Ваги-міксер для
взяття крові
вітчизняного
виробництва

Електронні ваги-міксер призначені для контролю і моніторингу
процесу забору крові. Прилад зважує та перемішує дозу крові.
Переваги:
- сервісний центр на території України
- термін виконання сервісних робіт не перевищує 5 діб
- після гарантійне обслуговування
- гарантія 1 рік с післягарантійним обслуговуванням 5 років.
- усі ваги мають метрологічну повірку
- мала маса ваг;
- простота у підключенні та обслуговуванні;
- графічний OLED дисплей. (сенсорний TFT як опція)
- корпус виготовлений з полірованої нержавіючої харчової сталі,
яка обробляться будь-якими дезінфекційними засобами.;
- зручне інтуїтивне управління на українській мові;
Функції та технічні характеристики:
- циклічне погойдування контейнера (20 коливань в хвилину);
- програмування частоти коливань лотку
- для більшої безпеки кріплення лотку до корпусу здійснюється за допомогою магнітів
- можливість задання регульованої дози забору (до 600 г);
- автоматичне припинення забору крові після набору заданої дози шляхом перетискання трубки;
- звукова і інформаційна індикація завершення процесу набору крові;
- контроль швидкості набору крові;
- можливість підключення сканера штрих-кодів (опція);
- клас точності ваги — середній, згідно з вимогами ДСТУ EN45501:2016
- межі допустимої похибки зважування під час експлуатації:
• від Min до 500 г — ± 1 г;
• більше 500 г — ± 2 г;
- діапазон вибирання маси тари — від «0» до найбільшої межі зважування (Max).
- можливість підключення штрих-сканера через інтерфейс RS-232X2.
- прилад має регульовану сигналізацію повільного і швидкого потоку крові.
- віднімання ваги порожнього контейнера
- програмування дози забору.
- автоматичний затиск трубки в кінці донації.
- звуковий сигнал припинення донації.
- автоматичне вимикання при довгому простої (не використанні)
Електроживлення: від мережі змінного струму, напругою від 187 В до 242 В, частотою (50 ± 1) Гц і вбудованого акумулятора —
в якості додаткового електричного живлення, що дозволяє завершити процес набору крові при аварійному відключенні
основного джерела електроживлення.
Градуювання -Зовнішнє
Інтерфейси - Ethernet, USB, RS-232X2
Живлення - U 187 ÷ 240 V AC (50 ± 1) Hz і від вбудованого акумулятора
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.
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