Міксер для
взяття крові
виробництва
VASINI (Італія)
Міксер для контрольованого взяття крові
Основні характеристики
 Змішування крові в процесі забору
 Контроль постійної швидкості потоку крові
 Автоматична зупинка забору крові
 Сигнал безпеки та управління кінцем циклу забору крові
 Робота від акумулятора на протязі 12 годин
 Отримання даних за допомогою штрих-коду (додаткова комплектація)
 Можливість завантаження даних з ПК за допомогою власного ПЗ
 Зйомний піддон для забору крові
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Джерело живлення
Акумулятор та час роботи від нього
Оптимальний час зарядки
Розмір ваг та розмір
Похибка
Час циклу змішування
Діапазон об’єму та Дискретність
Мова меню
Дисплей та Клавіатура
Автоматичне вимкнення після простою
Дата та час при заборі крові
Можливість тесту батареї
Тип роз’єму для зовнішнього зчитування
Тест сканера штрих коду
Калібрування
Тип даних пре установки
Зв'язок з ПК

Зовнішнє джерело живлення 24Vcc 1,25Ah mod.MPU30.108 24Vcc 1,25Ah
Тип Ni-Mh 12Vcc 2200mAh / Мін 12 год із зарядженою батареєю
4 години
31 x 29 x 20 см / Близько 3 кг
2% в діапазоні 0-1000 г
16/хв
Від 200 до 500 мл / ± 1 мл
Англійська, російська (опція)
LCD / 25 мембранних клавіш
ТАК
ТАК
ТАК
Стандартний (RS232)
ТАК
ТАК (програмоване та здійснюване кваліфікованим персоналом)
Код серії пакетів для крові, Код пакетів для крові, Код пробірки зі зразком
Код донора, Код оператора для запуску/завершення
За допомогою 10-ти канального передавача з радіочастотою від 868 до 870
МГц, або за допомогою кабелю RS 422, або за допомогою USB

Модифікація:
EP51P-B (стандартна модель)
EO51P-TC
EO51P-TC-RF
 Без сканеру штрих коду
 Без сканеру штрих коду
 Без сканеру штрих коду
 Без можливості підключення до  З можливістю підключення до  З можливістю підключення до
комп’ютера
комп’ютера через кабель
комп’ютера через радіоканал
 З акумуляторною батареєю
 З акумуляторною батареєю
 З акумуляторною батареєю
Аксесуари:
 TD110-65 Сканер штрих коду
 USB/RS422 Кабель для підключення
до комп’ютера
 RF-BOX-AUR Радіо модем




EO/1 Бокс для транспортування
Програмне забезпечення з можливістю
одночасного моніторингу 20-ти ваг
з’єднаних між собою в мережу

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.
Гарантійній сервіс та ремонт виконує сертифікований виробником спеціаліст.
Обладнання сертифіковане відповідно до законодавства України та має усі необхідні декларації відповідності технічним
регламентам. В вартість товару входить постачання, монтаж та навчання персоналу.

Україна, 01133, м. Київ,
б-р Лесі Українки, буд. 28/238

+ 38-044-285-16-50
+ 38-096-129-80-46

tov.redmed@gmail.com

www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com

