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CRASH CART/ACİL MÜDEHALE ARABASI

MODEL : CL70MED
Product Dimensions : 700 x 450 x 940 mm
Crash cart is designed and made of 304 grade stainless steel for use in
emergency response areas and operating theatres.
The product comprises 5 drawers of varying depths to meet all needs.
Drawers and handles of the product are made stainless steel.
Separators are in installed in the drawers to ensure medicines are not mixed
and can be kept in a certain order.
Drawers are installed to the main body with automatic braking telescopic rails
The product has a central locking mechanism preventing drawers from being
opened.
A mobile defibrillator tray is integrated on the main body.
The unit comprises a trash can. The unit comprises an oxygen cylinder
holder.The unit comprises a serum rack.
The unit comprises a resuscitation board.
The unit comprises accord rails on the sides and at the back.
The top plate of the product is designed and made with recesses.
The unit is mobile and comprises four pieces of Wheel with a diameter of 125
mm and plastic holders and caps, two which are free/straing moving, while
two have locking mechanisms. The top plate of the product is made of 1.2
mm thick sheet, the bottom plate is made of 1 mm thick sheet, the side plates
are made of 0.8 mm thick sheet and drawer plates are made of 0.8 mm thick
sheet.
Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes,
using electric arc or argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish
surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.
Other joins are with pop rivets and machine rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection
control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.
Pansuman arabası acil müdahale alanları ve ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Her türlü ihtiyacı karşılayacak, farklı derinlikte 5 adet çekmece mevcuttur.
Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Çekmece içine yerleştirilmiş, ilaçların karışmaması ve belli bir düzen içinde sunulmasını sağlayan seperatörler mevcuttur.
Ürün çekmeceleri gövdeye kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır.
Ürün üzerindeki çekmecelerin açılmasını engelleyecek şekilde merkezi kilit sistemine sahiptir.
Gövde üzerine entegre edilmiş hareketli defibilatör sehpası mevcuttur.
Ünite üzerinde çöp kovası vardır. Ünite üzerinde oksijen tüpü taşıma yeri vardır.
Ünite üzerinde serum askılığı vardır. Ünite üzerinde Resusitasyon tahtası vardır.
Yanlarda ve arkada aksesuar rayları mevcuttur. Ürünün üst tablası indirimli şekilde imal edilmektedir.
Ürün hareketli olup üzerinde 125 mm çaplı ikisi serbest/düz hareketli ve ikisi kilitli dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek
mevcuttur.
Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal
edilmektedir.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır.
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine
yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde
10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

TREATMENT AND MEDICINE CART /
TEDAVİ VE İLAÇ ARABASI
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MODEL : CL 70 TMTR
Product Dimensions : 700 x 500 x 1040/1700 mm
Anesthesia drug cart is designed and manufactured to be used in
operating room with stainless steel in 304 quality. Upper table of the
product is barricaded on three sides to prevent fall of materials. Quad
and fivefold injector boxes mounted on upper table in two different sizes
are available. Adjustable iv holder in diameter of 25 mm that is mounted
on upper table with double hooks and made of stainless steel in 304
quality is available.
Sliding tray is available to prepare medicines on the unit.
Medicine drawer with drop cover is available.
28 pieces of plastic medicine drawer is available in section of the product
with drop cover. It has 2 drawers Drawers and drop cover system are
locked.
The product has 1,2 mm upper table sheet thickness, 1 mm lower table
sheet thickness, 0,8 mm peripheral sheet thickness and 0,8 mm drawer
sheet thickness.
On the product, 25*25*1 mm stainless profile in 304 quality is used.
On the product, there are four wheels being in diameter of 125 mm with
plastic tongs and cover, two of which are free / forward action, two of
which have uplock assemblies. Drawers and cover handles of the
product are made of stainless steel.
Drawers of product are connected with self-brake and telescopic rails to
body.
Welding jobs on the product are performed with special nickel
electrodes, using electric arc or argon arc welding Upper tables and
apparent welding spots are sanded to provide a satin finish surface.
Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.
Other connections made on the product are made by using pop rivet
and nut rivet – stainless screw.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by
infection control committees of hospitals the product has a useful life of
10 years.
Anastezi ilaç arabası ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini önleyecek şekilde üç tarafı bariyerlidir.
Üst tablaya monte iki ayrı boyda dörtlü ve beşli enjektör kutuları mevcuttur.
Üst tablaya monte ayarlanabilir çift kancalı 25 mm çapında 304 kalite paslanmaz borudan serum askılığı mevcuttur.
Ünite üzerinde ilaç hazırlamak için sürgülü tepsi mevcuttur.
Düşer kapaklı ilaç çekmecesi mevcuttur. Ürünün düşer kapaklı bölümünde 28 adet plastik ilaç çekmecesi vardır.
2 adet çekmecesi mevcuttur. Çekmeceler ve düşer kapak sistemi kilitlidir.
Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal
edilmektedir. Ürün üzerinde 25*25*1 mm 304 kalite paslanmaz profil kullanılmaktadır.
Ürün üzerinde 125 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve ikisi kilit mekanizmalı dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek
mevcuttur.
Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Ürün çekmeceleri gövdeye kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır.
Üründe yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.
Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirme ler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
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ANESTHESIA DRUG CART /
ANESTEZİ İLAÇ ARABASI
MODEL : CL 70 ANTR

Product Dimensions : 700 x 500 x 1040/1700 mm
Anesthesia drug cart is designed and manufactured to be used in operating
room with stainless steel in 304 quality.
Upper table of the product is barricaded on three sides to prevent fall of
materials. Quad and fivefold injector boxes mounted on upper table in two
different sizes are available. Adjustable iv holder in diameter of 25 mm that is
mounted on upper table with double hooks and made of stainless steel in
304 quality is available.
Sliding tray is available to prepare medicines on the unit.
Medicine drawer with drop cover is available.
28 pieces of plastic medicine drawer is available in section of the product
with drop cover.
It has 2 drawers Drawers and drop cover system are locked.
The product has 1,2 mm upper table sheet thickness, 1 mm lower table sheet
thickness, 0,8 mm peripheral sheet thickness and 0,8 mm drawer sheet
thickness.
On the product, 25*25*1 mm stainless profile in 304 quality is used.
On the product, there are four wheels being in diameter of 125 mm with
plastic tongs and cover, two of which are free / forward action, two of which
have uplock assemblies.
Drawers and cover handles of the product are made of stainless steel.
Drawers of product are connected with self-brake and telescopic rails to
body.
Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes,
using electric arc or argon arc welding Upper tables and apparent welding
spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in
their natural state and in satin finish.
Other connections made on the product are made by using pop rivet and
nut rivet – stainless screw.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection
control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Anastezi ilaç arabası ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve
üretilmiştir.
Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini önleyecek şekilde üç tarafı bariyerlidir. Üst tablaya monte iki ayrı boyda
dörtlü ve beşli enjektör kutuları mevcuttur. Üst tablaya monte ayarlanabilir çift kancalı 25 mm çapında 304 kalite
paslanmaz borudan serum askılığı mevcuttur. Ünite üzerinde ilaç hazırlamak için sürgülü tepsi mevcuttur.
Düşer kapaklı ilaç çekmecesi mevcuttur. Ürünün düşer kapaklı bölümünde 28 adet plastik ilaç çekmecesi vardır.
2 adet çekmecesi mevcuttur. Çekmeceler ve düşer kapak sistemi kilitlidir. Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm,
çevre saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal edilmektedir. Ürün üzerinde 25*25*1 mm 304 kalite
paslanmaz profil kullanılmaktadır. Ürün üzerinde 125 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve ikisi kilit mekanizmalı dört adet
plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur. Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Ürün çekmeceleri gövdeye kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.
Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirme ler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde
10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
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CAP and BONNET CABINET,-STAINLESS /
KEP VE BONE DOLABI-PASLANMAZ
MODEL : CL 65 CCB
Dış ebat/ external dimensions : 650 x 450 x 1550
Cap and bonnet cabinet is designed and made from 304
grade stainless steel for use in operating and response
theatres.
The product comprises 3 cap, bonnet and mask cells.
The product comprises 1 tumbler drawer.
The tumbler drawers is designed not to make too much
noise in case of impact.
The top plate of the product is made of 1 mm thick sheet,
the bottom plate is made of 1 mm thick sheet, and the side
plates and drawer plates are made of 0.8 mm thick sheet.
40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel
are used in the product.
The product has rubber rotile feet that provide surface
balance. Drawer and door handles of the product are
made of stainless steel.
Welding jobs on the product are performed with special
nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to provide
a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural
state and in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and
machine rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials
specified by infection control committees of hospitals the
product has a useful life of 10 years.
Kep bone dolabı Ameliyathane ve müdahale odaları için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün 3 adet kep bone maske gözü vardır. Ürünün 1 adet devrilir çekmecesi vardır.
Devrilir çekmece çarpmalarda ses yapmayacak şekilde üretilmiştir.
Ürünün üst tablası 1 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm
olarak imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır.
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı
tatbik edilerek yapılmıştır.
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii
görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida
kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik
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SKOPI WASH SINK-STAINLESS /
SKOPİ YIKAMA EVYESİ
MODEL : CL12MED
Product Dimensions : 1200 x 700 x 900 mm
The scoop washing unit allows for easy cleaning of
the spoons designed and manufactured from 304
stainless steel. The upper plate of the product is
designed in such a way that the liquids shall not pour
down on the floor from the sides of the desk There is
1 sink integrated on the product with Dimensions:
98*51*25 and it is manufactured from 304 quality
stainless steel. The product is manufactured in two
forms: one with a cabinet and the other with shelves
on it. The upper plate of the product is
manufactured as 1,5 mm thick; the lower plate as 1
mm thick; surrounding metal sheets as 0,8 mm
thick;and the drawers are manufactured as 0,8 mm
thick. Pipe Legs made of 100 mm diameter 304
grade stainless steel legs are used on the product.
There are rutile plastic legs on the product and they
are used for adjusting the floor balance. Product has
perforated filter for washing scopes. The handles on
the lids of the product are manufactured from
stainless steel. A self-spiralled douche spray with mix
batteries is available on the product. Welding
operations realized on the product are implemented
via electrical arc welding machines or argon arc
welding machines by using nickel-containing special
electrodes. Upper plates and visible welding spots
are sanded to provide a satin finish surface. Other
surfaces are left in their natural state and in satin
finish. Other joins on the product are done using pop
rivets and machine rivets – stainless screws. When
cleaned with sterilization and cleaning materials
specified by infection control committees of
hospitals the product has a useful life of 10 years.
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DOUBLE WASH SINK-SS/ İKİLİ YIKAMA EVYESİ

