Мобільний міксер
для взяття крові
"DESY" VASINI
(Італія)




Мобільний міксер для взяття крові "DESY"
Основні характеристики
 Змішування крові в процесі забору
 Контроль постійної швидкості потоку крові
 Автоматична зупинка забору крові
 Вбудований зчитувач штрих-кодів
 Робота від змінного акумулятора з тривалим часом роботи (70
годин)
 Світлодіодний індикатор стану процесу збору крові
 Ергономічна ручка для транспортування
 Спеціальний транспортний бокс
 Ефективність потоку завдяки низькому розташуванню лотку для
контейнеру.
 Легкодоступний сенсорний екран
 Наявність додаткових аксесуарів (тримачей для пробірок)
 Можливість завантаження даних з ПК за допомогою власного ПЗ
 Робота від змінного акумулятора з тривалим часом роботи (до 70 годин)
 Додатковий зарядний пристрій
Сигнал безпеки та управління кінцем циклу забору крові
Зовнішній роз’єм для підзарядки в режимі очікування
Сенсорний
екран

Світлодіодний
індикатор стану
процесу збору
крові
Ергономічна
ручка для
перенесення

Автоматичний
зажим

Наявність додаткових
аксесуарів
(тримачей для пробірок)
Вбудований
зчитувач
штрих-кодів

Робота від змінного
акумулятора з тривалим
часом роботи (70 годин)

Змінний лоток
на магнітах
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Зовнішнє джерело живлення
IN: 100-240V ~ 47-63Hz 0.9-03A
OUT: 24V =1.25A max

Джерело живлення

Тип Lithium Ion 11.25V 8850mAh 99.6Wh Мін до 70 год із зарядженою
батареєю
300 циклів
2-3 роки (в залежності від інтенсивності використання)
5 годин
Без транспортного кейсу- 33 x 24 x 36 H
З транспортним кейсом - 35 x 26 x 42 H

Акумулятор та час роботи від нього
Кількість процесів забору крові від батареї
Термін служби батареї
Час повної перезарядки батареї
Розмір ваг

Без транспортного кейсу- 4,2 кг.
З транспортним кейсом – 6,8 кг.

Вага ваг
Матеріал
Температура зберігання та транспортування
Похибка
Діапазон об’єму та Дискретність
Кількість циклів помішування за хвилину
Дисплей
Світлодіодний індикатор стану процесу збору
крові
Мова меню
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

Термоформований ABS пластик
Від - 10 °C до + 40 °C від - 15 °C до + 40 °C
± 1 мл.
Від 200 до 500 мл / ± 1 мл
12/хв
Сенсорний touch screen
Червоний – проблема з збором крові.
Зелений – готовий до використання
Синій – кінець забору крові.
Англійська, російська (опція)
ТАК
ТАК
ТАК
USB, WiFi, Bluetooth
ТАК (вбудований сканер)
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 за допомогою USB або WiFi, або Bluetooth

Спеціальний транспрортний бокс

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.
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