές: 
 
Προδιαγραφή 3 - να αλλαχθεί  
από  
«Να διαθέτει δύο αερόψυκτους συμπιεστές, ισχύος τουλάχιστον 1HP, ο καθένας δύο 
σταδίων, με συνδεσμολογία cascade, οι οποίοι να λειτουργούν συμπληρωματικά ο ένας του 
άλλου, με σταθεροποιητή τάσης (automatic voltage compensator) και ειδικό καθαριζόμενο 
φίλτρο που να κρατά τον αέρα καθαρό. Να διαθέτει δύο ανεμιστήρες για τη βέλτιστη ψύξη 
των συμπιεστών» 
σε 
«Να διαθέτει δύο αερόψυκτους συμπιεστές, με συνδεσμολογία cascade, οι οποίοι να 
λειτουργούν συμπληρωματικά ο ένας του άλλου, με σταθεροποιητή τάσης (automatic 
voltage compensator) και ειδικό καθαριζόμενο φίλτρο που να κρατά τον αέρα καθαρό. Να 
διαθέτει ανεμιστήρες για τη βέλτιστη ψύξη των συμπιεστών» 
 
Η αλλαγή αυτή κάνει την προδιαγραφή ορθότερη τεχνικά και πιο ανοικτή ώστε η Υπηρεσία 
σας να επιλέξει τη βέλτιστη λύση. 
 
Προδιαγραφή 13 -  να αλλαχθεί 
από: 
«Να διαθέτει εσωτερικά ανοξείδωτα ράφια με μονωμένες εσωτερικές πόρτες και να 
περιλαμβάνει στη βασική του σύνθεση τα απαραίτητα συρτάρια (racks) εξοπλισμένα με 
cryoboxes καθώς και δύο ζευγάρια γαντιών cryogloves (medium & large)» 
Σε 
«Να διαθέτει τουλάχιστον τρία ανοξείδωτα ράφια που να χωρίζουν τον καταψύκτη σε 
τέσσερα διαμερίσματα με μονωμένες εσωτερικές πόρτες με μαγνητικό τρόπο κλεισίματος 
χωρίς μεντεσέδες και να προσφέρονται κατ’ επιλογή τα απαραίτητα συρτάρια (racks) 
εξοπλισμένα με cryoboxes καθώς και δύο ζευγάρια γαντιών cryogloves (medium & large)» 
 
Η αλλαγή αυτή βοηθά ώστε οι προσφερόμενες λύσεις να είναι καλύτερες τεχνικά και 
επιτρέπει την προσφορά πλήρους γκάμας αξεσουάρ, οπότε το Νοσοκομείο να έχει την 
ευχέρεια να αποφασίσει ποια θα επιλέξει να αγοράσει με το δεδομένο προϋπολογισμό. 
 
Προδιαγραφή 18 – να αλλαχθεί 
Από: 
«Να διαθέτει στη βασική του σύνθεση σύστημα τηλεσυναγερμού καθώς και σύστημα 
σταθεροποίησης τάσης και καθυστέρηση ηλεκτρικής παροχής» 
Σε: 
«Να διαθέτει συναγερμούς, ενσωματωμένη καθυστέρηση ηλεκτρικής παροχής καθώς και 
σταθεροποίηση τάσης για αποκλίσεις έως ±10% της τάσης. Να προσφέρεται κατ’επιλογή 
σύστημα τηλεσυναγερμού και σύστημα σταθεροποίησης τάσης» 
 
Η αλλαγή αυτή συντελεί ώστε να υπάρχει προστασία του καταψύκτη χωρίς την ανάγκη 
χρήσης εξωτερικών συστημάτων, ενώ στην περίπτωση που το Νοσοκομείο το θεωρεί 
αναγκαίο επιτρέπει να προσφερθούν κατ’ επιλογή συστήματα προστασίας. 
 
Επίσης θα προτείναμε στις προδιαγραφές να προστεθούν: 
 



• Να διαθέτει προστασία των ρυθμίσεων του καταψύκτη μέσω συνθηματικού 
(password) και κατ’επιλογή να υπάρχει σύστημα ανοίγματος του καταψύκτη με μαγνητικές 
κάρτες 
• Να μπορούν στην οθόνη να εμφανίζονται δεδομένα τουλάχιστον 7 ημερών, καθώς 
και αναφορά σημαντικών γεγονότων όπως ανοίγματα της πόρτας, διακοπές ρεύματος και 
συναγερμοί θερμοκρασίας 
 
 
 
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Αστέριος Παπακωνσταντίνου 
Υπεύθυνος Πωλήσεων 