MODEL : CL14MED

The product comprises
two high capacity sinks with the dimensions of 60x50x30
mm. The feet of the product are made of 40x40 mm stainless steel profile.
The entire product is made of AISI 304 grade stainless steel
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DR HANDWASH SINK,-SINGLE/DOKTOR EL
YIKAMA EVYESİ-TEKLİ
MODEL : CL90 SHW
Product Dimensions: 900 x 700 x 850/1200 mm
Doctor hand wash sink is designed and made of 304 grade stainless steel
for doctors to clean their hands and nails before entering sterile areas or
operating theatres.
The product is suitable for use by one person.
Both water battery and soap dispenser functions are controlled with
photocell system running on 220 Volt mains power. The device provides
ease of use, turning on at approach of hand and turning of on second
approach of hand.
The product comprises 1 water battery, 1 soap dispenser and 1 nail brush
dispenser.
The product comprises 1 piece of mix battery allowing manual adjustment
of hot-cold water mix.
The top place and sink pool of the product are made of 1.2 mm thick
sheet, while the side plates are made of 0.8 mm thick sheet.
40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel are used in
the product.
The product has rubber rotile feet that provide surface balance.
Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes,
using electric arc or argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish
surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets –
stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by
infection control committees of hospitals the
product has a useful life of 10 years.

Doktor el yıkama evyesi doktorların steril bölgeye veya ameliyathanelere girmeden önce el ve tırnak
temizliklerini
yapmaları için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürün 1 kişinin el yıkaması için uygundur. Hem su hem de sabun akışı 220 volt elektrik şebekesi ile çalışan
fotoselli özelliğe sahip olup; el ile yaklaşıldığında su akışını sağlayıp tekrar el ile yaklaşıldığında su akışını
durdurma özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar. Ürün üzerinde 1 su bataryası , 1 sabun bataryası ve 1 tırnak
fırçası dispanseri vardır. Ürün üzerinde manüel olarak ayarlanabilen sıcak soğuk su karışımını sağlayan 1
adet mix batarya mevcuttur. Ürünün evye havuzu sıvıların sıçramasını önleyecek şekilde imaledilmektedir.
Ürünün üst tablası ve evye havuzu 1,2 mm, çevre saçları 0,8mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir. Ürün
üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır. Zemin dengesini sağlayan plastik
rotil ayakları mevcuttur. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya
argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii
görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin
ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol
komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü
bulunmaktadır.
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DR HANDWASH SINK-DOUBLE/DOKTOR EL
YIKAMA EVYESİ İKİLİ
MODEL : CL160 DHW

Product Dimensions: 1600x 700 x 850/1200 mm
Doctor hand wash sink is designed and made of 304 grade
stainless steel for doctors to clean their hands and nails before
entering sterile areas or operating theatres.
The product is suitable for use by one person.
Both water battery and soap dispenser functions are
controlled with photocell system running on 220 Volt mains
power. The device provides ease of use, turning on at
approach of hand and turning of on second approach of
hand. The product comprises 1 water battery, 2 soap
dispenser and 2 nail brush dispenser.
The product comprises 1 piece of mix battery allowing manual
adjustment of hot-cold water mix.
The top place and sink pool of the product are made of 1.2
mm thick sheet, while the side plates are made of 0.8 mm
thick sheet.
40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel
are used in the product.
The product has rubber rotile feet that provide surface
balance.
Welding jobs on the product are performed with special nickel
electrodes, using electric arc or argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to provide a
satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state
and in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and
machine rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials
specified by infection control committees of hospitals the
product has a useful life of 10 years.
Doktor el yıkama evyesi doktorların steril bölgeye veya ameliyathanelere girmeden önce el & tırnak temizliklerini
yapmaları için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürün 2 kişinin el yıkaması için uygundur. Hem su hem de sabun akışı 220 volt elektrik şebekesi ile çalışan fotoselli
özelliğe sahip olup; el ile yaklaşıldığında su akışını sağlayıp tekrar el ile yaklaşıldığında su akışını durdurma özelliği
ile kullanım kolaylığı sağlar. Ürün üzerinde 2 su bataryası , 2 sabun bataryası ve 2 tırnak fırçası dispanseri vardır.
Ürün üzerinde manüel olarak ayarlanabilen sıcak soğuk su karışımını sağlayan 2 adet mix batarya mevcuttur.
Ürünün evye havuzu sıvıların sıçramasını önleyecek şekilde ve iki bölüme ayrılmış olarak imal edilmektedir.
Ürünün üst tablası ve evye havuzu 1,2 mm, çevre saçları 0,8mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir. Ürün
üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır, Zemin dengesini sağlayan plastik rotil
ayakları mevcuttur. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark
kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.
Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler
pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol
komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü
bulunmaktadır.
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DR HANDWASH SINK-TRIPLE/DOKTOR EL
YIKAMA EVYESİ ÜÇLÜ
MODEL : CL230 THW
Product Dimensions: 2300 x 700 x 850/1200 mm
Doctor hand wash sink is designed and made of 304 grade stainless steel for
doctors to clean their hands and nails before entering sterile areas or operating
theatres.
The product is suitable for use by 3 people.
Both water battery and soap dispenser functions are controlled with photocell
system running on 220 Volt mains power. The device provides ease of use, turning
on at approach of hand and turning of on second approach of hand.
The product comprises 3 water batteries, 2 soap dispensers and 1 nail brush
dispenser.
The product comprises 3 pieces of mix battery allowing manual adjustment of hotcold water mix.
The top place and sink pool of the product are made of 1.2 mm thick sheet, while
the side plates are made of 0.8 mm thick sheet.
40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel are used in the
product.
The product has rubber rotile feet that provide surface balance.
Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using
electric arc or argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface.
Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless
screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection
control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Doktor el yıkama evyesi doktorların steril bölgeye veya ameliyathanelere girmeden önce el ve tırnak
temizliklerini
yapmaları için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürün 1 kişinin el yıkaması için uygundur. Hem su hem de sabun akışı 220 volt elektrik şebekesi ile
çalışan fotoselli özelliğe sahip olup; el ile yaklaşıldığında su akışını sağlayıp tekrar el ile yaklaşıldığında su
akışını
durdurma özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar. Ürün üzerinde 3 su bataryası , 2 sabun bataryası ve 1 tırnak
fırçası dispanseri vardır. Ürün üzerinde manüel olarak ayarlanabilen sıcak soğuk su karışımını sağlayan 1
adet mix batarya mevcuttur. Ürünün evye havuzu sıvıların sıçramasını önleyecek şekilde imal
edilmektedir. Ürünün üst tablası ve evye havuzu 1,2 mm, çevre saçları 0,8mm saç kalınlığı olarak imal
edilmektedir. Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır. Zemin
dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii
görünüşünde
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu
perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü
bulunmaktadır.
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SURGICAL TOOL TRAY/CERRAHİ ALET MASASI
MODEL : CL80 TTR

MODEL : CL80 TTRD

Product Dimensions : 800 x 500 x 860 mm
The surgical tool tray is made from 304 grade stainless steel
Top plate of the product has barriers on three sides to prevent items
placed on the tray from falling down.
The product has a 25 mm diameter push bar made of 304 grade
stainless steel welded to the top plate.
The top plate is made of 1.2 mm thick sheet, while the bottom plate
is made of 1 mm thick sheet.
The bearing legs of the product are made from 4 pieces of 304
grade stainless steel pipes with a diameter of 25 mm and wall
thickness of 1.2 mm.
The product has four pieces of wheels with a diameter of 100 mm,
with plastic holders and caps, two of which are free/straight moving
and two of which have locking mechanisms.
Welding jobs on the product are performed with special nickel
electrodes, using electric arc or argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin
finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in
satin finish. Other joins are done using pop rivets and machine rivets
– stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by
infection control committees of hospitals the product has life of 10
years.
Cerrahi alet masası ameliyathanelerde kullanılmak üzere
tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve
üretilmiştir. Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini
önleyecek şekilde üç tarafı bariyerlidir.
Üst tablaya kaynaklı 25 mm çapında 304 kalite paslanmaz
borudan itme kulpu mevcuttur.
Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, saç kalınlığı olarak
imal edilmektedir. Ürünün taşıyıcı ayakları 25 mm çapında 1,2
mm kalınlığındaki 4 adet 304 kalite paslanmaz borudan
yapılmıştır. Ürün üzerinde 100 mm çaplı ikisi serbest/ düz
hareketli ve ikisi kilit mekanizmalı dört adet plastik maşalı ve
kapaklı tekerlek mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla
elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek
yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde Üst tablalar ve
görünen kaynak yerleri taşlanıp satine ve satine yüzey olarak
bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop
perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak
yapılmıştır Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
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DRESSING CART/PANSUMAN ARABASI
MODEL : CL 80 DRTR

