
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 

 

Κατανοώντας ότι μέχρι στιγμής οι ταχυκαταψύκτες ψυχρού αέρα/υπερκαταψύκτες -86ο C 

μονοπωλούσαν την αγορά, ο κατασκευαστικός οίκος B Medical Systems, καινοτομεί με τη 

δημιουργία δύο νέων μοντέλων ταχυκαταψυκτών αποκλειστικά για τη γρήγορη και άμεση 

κατάψυξη ασκών πλάσματος. Η τεχνολογία τους βασίζεται στην γρήγορη κατάψυξη ασκών 

πλάσματος με την επαφή τους πάνω σε ειδικές μεταλλικές ψυχόμενες πλάκες. Τα 

πλεονεκτήματα είναι τεράστια αναφέροντας ενδεικτικά την άμεση ψύξη των ασκών σε 

ελάχιστο χρόνο μέχρι το κέντρο του ασκού, την συσσώρευση τυχόν φυσαλίδων αέρα σε 

συγκεκριμένο σημείο του ασκού για την αποφυγή δημιουργίας ελαττωματικών προϊόντων, την 

εξαιρετική εργονομικότητα αλλά και την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.  

Οι παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών χαρακτηριστικών του ταχυκαταψύκτη πλάσματος είναι 

οι εξής: 

1. Στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά με Α.Α. 2. αναφέρεται το Ρεύμα Λειτουργίας στα 220V, 

50Hz. Προτείνουμε την τροποποίηση της παραπάνω προδιαγραφής σε: ή 380-400V 

2. Στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά με Α.Α. 15. Αναφέρεται ότι πρέπει να διαθέτει συναγερμό 

σε περίπτωση που η πόρτα δεν κλείνει καλά. Και σε αυτή τη προδιαγραφή εξαιτίας του 

ότι δεν έχει πόρτα ο προτεινόμενος ταχυκαταψύκτης, προτείνουμε την τροποποίηση 

της προδιαγραφής ως εξής: «Για όταν η πόρτα δε κλείνει καλά εάν διατίθεται» 

3. Στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά με Α.Α. 16. αναφέρεται το επίπεδο θορύβου. Καθώς το 

επίπεδο θορύβου που αναφέρουν όλες οι εταιρίες δεν είναι μετρημένο με τις ίδιες 

ακριβώς παραμέτρους (ορισμένες απομονώνουν το θόρυβο του εξωτερικού 

περιβάλλοντος που τις περισσότερες φορές είναι στα περίπου 50db), προτείνουμε την 

τροποποίηση του επιπέδου θορύβου από 50db σε ≥75db. 

 

Οι τροποποιήσεις που σας προτείνουμε δεν φωτογραφίζουν συγκεκριμένα μοντέλα, 

αντίθετα επεκτείνουν θετικά τη δυνατότητα συμμετοχής και άλλων αξιόπιστων και 

αποδεδειγμένων προσεγγίσεων στις ανάγκες σας, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό προς 

όφελος του συστήματος Υγείας καθώς και της Αιμοδοσίας. Επιπλέον, εγγυόμαστε ότι η 

χρήση των ταχυκαταψυκτών μας ή/και ψυγείων – καταψυκτών - ανακινητήρων θα σας 

εντυπωσιάσουν. 
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