Product Dimensions : 800 x 500 x 850 mm
The dressing cart is designed and made of 304 grade stainless
steel for use in emergency response areas and
operating theatres.
The top plate of the product comprises barriers on three sides to
prevent items placed on the cart from falling down.
The product comprises a drawer.
The drawer and handle bars of the product are made of
stainless steel.
The product comprises a push bar with a diameter of 25 mm
made of 304 grade stainless steel welded to the top plate.
The top plate of the product is made of 1.2 mm thick sheet, the
bottom plate is made of 1 mm thick sheet, and the drawer is
made of 0.8 mm thick sheet.
The bearing legs of the product are made from 4 pieces of 304
grade stainless steel pipes with a diameter of 25 mm and a wall
thickness of 1.2 mm.
The product has four pieces of wheels with a diameter of 100
mm, with plastic holders and caps, two of which are free/straight
moving and two of which have locking mechanisms.
Welding jobs on the product are performed with special nickel
electrodes, using electric arc or argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to provide a
satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state
and in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and
machine rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified
by infection control committees of hospitals the product has a
useful life of 10 years.
Pansuman arabası acil müdahale alanları ve ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite
Paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini önleyecek
şekilde üç tarafı bariyerlidir. Ürün üzerinde bir adet çekmece mevcuttur. Ürün çekmece ve kapak kulpları
paslanmaz çeliktendir. Ürün çekmeceleri gövdeye kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır. Üst tablaya
kaynaklı 25 mm çapında 304 kalite paslanmaz borudan itme kulpu mevcuttur. Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt
tablası 1 mm, çekmece 0,8 mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir. Ürünün taşıyıcı ayakları 25 mm çapında
1,2 mm kalınlığındaki 4 adet 304 kalite paslanmaz borudan yapılmıştır. Ürün üzerinde 100 mm çaplı ikisi serbest/
düz hareketli ve ikisi kilit mekanizmalı dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur. Ürün üzerinde
yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır. Üst
tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde
ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin –
paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu
sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır. İmalat ve montaj
hatalarına yönelik 2 yıl üretici garantisi taahhüdündedir.
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CRESCENT TABLE/AY MASA
MODEL : CL 17 CRTR
Product Dimensions : 1700 x 450 x 900 mm
The Crescent Table is designed in an arch and made
from 304 grade stainless steel for use in operation
theatres.
The top tray of the product has a one side barrier to
prevent items placed on the tray from falling down.
The bearing legs of the product are made from 6
pieces of 304 grade stainless steel pipes with a
diameter of 25 mm and a wall thickness of 1.2 mm.
The top plate of the product is made of 1.5 mm thick
sheet, and the bottom plate is made of 1.5 mm thick
sheet.
The product has six pieces of wheels with a diameter of
75 mm, with plastic holders and caps, three of which
are free/ straight moving and three of which have
locking mechanisms.
The welding jobs on the product are performed with
argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to
provide a satin finish surface. Other surfaces are left in
their natural state and in satin finish.
When cleaned with sterilization and cleaning materials
specified by infection control committees of hospitals
the product has a useful life of 10 years.
Ay masa ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten ay şeklinde
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini önleyecek şekilde tek tarafı bariyerlidir.
Ürünün alt tablası konulan malzemelerin düşmesini önleyecek şekilde tek tarafı bariyerlidir.
Ürünün taşıyıcı ayakları 25 mm çapında 1,2 mm kalınlığındaki 6 adet 304 kalite paslanmaz borudan
yapılmıştır.
Ürünün üst tablası 1,5 mm , alt tablası 1,5 mm, saç kalınlığı olarak imal edilmektedir.
75 mm çaplı üçü serbest/ düz hareketli ve üç adeti kilit mekanizmalı altı adet plastik maşalı ve kapaklı
tekerlek mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri argon kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.
Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik
malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
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SWESTER TABLE/SWESTER MASA
MODEL : CL 70 MHTR
Mayo Masası Hidrolik /
Mayo table hydraulic

MODEL : CL 70 MMTR
Mayo Masası Mekanik /
Mayo table mechanic

Product Dimensions : 700 x 500 x 850/1250 mm
Swester table is designed and manufactured to be used in
operating room with stainless steel in 304 quality. Upper table
of the product is made curvedly to prevent fall of materials.
On the product, there is a hydraulic mechanism made of
stainless steel with foot switch providing up and down
movement of table stand.
The product has 1,2 mm upper table sheet thickness, 1 mm
lower table sheet thickness, 0,8 mm drawer sheet thickness.
Bearing foot of the product is 60*40*1,5 mm and stainless
profile in 304 quality.
On the product, there are three wheels being in diameter of
75 mm with plastic tongs and cover, one of which is free
/forward action, two of which have uplock assemblies.
Welding jobs on the product are performed with special nickel
electrodes, using electric arc or argon arc welding.
Upper tables and apparent welding spots are sanded to
provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their
natural state and in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and
machine rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials
specified by infection control committees of hospitals the
product has a useful life of 10 years.
Swester masa ameliyathanelerde kullanılmak üzere
tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmıştır.
Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini
önleyecek şekilde indirimli yapılmıştır.
Ürün üzerinde masa sehpasının yukarı aşağı hareketini
sağlayan ayak pedallı paslanmaz çelik hidrolik mekanizma
Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, çekmece 0,8
mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir.
Ürünün taşıyıcı ayakları 60*40*1,5 mm 304 kalite paslanmaz
Ürün üzerinde 75 mm çaplı biri serbest/ düz hareketli ve ikisi
kilit mekanizmalı üç adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla
elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır.
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey
olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine
yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş
olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
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ENDOSCOPY CABINET/ENDOSKOPİ DOLABI

MODEL : CL 60 ECB

Product Dimensions : 600 x 400 x 2100 mm
It is designed and manufactured completely from 304 grade
stainless steel for the purpose of protecting and storing
Endoscopes.
4 Telescopic Railed Endoscope Hanger Adapters are available.
There are hangers within the cabinet designed for endoscope
edges.
The frontal lid of the cabinet is made of tempered glass, which lets
the user see upper part of the endoscopes.
There are lockers integrated within frontal lids.
There are ventilation grilles on both sides of the cabinet, so that
ventilation ithin the cabınet is provided.
The inner side of the cabinet is coated with soft vinyl materials, so
that endoscopes within the cabinet shall not be damaged.
There is a blistering tank integrated within the cabinet.
The upper plate of the product is manufactured as 1 mm thick; the
lower plate as 1 mm thick; surrounding metal sheets as 0,8 mm
thick; and the sheet metal used for the lids are manufactured as 1
mm thick.
Profile Legs made of 40*40*1 304 grade stainless steel legs are used
on the product. There are rutile plastic legs on the product and
they are used for adjusting the floor balance.
The rails used on the product are integrated with self-brakes and
telescopic rail connections are in available.
Welding operations realized on the product are implemented via
electrical arc welding machines or argon arc welding machines by
using nickel-containing special electrodes Upper plates and visible
welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other
surfaces are left in their natural state and in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and machine
rivets – stainless screws When cleaned with sterilization and
cleaning materials specified by infection control committees of
Endoskopların korunması ve saklanması amacıyla tamamen
paslanmaz
çelikten
hospitals 304
the kalite
product
has a useful
lifetasarlanmış
of 10 years.ve üretilmiştir. 4
adet teleskopik raylı endoskop asma adaptörü mevcuttur.
Endoskop uçları için dolap içi asma yerleri mevcuttur. Ön kapak üst bölüm endoskopların görülmesine uygun olarak
temperli camlıdır. Ön kapakta kilit sistemi mevcuttur. Dolabın hava alması için iki yanında havalandırma ızgaraları vardır.
Endoskopların zarar görmemesi için dolabın içi yumuşak vinil malzeme ile kaplıdır. Dolap içi su toplama haznesi
mevcuttur. Ürünün üst tablası 1 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve kapak saç kalınlıkları 1 mm olarak imal
edilmektedir. Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır. Zemin dengesini sağlayan
plastik rotil ayakları mevcuttur. Ürün üzerinde kullanılan raylar kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır. Ürün
üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır. Üst
tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.
Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

OPERATING THEATRECUPBOARD/
AMELİYATHANE DOLABI
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MODEL : CL 85 OCB
• For entire sterilization required centers,
• Grade 304 stainless steel,
• Stainless steel adjustable feet,
• Lockable glass doors and 2 shelves,
• 2 drawers and a cupboard on the bottom,
• Flexible production in different designs and dimensions,
• Dimensions (WxlxH): 850x500x2000 mm.

• Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
• 304 Kalite paslanmaz çelik,
• Üst kısmı kilitli camlı kapak ve yüksekliği ayarlanabilen iki
adet raf,
• Zemine göre ayarlanabilen paslanmaz ayak,
• Alt bölümde iki adet çekmece ve dolap,
• İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim,
• Ürünün ölçüleri 850x500x2000 mm.
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ANGIOGRAPHY CATHETER CABİNETTE /
ANJİYO KATATER DOLABI
MODEL : CL 1100
Product Dimensions : 1100 x 570 x 1850 mm
It is designed and manufactured completely from 304 quality stainless
steel for the purpose of protecting and storing the Catheter.
3 Telescopic Railed Catheter Hanger Adapters are available.
The lids of the cabinet are made of 8 mm thick tempered glass which is
resistant against impacts and which lets the user see the inner side of the
cabinet.
There are lockers integrated within the lids.
There are ventilation grilles on both sides of the cabinet, so that
ventilation within the cabinet is provided.
The inner side of the cabinet is coated with soft vinyl materials, so that
the catheters within the cabinet shall not be damaged.
There is a blistering tank integrated within the cabinet.
The upper plate of the product is manufactured as 1 mm thick; the lower
plate as 1 mm thick; surrounding metal sheets as 0,8 mm thick; and the
lids are manufactured as 1 mm thick.
Profile Legs made of 40*40*1 304 grade stainless steel legs are used on
the product.
There are rutile plastic legs on the product and they are used for
adjusting the floor balance.
The rails used on the product are integrated with self-brakes and
telescopic rail connections are in available.
Welding operations realized on the product are implemented via
electrical arc welding machines or argon arc welding machines by
using nickel-containing special electrodes Upper plates and visible
welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces
are left in their natural state and in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets
– stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by
infection control committees of hospitals the product has a useful life of
Kataterlerin korunması ve saklanması amacıyla tamamen
kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
10 304
years.
3 adet teleskopik raylı katater asma adaptörü mevcuttur.
Kapaklar dolap içerisindekileri görebilmek için darbelere karşı dayanıklı 8 mm temperli camdan yapılmıştır.
Kapaklarda kilit sistemi mevcuttur.
Dolabın hava alması için iki yanında havalandırma ızgaraları vardır.
Kataterlerin zarar görmemesi için dolabın içi yumuşak vinil malzeme ile kaplıdır.
Dolap içi su toplama haznesi mevcuttur.
Ürünün üst tablası 1 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve kapak saç kalınlıkları 1 mm olarak imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün üzerinde kullanılan raylar kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır.
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.
Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde
10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
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MATERIAL and MEDICINE
CABINET- SS/MALZEME VE İLAÇ DOLABI
MODEL : CL 180 MMCB
Dış ebat/ external dimensions

: 900 x 430 x 1800 mm

The product is designed and made of 304 grade stainless steel to
keep materials and medicines in sterile conditions in operating
theatres.
Including the bottom plate the product comprises 4 shelves.
To display the contents the doors are made of 8 mm thick
tempered glass.
The doors have lock mechanisms.
The shelves of the product are made of 1 mm thick sheet, the
bottom plate is made of 1 mm thick sheet, and the side plates
are made of 0.8 mm thick sheet.
The product has rubber rotile feet that provide surface balance.
Welding jobs on the product are performed with special nickel
electrodes, using electric arc or argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to provide a
satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state
and in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and
machine rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified
by infection control committees of hospitals the product has a
useful life of 10 years.

• Ameliyathaneler, müdahale odaları ve hijyenik ortamlarda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
• Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten ve taşlı saçtan imal edilmiştir.
• İçerisinde 4 adet paslanmaz tablalı raf vardır.
• Kapıların kanatları içerisindeki malzemeleri görebilmek için temperli şeffaf camdan
oluşmaktadır.
• Kapısı üzerinde kilit mevcuttur.
• Ayakları stabil dört adet 40 x 40 mm profil, paslanmaz çeliktendir.
• Ayaklarda kaymayı önleyici plastik, ayarlanabilir rotil pabuçludur.
• Ürünün ölçüleri 900x500x1800 mm

SINGLE-DOUBLE UTILITY SINK/TEKLİ-İKİLİ YIKAMA EVYESİ
WORKING TABLE WITH CUPBOARD/ DOLAPLI ÇALIŞMA
TEZGAHI
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MODEL : CL 190 DS
Product Dimensions : 1900 x 600 x 850 mm

MODEL : CL 190 SS
Product Dimensions : 1900 x 600 x 850 mm

MODEL : CL 190 TCB
Product Dimensions : 1900 x 600 x 850 mm

Single and Double Utility Sink is designed and
manufactured completely from 304 grade stainless steel
for letting the user wash endoscopes and other medical
tools easily.
The upper plate of the product is designed in such a way
that the liquids shall not pour down on the floor from the
sides of the desk
There are two sinks with Dimensions: 50*50*30 on the
product, and they are manufactured from 304 grade
stainless steel.
The upper plate of the product is manufactured as 1,5
mm thick; surrounding metal sheets as 0,8 mm thick.
The lower part of the product is in the form of a cabinet
with sliding shutters.
Profile Legs made of 40*40*1 304 Grade stainless steel legs
are used on the product.
There are rutile plastic legs on the product and they are
used for adjusting the floor balance.
Welding operations realized on the product are
implemented via electrical arc welding machines or
argon arc welding machines by using nickel-containing
special electrodes.
Upper plates and visible welding spots are sanded to
provide a satin finish surface.
Other surfaces are left in their natural state and in satin
finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and
machine rivets – stainless screws
When cleaned with sterilization and cleaning materials
specified by infection control committees of hospitals the
product has a useful life of 10 years.
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BABY BATH UNIT /BEBEK YIKAMA ARABASI

MODEL : CL 1800 SSCB
Product Dimensions : 1800 x 700 x 850 mm
Baby Bath Unit is designed and manufactured completely from 304
grade stainless steel for letting the user bath newly born babies
easily.
A Baby Scale is given together with the product.
The upper plate of the product is designed in such a way that the
liquids shall not pour down on the floor from the sides of the desk
There is 1 sink integrated on the product with Dimensions: 65*53*20
and it is manufactured from 304 quality stainless steel.
The product is manufactured in two forms: one with a cabinet and
the other with shelves on it.
The upper plate of the product is manufactured as 1,5 mm thick;
the lower plate as 1 mm thick; surrounding metal sheets as 0,8 mm
thick; and the drawers are manufactured as 0,8 mm thick.
Profile Legs made of 40*40*1 304 grade stainless steel legs are used
on the product.
There are rutile plastic legs on the product and they are used for
adjusting the floor balance.
The handles on the lids of the product are manufactured from
stainless steel.
A self-spiralled douche spray with mix batteries is available on the
product.
Welding operations realized on the product are implemented via
electrical arc welding machines or argon arc welding machines by
using nickel-containing special electrodes.
Upper plates and visible welding spots are sanded to provide a
satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and
in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and machine
rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified
by infection control committees of hospitals the product has a
useful life of 10 years.
Bebek yıkama ünitesi yeni doğan bebeklerin rahat yıkanabilmesi için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten
tasarlanmış ve üretilmiştir. Ürün ile birlikte bebek terazisi verilmektedir. Ürünün üst tablası sıvıların kenarlardan akmasını
önleyecek şekilde imal edilmektedir. Ürün üzerinde 65*53*20 ebatlarında 1 adet 304 kalite paslanmaz çelikten evye
bulunmaktadır. Ürün dolaplı ve ara raflı imal edilmektedir. Ürünün üst tablası 1,5 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları
0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal edilmektedir.
Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır.
Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur. Ürün kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Ürün üzerin de kendinden spiralli mix bataryalı duş spreyi mevcuttur. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel
elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp
satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
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PLASTER DESK / ALÇI MASASI
MODEL : CL 160 PLS
Product Dimensions : 1600 x 600 x 850 mm
Plaster Preparation desk and sink, it is designed for plaster
preparation and application rooms.
The upper plate of the product is designed in such a way that the
liquids shall not pour down on the floor from the sides of the desk.
There is a bucket on the product, which is made of 304 grade
stainless steel with the dimensions of 400*300 mm, for solubilizing
the plaster.
There is a 1-inch draining pipe under the plaster bucket of the
product.
The desk has a drawer and a cabinet with lids.
The product is totally made of 304 grade stainless steel.
The upper plate of the product is manufactured as 1,5 mm thick;
the lower plate as 1 mm thick; surrounding metal sheets as 0,8 mm
thick; and the drawers are manufactured as 0,8 mm thick.
Profile Legs made of 40*40*1 304 grade stainless steel legs are used
on the product.
There are rutile plastic legs on the product and they are used for
adjusting the floor balance.
The handles that are mounted on the drawers and the lids of the
product are made of stainless steel.
The drawers of the product are self-brake integrated and
telescopic rail connections are in available on these drawers.
Welding jobs on the product are performed with special nickel
electrodes, using electric arc or argon arc welding Upper plates
and visible welding spots are sanded to provide a satin finish
surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin
finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and machine
rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified
by infection control committees of hospitals the product has a
useful life of 10 years.

Alçı hazırlık masası ve evyesi, alçı hazırlık ve uygulama odaları için tasarlanmıştır.
Ürünün üst tablası sıvıların kenarlardan akmasını önleyecek şekilde imal edilmektedir.
Ürün üzerinde alçıların çözündürülmesi için 304 kalite paslanmaz çelikten 400*300 mm kova bulunmaktadır.
Ürününü alçı kovasının altında 1 inç tahliye vanası bulunmaktadır.Masanın çekmecesi ve kapaklı dolabı bulunmaktadır.
Ürün Tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.Ürünün üst tablası 1,5 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve
çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal edilmektedir. Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak
kullanılmaktadır,Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.
Ürün çekmeceleri gövdeye kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır.
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.
Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl
dayanım ömrü bulunmaktadır.
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BODY WASHING TABLE / GASİL MASASI
MODEL: CL26 BWTD
Gasil Masası Dolaplı /
Body washing table with cupboard

Product Dimensions : 2600 x 1000 x 850 mm
The body-washing table is designed and made of 304 grade
stainless steel for use in morgues and funeralhouses.
The top plate of the product is designed to prevent leakage of
liquids from the sides.
The slope of the top plate facilitates liquid movement.
A sink for washing hands and tools is integrated on the body
washing table
A cabinet with door is integrated for storinge on the foot section.
The product comprises air &water ports&a water vacuum system
The top plate of the product is made of 2 mm thick sheet,
the bottom plate is made of 1 mm thick sheet, and the side and
door plates are made of 0.8 mm sheet.
40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel are
used in the product.
MODEL: CL26 BWT
The product has rubber rotile feet that provide surface balance.
Gasil Masası ( Dolapsız ) /
Welding jobs on the product are performed with special nickel
Body washing table without cupboard electrodes, using electric arc or argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to provide a
satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state
and in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and
machine rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials
specified by infection control committees of hospitals the
product has a useful life of 10 years.

MODEL: CL26 BWT
Gasil Masaı ( Döner Tip ) /
Body washing table revolving

Gasil masası morg ve gasil haneler için tamamen 304 kalite
paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ürünün üst tablası sıvıların
kenarlardan akmasını önleyecek şekilde imal edilmektedir. Üst
tablanın üzerindeki açı sayesinde rahat sıvı akışı sağlanmaktadır
Gasil masasının üzerinde el ve alet yıkamak için evye mevcuttur.
Ayak bölümünde malzeme konulabilmesi için kapaklı dolap
bulunmaktadır Ürün üzerinde hava ve su jakları mevcuttur. Ürün
üzerinde su vakum sistemi mevcuttur. Ürünün üst tablası 2 mm ,
alt tablası 1 mm, çevre ve kapak saç kalınlıkları 0,8 mm olarak
imal edilmektedir. Ürün üzerinde 40*40*1,2 mm 304 kalite
paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır, Zemin dengesini
sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur. Ürün kapak kulpları
paslanmaz çeliktendir. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri
nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı
tatbik edilerek yapılmıştır Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri
taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii
görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde
yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin –
paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. Ürünün hastanelerin
Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve
temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü
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AUTOPSY TABLE / OTOPSİ MASASI

MODEL : CL 90 OTP
External dimensions

: 900

x 430 x 1800 mm

The product is designed and made of 304 grade stainless steel
to keep materials and medicines in sterile conditions in
operating theatres.
Including the bottom plate the product comprises 4 shelves.
To display the contents the doors are made of 8 mm thick
tempered glass.
The doors have lock mechanisms.
The shelves of the product are made of 1 mm thick sheet, the
bottom plate is made of 1 mm thick sheet, and the side plates
are made of 0.8 mm thick sheet.
The product has rubber rotile feet that provide surface
balance.
Welding jobs on the product are performed with special nickel
electrodes, using electric arc or argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to provide a
satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state
and in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and
machine rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials
specified by infection control committees of hospitals the
product has a useful life of 10 years.
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MORG UNIT OPEN FRONT SIDE WITH DOUBLE DOORS
MORG ÜNİTESİ ÖNDEN AÇILIR / İKİ KAPILI
MODEL : CL 1MORG
Dış ebat/ external dimensions
: 3000 x 900 x 1820
Morgue unit is designed and made from 304 grade stainless steel with full
isolation to provide conditions suitable for keeping the body place inside.
The unit is produced in single, double or triple packet system model. The
external and internal surfaces are covered with 0.8 mm thick plate. The
carcass is made of 40 x 40 x 2 mm steel square profile. Doors of the unit are
separately produced for each cell.
The doors are isolated to prevent heat transfer.
The product comprises rubber gaskets and locking mechanisms for cell
doors that can be opened from the inside even when the mechanism is
locked. The unit comprises life sign sensors in case of spontaneous revival.
The unit doors comprise information panels allowing insertion of A4 size
paper. The unit comprises sliding beds each with a minimum load bearing
capacity of 170 kg, made of stainless steel, allowing pulling out 2/3 of the
way without toppling.
The unit is mobile, and the unit wheels allow locking and are replaceable.
Morgue unit cooler systems are independent, hermetic Compressor systems
capable of standalone operation, and these are capable of keeping the
body by cooling down to temperatures between -5°C and 5°C.The unit
comprises water drainage slots located under the evaporator for drainage
of the water accumulating under the evaporator and a water drainage
system for independent washing and disinfecting of each unit.All surfaces of
the morgue unit must be isolated with polystyrene plate with a min. thickness
of 50 mm and a min. density of 40-42 kg/ m3. The front door of the morgue
unit comprises a thermometer with a digital screen independently showing
the temperature of each cell. The cooling system of the morgue unit has an
automatic defrost system. Welding jobs on the product are performed with
special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding. Top plates
and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other
surfaces are left in their natural state and in satin finish. Other joins on the
product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection
control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.
Morg ünitesi içine konan cenazenin bekletilmesine uygun koşulları sağlayacak şekilde izolasyonlu olarak tamamen 304
paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Ünite tekli, çiftli ve üçlü olarak paket sistem halinde imal edilmektedir.
Dış ve iç yüzeyi 0,8 mm kalınlıkta saç ile kaplıdır. Karkası 40x40x2 mm ölçüsünde paslanmaz çelik kutu profilden yapılmıştır.
Ünitenin kapakları, her bir hücre için ayrı ayrı imal edilmiştir. Kapaklar ısı transferini önleyecek şekilde izolasyonludur. Ürünün
üzerinde lastik contalar bulunan, hücre kapakları kilitlenebilen ve kilitli olduğunda dahi içeriden açılabilen mekanizmalıdır. Ünite
üzerinde canlanmalara karşı yaşam sensöru mevcuttur. Ürün kapaklarının üzerinde A4 standardında kağıdın konulabileceği bilgi
panosu vardır. Ünite üzerinde 2/3 oranında devrilmeden dışarı çekilebilen paslanmaz çelikten imal edilmiş, her biri en az 170kg.
kaldırma kapasitesine sahip kayar kızaklı sedye bulunmaktadır. Ünite mobil olup , istenildiğinde tekerlekleri kilitlenebilir ve
değiştirilebilir özelliktedir.
Morg hücreleri soğutucu sistemleri birbirinden bağımsız, ayrı ayrı çalışabilen, hermetik kompresörlü olup cenazenin konulduğu
ortamı -5°C ile 5°C arasında soğutacak şekilde muhafaza özelliğine sahiptir. Evaporatör üzerinde biriken suyun tahliyesi için
evaporatör altına yerleştirilmiş su tahliye yuvaları ve her hücrenin kendine ait yıkamave dezenfekte işlemi için uygun su drenaj
sistemi mevcuttur. Morg ünitesinin bütün yüzeyleri en az 50mm kalınlığında 40-42 kg/ m3 yoğunlukta poliüsteren levha ile izole
edilmiş olmalıdır. Morg ünitesinin ön kapağı üzerinde her bir hücre için ayrı ayrı sıcaklığı gösteren dijital termometre ekranı olan
termometre mevcuttur. Morg ünitesinin soğutma sistemi otomatik defrost sistemlidir. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli
özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır. Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp
satine yüzey olarak yapılmıştır.
Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve
somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol omitesinin belirlemiş olduğu
sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
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MORG UNIT OPEN FRONT SIDE WITH DOUBLE DOORS
MORG ÜNİTESİ ÖNDEN AÇILIR / İKİ KAPILI

MODEL : CL2F MORG
Dış ebat/ external dimensions
İç ebatlar / internal dimensions
Besleme girişi /power supply
Güç / power
Çalışma sıcaklığı / operation temperature
Kablo kesiti / cable section

: 2600 x 900 x 1760
: 2x(2400x800x570)
: 230 V, 1 N, 50/60 Hz
: 1,6 kw
: -5 / 3 °C
: 3x1,5 mm

Paslanmaz çelik karkas, kolay taşıma olanağı sağlayan sedye ve kızaklar mevcuttur.
Birbirinden bağımsız hücreler yüksek dansiteli poliüretan izolasyona sahiptir.
Soğutma üniteleri (hücreler) birbirinden bağımsızdır.
Dijital kontrol sistemi mevcuttur.
Ağır yük tekerlekleri sayesinde yer değişimi ve taşıma kolaylığı sağlamaktadır.
Minimum enerji tüketimiyle maksimum verim elde edilmiştir.
İki ve üç hücreli önden ve yandan açılır model seçenekleri vardır.
Ozon dostu CFC Free, R-134 soğutucu gaz kullanılmaktadı
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MORG UNIT OPEN SIDEWISE WITH DOUBLE DOORS
MORG ÜNİTESİ YANDAN AÇILIR / İKİ KAPILI

MODEL : CL2S MORG
Dış ebat/ external dimensions
İç ebatlar / internal dimensions
Besleme girişi /power supply
Güç / power
Çalışma sıcaklığı / operation temperature
Kablo kesiti / cable section

: 2600 x 900 x 1760
: 2x(2400x800x570)
: 230 V, 1 N, 50/60 Hz
: 1,6 kw
: -5 / 3 °C
: 3x1,5 mm

Paslanmaz çelik karkas, kolay taşıma olanağı sağlayan sedye ve kızaklar
mevcuttur.
Birbirinden bağımsız hücreler yüksek dansiteli poliüretan izolasyona sahiptir.
Soğutma üniteleri (hücreler) birbirinden bağımsızdır.
Dijital kontrol sistemi mevcuttur.
Ağır yük tekerlekleri sayesinde yer değişimi ve taşıma kolaylığı sağlamaktadır.
Minimum enerji tüketimiyle maksimum verim elde edilmiştir.
İki ve üç hücreli önden ve yandan açılır model seçenekleri vardır.
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STEEL STEP SINGLE / TEKLİ ÇELİK BASAMAK

MODEL : CL 1 STP

Product Dimensions : 600 x 300 x 220 mm
The single step product is fully made of 304 grade stainless steel for use in operating theatres.
The top plate of the product is made of 1.5 mm thick sheet.
A U-profile support plate is installed under the top plate to prevent collapse.
40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel are used in the product.
The product has rubber rotile feet that provide surface balance and prevent slippage.
The welding jobs on the product are performed with argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their
natural state and in satin finish.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the
product has a useful life of 10 years.
Tekli basamak ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Ürünün üst tablası 1,5 mm olarak imal edilmektedir. Ürünün üst tablasının altında çökmeleri engellemek için U
bükümlü takviye saç mevcuttur. Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan ve kaymayı engelleyen plastik rotil ayakları mevcuttur. Ürün üzerinde yapılan kaynak
işlemleri argon kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak
yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon
kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü
bulunmaktadır.
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STEEL STEP, DOUBLE / İKİLİ ÇELİK BASAMAK

MODEL : CL 2 STP

Product Dimensions : 600 x 500 x 400 mm
The two step product is made of 304 grade stainless steel for use in operating theatres.
The plates of the product is made of 1.5 mm thick sheet.
A U-profile support plate is installed under the top plate to prevent collapse.
40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel are used in the product.
The product has rubber rotile feet that provide surface balance and prevent slippage.
The welding jobs on the product are performed with argon arc welding.
Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their
natural state and in satin finish.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the
product has a useful life of 10 years.
İkili basamak ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Ürünün tablaları 1,5 mm olarak imal edilmektedir. Ürünün tablasının altında çökmeleri engellemek için U
bükümlü takviye saç mevcuttur. Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır,
Zemin dengesini sağlayan ve kaymayı engelleyen plastik rotil ayakları mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik
edilerek yapılmıştır Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii
görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin
belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile
temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
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WIRE-MADE PILING SHELVES / TEL İSTİF RAFI

Product Dimensions : 1520 x 460 x 1830 mm
It is designed and manufactured from 304 grade stainless steel for the purpose of storing.
It is suitable for being used in sterile conditions.
The distance between the shelves can be adjusted at desired dimensions and its de-mountable.
Welding operations realized on the product are implemented via electrical arc welding machines or argon arc
welding machines by using nickel-containing special electrodes
Visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in
satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the
product has a useful life of 10 years.
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WIRE-MADE PILING SHELVES (MOBILE) /
HAREKETLİ TEL İSTİF RAFI

Product Dimensions : 1520 x 460 x 1830 mm
It is designed and manufactured from 304 quality stainless steel for the purpose of storing.
It is suitable for being used in sterile environments.
The distance between the shelves can be adjusted at desired dimensions and its de-mountable.
There are four wheels on the product, two of which are brake-integrated wheels, and the other two of which do
not have brakes integrated within themselves.
Welding operations realized on the product are implemented via electrical arc welding machines or argon arc
welding machines by using nickel-containing special electrodes
Visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in
satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the
product has a useful life of 10 years.
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SLIPPER CART / TERLİK ARABASI
MODEL : CL 10 SLTR
Product Dimensions : 1000 x 500 x 1800 mm
Slipper cart is designed and manufactured to be used in
emergency response areas and in entries to the operating
rooms with stainless steel in 304 quality.
Bearing feet and shelves of the product are made of stainless
profile in 304 quality in thickness of 25*25 mm 1,2 mm.
On the product, there are four wheels being in diameter of 100
mm with plastic tongs and cover, two of which are free /
forward action, two of which have uplock assemblies.
Welding jobs on the product are performed with special nickel
electrodes, using electric arc or argon arc welding.
Upper tables and apparent welding spots are sanded to
provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their
natural state and in satin finish.
Other connections made on the product are made by using
pop rivet and nut rivet – stainless screw.
When cleaned with sterilization and cleaning materials
specified by infection control committees of
hospitals the product has a useful life of 10 years.

Terlik arabası acil müdahale alanları ve ameliyathanelere girişlerde kullanılmak üzere tamamen
304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünün taşıyıcı ayakları ve rafları 25*25 mm 1,2 mm kalınlığındaki 304 kalite paslanmaz profilden
yapılmıştır.
Ürün üzerinde 100 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve ikisi kilit mekanizmalı dört adet plastik
maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur.
Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı
tatbik edilerek yapılmıştır.
Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.
Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.
Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida
kullanılarak yapılmıştır.
Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik
malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.
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SERUM HANGER / SERUM ASKISI

MODEL : CL 40 SER

Product Dimensions : 400 x 25 x 1850 mm
it is designed and manufactured from 304 grade stainless steel for hanging and moving around serum
bags.
It is suitable for being used in Sterile environments.
The heights of the serum bags can be adjusted mechanically.
There are five-wheel integrated plastic leg system – two of which are integrated with self-brakes – that
maintains the floor balance.
Welding operations realized on the product are implemented via electrical arc welding machines or
argon arc welding machines by using nickel-containing special electrodes
Visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural
state and in satin finish.
Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.
When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of
hospitals the product has a useful life of 10 years.

LAUNDRY TROLLEYS / ÇAMAŞIRHANE ARABALARI
MEDICAL WASTE COLLECTION TROLLEY/ TIBBİ ATIK ARABASI

DIRTY LINENTROLLEY/
NEVRESİM TOPLAMA ARABASI

DIRTY-CLEAN LAUNDRY TROLLEY/ KİRLİTEMİZ ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI

• MODEL : CL 110 DCLTR

• MODEL : CL 98 DLTR
•
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Dimension / Ürünün ölçüleri : 980 x 620 x 950

•

Dimension / Ürünün ölçüleri : 1100 x 550 x 950

MEDICAL WASTE COLLECTION TROLLEY/
TIBBİ ATIK ARABASI
• MODEL : CL 61 MWTR
•
•

Dimension / Ürünün ölçüleri : 610 x 1250 x 970,
Grade 304 stainless steel, / • 304 Kalite paslanmaz çelik
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STERILAZATION PREPERATION TABLE /
STERİLİZASYON HAZIRLIK MASASI
•

MODEL : CL 70 STE

UNIT PRICE : 1.440 €

•
•

Dimension / Ürünün ölçüleri : 1600 x 600 x 850
Grade 304 stainless steel, / • 304 Kalite paslanmaz çelik

Çift hareketli sehpa/ DOUBLE MOBILE TROLLEY
•

MODEL : CL 70 DMTR

UNIT PRICE : 566 €

•
•

Dimension / Ürünün ölçüleri : 700 x 400 x 900,
Grade 304 stainless steel, / • 304 Kalite paslanmaz çelik

INSTRUMENT TROLLLEY /
Bohca Arabası Alt Tablalı Üst Tabla Düz
•

MODEL : CL 70 INTR

UNIT PRICE : 449 €

•
•

Dimension / Ürünün ölçüleri : 700 x 400 x 900,
Grade 304 stainless steel, / • 304 Kalite paslanmaz çelik
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CL 100 İNKÜBATÖR / CL 100 INCUBATOR

109 lt iç hacmi bulunmaktadır.
•Sıcaklık çalışma aralığı -5 ° C / +60°C
•Paslanmaz Cr-Ni iç hazne
•İç aydınlatma led sistemiyle dizayn edilmiştir.
•Otomatik defrost sistemi.
•Güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı.
•Kapı içinde bulunan gözeltme camı.
•Üst tarafta bulunan valfi.
This device has 109 liter internal volume.
• The outer surface of the device is made of galvanized steel,painted with electrostatic paint to protect against rust. The
inner surface is produced of stainless steel.
• Operates between -5/+60°C and it is set to +37°C.
• Door of the device is polyurethane pressed block door.
• Inside the device, when the outer door is opened, there is a sight glass to monitor the interior and prevent the loss of
temperature inside the device.
• There are 2 height-adjustable shelves in the device.
• The shelves are produced in a porous structure in order not to prevent air circulation.
• A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device.
• The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
• While the refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper
temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage problems.
• The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
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CL 200 İNKÜBATÖR / CL 200 INCUBATOR

200 lt iç hacmi bulunmaktadır.
Sıcaklık çalışma aralığı 0/+70°C .
Paslanmaz Cr-Ni iç hazne
İç aydınlatma led sistemiyle dizayn edilmiştir.
Otomatik defrost sistemi.
Güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı.
Kapı içinde bulunan gözeltme camı.
Üst tarafta bulunan valfi.
This device has 200 liter internal volume.
• The outer surface of the device is made of galvanized steel,painted with electrostatic paint to protect
against rust. The inner surface is produced of stainless steel.
• Operates between 0/+70°C .
• Door of the device is polyurethane pressed block door.
• Inside the device, when the outer door is opened, there is a sight glass to monitor the interior and
prevent the loss of temperature inside the device.
• There are 3 height-adjustable shelves in the device.
• The shelves are produced in a porous structure in order not to prevent air circulation.
• A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device.
• The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
• While the refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower
and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity
cut off or low voltage problems.
• The cooling system and the insulation system of the device do
not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
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CL 150 ETUV / CL 150 LABORATORY DRYING AND
HEATING OVEN (ETUVE)

126 lt iç hacmi bulunmaktadır.
•Sıcaklık çalışma aralığı +5 ° C / + 250 ° C
•Paslanmaz Cr-Nİ iç hazne
•İç aydınlatma led sistemiyle dizayn edilmiştir.
•Otomatik defrost sistemi.
•Güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı.
•Kapı içind bulunan gözetleme camı.
•Üst tarafta bulunan havalandırma valfi.
Interior capacity 126 liter
• The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic
paint to protect against rust. The inner surface is produced of stainless steel.
• Works with 195-230 V/50 Hz mains voltage.
• Dry air sterilizers are used as heating, drying and sterilizers.
• With the turbo fan motor, it provides homogenous heat distribution in the device.
• The device offers with a digital control system, the device can be operated from
1 minute to 99.9 hours.
• The device provides the possibility of working without time limit at the required set
point with the timeless working mode.
• The curved corners of the device provides easy cleaning to minimize contamination.
• Device has been taken against overheating with safety thermostat which can be
adjusted between + 50 / + 300 ° C.
• Operating temperature of the device is between 5°C more than ambient temperature
and 250°C.
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CL 25 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 25 BLOOD BANK REFRIGERATOR
•Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz
saç ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
•Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
•Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede
stok takibine imkan vermektedir.
•Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap
kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır.
•Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde
plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme
özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına
yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
•Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında
çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
•Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı
sağlanmaktadır.
•Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve
sarsıntısız çalışmaktadır.
•Dolap soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik
defrost sistemi bulunmaktadır.
•Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
•Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri
hafızasında saklayabilmektedir.
•Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe
kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC’ye aktarabilmektedir.
•Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
•Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının
sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24
saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
•Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj
sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
•Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
•Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
•Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal
dökümleri alınabilmektedir.
•Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi
ve Barkodu bulunmaktadır.
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CL 25 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 25 BLOOD BANK REFRIGERATOR

•The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with
electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of
stainless steel sheet.
•The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
•The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has
magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
•The device has a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass
protector in front of each shelf. This mobile shelf system can be easily
moved.
•There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed
and stocked easily.
•Each shelf in the device has the capacity of storing a minimum of 33 units of
blood bags.
•The device operates between +2/+8 C, which is the ideal storage
temperature of blood ingredients, and it is set to +4 degrees.

•The device provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
•The device works smoothly and quietly in order not to decompose the blood components.
•The device has full automatic defrost system in order to protect the productivity of the cooling evaporator.
•The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.
•A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in
memory for 30 days.
•There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature
information to electronic environment if required.
•The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
•There are 2 probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the inner cabin temperature and the other
measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.
•There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at
possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
•While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and
upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage
problems.
•The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
•There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
•As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the
data recorded can be taken with the thermal printer.
•All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our blood bank
refrigerators have CE records.
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CL 25 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 25 BLOOD BANK REFRIGERATOR
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CL 50 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 50 BLOOD BANK REFRIGERATOR
•Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz
saç ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
•Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
•Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede
stok takibine imkan vermektedir.
•Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap
kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır.
•Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde
plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme
özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına
yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
•Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında
çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
•Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı
sağlanmaktadır.
•Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve
sarsıntısız çalışmaktadır.
•Dolap soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik
defrost sistemi bulunmaktadır.
•Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
•Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri
hafızasında saklayabilmektedir.
•Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe
kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC’ye aktarabilmektedir.
•Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
•Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının
sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24
saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
•Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj
sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
•Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
•Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
•Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal
dökümleri alınabilmektedir.
•Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi
ve Barkodu bulunmaktadır.
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CL 50 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 50 BLOOD BANK REFRIGERATOR

•The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with
electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of
stainless steel sheet.
•The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
•The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has
magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
•The device has a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass
protector in front of each shelf. This mobile shelf system can be easily
moved.
•There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed
and stocked easily.
•Each shelf in the device has the capacity of storing a minimum of 33 units of
blood bags.
•The device operates between +2/+8 C, which is the ideal storage
temperature of blood ingredients, and it is set to +4 degrees.

•The device provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
•The device works smoothly and quietly in order not to decompose the blood components.
•The device has full automatic defrost system in order to protect the productivity of the cooling evaporator.
•The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.
•A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in
memory for 30 days.
•There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature
information to electronic environment if required.
•The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
•There are 2 probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the inner cabin temperature and the other
measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.
•There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at
possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
•While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and
upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage
problems.
•The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
•There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
•As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the
data recorded can be taken with the thermal printer.
•All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our blood bank
refrigerators have CE records.
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CL 50 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 50 BLOOD BANK REFRIGERATOR
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CL 100 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 100 BLOOD BANK REFRIGERATOR
•Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz
saç ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
•Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
•Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede
stok takibine imkan vermektedir.
•Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap
kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır.
•Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde
plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme
özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına
yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
•Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında
çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
•Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı
sağlanmaktadır.
•Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve
sarsıntısız çalışmaktadır.
•Dolap soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik
defrost sistemi bulunmaktadır.
•Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
•Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri
hafızasında saklayabilmektedir.
•Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe
kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC’ye aktarabilmektedir.
•Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
•Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının
sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24
saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
•Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj
sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
•Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
•Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
•Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal
dökümleri alınabilmektedir.
•Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi
ve Barkodu bulunmaktadır.
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CL 100 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 100 BLOOD BANK REFRIGERATOR

•The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with
electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of
stainless steel sheet.
•The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
•The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has
magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
•The device has a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass
protector in front of each shelf. This mobile shelf system can be easily
moved.
•There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed
and stocked easily.
•Each shelf in the device has the capacity of storing a minimum of 33 units of
blood bags.
•The device operates between +2/+8 C, which is the ideal storage
temperature of blood ingredients, and it is set to +4 degrees.

•The device provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
•The device works smoothly and quietly in order not to decompose the blood components.
•The device has full automatic defrost system in order to protect the productivity of the cooling evaporator.
•The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.
•A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in
memory for 30 days.
•There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature
information to electronic environment if required.
•The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
•There are 2 probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the inner cabin temperature and the other
measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.
•There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at
possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
•While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and
upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage
problems.
•The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
•There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
•As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the
data recorded can be taken with the thermal printer.
•All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our blood bank
refrigerators have CE records.
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CL 100 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 100 BLOOD BANK REFRIGERATOR
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CL 200 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 200 BLOOD BANK REFRIGERATOR
•Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz
saç ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
•Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
•Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede
stok takibine imkan vermektedir.
•Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap
kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır.
•Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde
plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme
özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına
yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
•Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında
çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
•Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı
sağlanmaktadır.
•Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve
sarsıntısız çalışmaktadır.
•Dolap soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik
defrost sistemi bulunmaktadır.
•Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
•Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri
hafızasında saklayabilmektedir.
•Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe
kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC’ye aktarabilmektedir.
•Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
•Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının
sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24
saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
•Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj
sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
•Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
•Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
•Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal
dökümleri alınabilmektedir.
•Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi
ve Barkodu bulunmaktadır.
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CL 200 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 200 BLOOD BANK REFRIGERATOR

•The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with
electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of
stainless steel sheet.
•The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
•The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has
magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
•The device has a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass
protector in front of each shelf. This mobile shelf system can be easily
moved.
•There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed
and stocked easily.
•Each shelf in the device has the capacity of storing a minimum of 33 units of
blood bags.
•The device operates between +2/+8 C, which is the ideal storage
temperature of blood ingredients, and it is set to +4 degrees.

•The device provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
•The device works smoothly and quietly in order not to decompose the blood components.
•The device has full automatic defrost system in order to protect the productivity of the cooling evaporator.
•The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.
•A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in
memory for 30 days.
•There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature
information to electronic environment if required.
•The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
•There are 2 probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the inner cabin temperature and the other
measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.
•There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at
possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
•While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and
upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage
problems.
•The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
•There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
•As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the
data recorded can be taken with the thermal printer.
•All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our blood bank
refrigerators have CE records.
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CL 200 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 200 BLOOD BANK REFRIGERATOR
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CL 300 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 300 BLOOD BANK REFRIGERATOR
•Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz
saç ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
•Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
•Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede
stok takibine imkan vermektedir.
•Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap
kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır.
•Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde
plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme
özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına
yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
•Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında
çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
•Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı
sağlanmaktadır.
•Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve
sarsıntısız çalışmaktadır.
•Dolap soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik
defrost sistemi bulunmaktadır.
•Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
•Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri
hafızasında saklayabilmektedir.
•Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe
kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC’ye aktarabilmektedir.
•Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
•Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının
sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24
saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
•Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj
sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
•Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
•Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
•Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal
dökümleri alınabilmektedir.
•Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi
ve Barkodu bulunmaktadır.

53

CL 300 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 300 BLOOD BANK REFRIGERATOR

•The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with
electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of
stainless steel sheet.
•The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
•The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has
magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
•The device has a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass
protector in front of each shelf. This mobile shelf system can be easily
moved.
•There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed
and stocked easily.
•Each shelf in the device has the capacity of storing a minimum of 33 units of
blood bags.
•The device operates between +2/+8 C, which is the ideal storage
temperature of blood ingredients, and it is set to +4 degrees.

•The device provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
•The device works smoothly and quietly in order not to decompose the blood components.
•The device has full automatic defrost system in order to protect the productivity of the cooling evaporator.
•The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.
•A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in
memory for 30 days.
•There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature
information to electronic environment if required.
•The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
•There are 2 probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the inner cabin temperature and the other
measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.
•There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at
possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
•While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and
upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage
problems.
•The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
•There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
•As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the
data recorded can be taken with the thermal printer.
•All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our blood bank
refrigerators have CE records.
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CL 300 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 300 BLOOD BANK REFRIGERATOR

55

CL 600 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 600 BLOOD BANK REFRIGERATOR
•Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz
saç ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
•Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
•Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede
stok takibine imkan vermektedir.
•Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap
kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır.
•Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde
plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme
özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına
yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
•Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında
çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
•Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı
sağlanmaktadır.
•Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve
sarsıntısız çalışmaktadır.
•Dolap soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik
defrost sistemi bulunmaktadır.
•Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
•Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri
hafızasında saklayabilmektedir.
•Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe
kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC’ye aktarabilmektedir.
•Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
•Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının
sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24
saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
•Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj
sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
•Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
•Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
•Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal
dökümleri alınabilmektedir.
•Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi
ve Barkodu bulunmaktadır.
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CL 600 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 600 BLOOD BANK REFRIGERATOR

•The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with
electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of
stainless steel sheet.
•The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
•The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has
magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
•The device has a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass
protector in front of each shelf. This mobile shelf system can be easily
moved.
•There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed
and stocked easily.
•Each shelf in the device has the capacity of storing a minimum of 33 units of
blood bags.
•The device operates between +2/+8 C, which is the ideal storage
temperature of blood ingredients, and it is set to +4 degrees.

•The device provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
•The device works smoothly and quietly in order not to decompose the blood components.
•The device has full automatic defrost system in order to protect the productivity of the cooling evaporator.
•The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.
•A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in
memory for 30 days.
•There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature
information to electronic environment if required.
•The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
•There are 2 probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the inner cabin temperature and the other
measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.
•There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at
possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
•While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and
upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage
problems.
•The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
•There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
•As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the
data recorded can be taken with the thermal printer.
•All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our blood bank
refrigerators have CE records.
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CL 600 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 600 BLOOD BANK REFRIGERATOR
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AŞI KİT SAKLAMA DOLABI
LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR
Kit dolaplarımız beş farklı kapasite seçeneği ile üretilmektedir.
•Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz saç ve iç yüzeyi paslanmaz sac
malzemeden yapılmıştır.
•Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
•Dolap kapısı cift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan
vermektedir.
•Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raf bulunmaktadır.
•Dolap +0/+15 derece aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
•Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
•Dolap sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
•Dolap soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
•Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
•Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gun
boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
•Dolap üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici
flash belleğe kaydedebilmekte ve excel formatında bu kayıtları PC’ye aktarabilmektedir.
•Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik
kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcı (OPS)’nın çalışmaya devam
etmesini sağlamaktadır.
•Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da
düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
•Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
•Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
•Dolaplarımız ısı takip sistemine bağlanabilmektedir.
•Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan, saklanan
verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir.
Dolabın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.
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AŞI KİT SAKLAMA DOLABI
LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR
Our laboratory refrigerators are produced with 7 different capacity option.
• The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint to protect
against rust. The inner surface
is produced of stainless steel.
• The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
• The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it
provides an opportunity to
trace the stocks.
• There is a plastic covered wire shelves in the device that can be adjusted according to the user request.
• Operates between +0/+15°C and it is set to +4°C.
• Provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
• Works smoothly and quitely.
• In order to protect the productivity of the device cooling evaporator, there is full- automatic defrosting
system.
• The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lightening.
• A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can
keep the data in memory
for 30 days.
• There is a USB socket to transfer the cabinet temperature information to the computer when requested.
In this way, the 10 year old
temperature records can be transferred to the PC in excel format.
• The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
• There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system
allows the control panel and
thermal printer (if available) to operate for 24 hours when the electricity cutts off.
• While the refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower
and upper temperature
limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage
problems.
• The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for
OZONE.
• There are two castors with braked and two regular castors on the device to provide easy portability.
• Our devices can be connected to heat tracking system.
• As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and
graphical printout of the data
recorded with the thermal printer can be taken.
• All of our products are produced in line with the ISO 9001:2008, TSE service place competence
certificates. The device has CE
certificates and barcode.
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AŞI KİT SAKLAMA DOLABI
LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR
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AŞI KİT SAKLAMA DOLABI
LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR
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DONDURUCULU AŞI KİT SAKLAMA DOLABI
LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR WITH FREEZER
PART

•Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz saç ve iç
yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
•Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
•Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayade stok takibine
imkan vermektedir. Derin dondurucu bölümü, poliüretan yalıtımlı blok kapı sistemine sahiptir.
•Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raf bulunmaktadır.
Derin dondurucu bölümünde Cr-Ni raf sistemi vardır.
•Dolap üst kısmı 0/+15 °C aralığında çalışmakta ve +4 °C set edilmektedir. Derin dondurucu
bölümü -20 °C’ye ayarlanabilmektedir.
•Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
•Dolap sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
•Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
•Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30
gun boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
•Gerektiğinde cihaz sıcaklık bilgilerinin elektronik ortama iletilmesini sağlayan 10 yıllık kayıt
hafızasına sahip bir USB Çıkışı vardır.
•Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem
olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcının
çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
•Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik
kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı
vermektedir.
•Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı
içermemektedir.
•Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek
bulunmaktadır.
•Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal
yazıcıdan saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak
üretilmektedir.Dolabımızın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.

63

DONDURUCULU AŞI KİT SAKLAMA DOLABI
LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR WITH FREEZER
PART

•The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with electrostatic paint resistant to
rust and the inner surface is produced of stainless steel sheet.
•Operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
•The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it
provides an opportunity to trace the stocks. The deep freezer door section has polyurethane insulated
block-door system.
•There is a plastic covered wire shelves in the device that can be adjusted according to the desire of the user.
The deep freezer section has Cr-Ni shelves system.
•Refrigerator section operates between 0/+15°C and it is set to +4°C. The deep freezer section operates
between -10°C/-30°C and it
is set to -20°C.
•Provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
•Works smoothly and quitely.
•The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lightening.
•A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can
keep the data in memory for 30 days.
•There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the
device temperature information to electronic environment if required.
•The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
•There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system
provides that at possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue
working for 24 hours.
•While the refrigerator is working, the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower
and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off
or low voltage problems.
•The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for
OZONE.
•There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
•As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical
printout of the data recorded with the thermal printer can be taken.
•All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates.
The device has CE certificate and barcode.
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DONDURUCULU AŞI KİT SAKLAMA DOLABI
LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR WITH FREEZER
PART
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SIVI SERUM VE BATTANİYE ISITMA KABİNİ
WARMING CABINET

•95-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
•Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan
vermektedir.
•Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz saç ve iç yüzeyi krom nikel sac
malzemeden yapılmıştır.
•Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raf bulunmaktadır.
•Dolap elektronik olarak 80 °C, mekanik olarak is 90 °C’ye kadar aşırı sıcaklık koruması bulunmaktadır.
•Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
•Cihazda hava dolaşım sistemine dışarıdan bir kontaminasyon ihtimalini engellemek için filtre
bulunmaktadır.
•Dolap soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
•Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
•Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün
boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
•Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini
harici flash belleğe kaydedebilmekte ve excel formatında bu kayıtları PC’ye aktarabilmektedir.
•Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
•Elektronik kart üzerinden harici sensör ve dolap derecelerinin eşleşmesi için sensör ayarı
yapılabilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası
elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcının çalışmaya devam
etmesini sağlamaktadır.
•Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya
da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
•Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
•Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan, saklanan
verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir.
Dolabımızın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.
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SIVI SERUM VE BATTANİYE ISITMA KABİNİ
WARMING CABINET

•The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with electrostatic
paint resistant to rust and the inner surface is produced of chrome nickel sheet.
•Works with 195-230 V/50 Hz mains voltage.
•Cabinet’s door is double coated heat glassed, lockable ad magnetic sealed which allows
stocktaking.
•It has 7 wire shelves with plastic cover which can be adjusted according to te user’s request.
•The cabinet has over-temperature protection as electronic up to 80 degrees, mechanically
up to 90 degrees.
•Equal heat distribution is provided by the reinforced fan system in the cabinet.
•There is a filter in the device to prevent the possibility of an external contamination to the air
circulation system.
•A fully automatic defrost system is available to maintain the efficiency of the cupboard
cooling evaporator.
•Cabinet interior lighting is realized with led lighting.
•A user friendly microprocessor digital control panel is used on the cabinet. However, it’s
possible to enter the system with password which enables access by component persons.
•There is a USB socket to transfer the cabinet temperature information to the computer when
requested. In this way, the 10 year old temperature records can be transferred to the PC in
excel format.
•The thermostat in the cabinet control panel can measure with 0.1 degree accuracy.
•Sensor adjustment can be done via electronic card to match external sensor and cabinet
grades.
•The instrument control panel has an accumulator system that is automatically charged. This
system allows the digital control panel and/or thermal printer (if there is) continues to
function for 24 hours for any power failures.
•When the upper and lower temperature limits are exceeded while the cupboard was
working, while the door is open, the appliance gives a visual and audible warning signal when
an electrical interruption occurs.
•There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability
•All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence
certificates. The device has CE certificate and barcode.
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SIVI SERUM VE BATTANİYE ISITMA KABİNİ
WARMING CABINET
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ANNE SÜTÜ SAKLAMA DOLABI
BEAST MILK STORAGE REFRIGERATOR

The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint. The inner
surface is produced of
stainless steel.
• The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
• The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it
provides an opportunity to trace the stocks.
• Each drawer of the device is made of stainless sheet material and contains 20 eyes separated by letter and
number systems for prevent baby bottles fall and easily trace the stocks.
• Provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
• Works smoothly and quitely.
• In order to protect the productivity of the device cooling evaporator, there is full- automatic defrosting
system.
• The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lightening.
• A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can
keep the data in memory for 30 days.
• There is a USB socket to transfer the cabinet temperature information to the computer when requested. In
this way, the 10 year old temperature records can be transferred to the PC in excel format.
• The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
• There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system
allows the control panel and thermal printer (if available) to operate for 24 hours when the electricity cutts
off.
• While the refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower
and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut
off or low voltage problems.
• The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for
OZONE.
• There are two braked and two regular castors under the device that provide easy portability.
• As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and
graphical printout of the data recorded with the thermal printer can be taken.
• All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates.
The device has CE certificates and barcode.
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ANNE SÜTÜ SAKLAMA DOLABI
BEAST MILK STORAGE REFRIGERATOR

Anne sütü dolapları, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, süt bankalarında ve kadın doğum servislerinde
anne sütünün besin değerinin kaybolmasını engelleyecek şekilde muhafazasına ve dondurulmasına olanak
sağlar.
• Dolaplarımızın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi
paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır
• Dolaplarımız 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
• Dolaplarımızın kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan
vermektedir.
• Dolaplarımızın her çekmecesi paslanmaz sac malzemeden yapılmış, anne sütü saklama kapları ve
biberonların düşmesini engelleyecek ve takibini kolaylaştıracak şekilde, harf ve numara sistemleriyle
ayrılmış 20 adet göz içermektedir.
• Dolaplarımız içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
• Dolaplarımız sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
• Dolaplarımızda soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi
bulunmaktadır.
• Dolaplarımızın kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır
• Dolaplarımız üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün
boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
• Dolaplarımız üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap
derecelerini harici flash belleğe
kaydedebilmekte ve excel formatında bu kayıtları PC’ye aktarabilmektedir.
• Dolaplarımızın kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
• Dolaplarımızın kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem
olası elektrik kesintilerinde
24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcı (OPS)’nın çalışmaya devam etmesini
sağlamaktadır.
• Dolaplarımız çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik
kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
• Dolaplarımızın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
• Dolaplarımız üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek
bulunmaktadır.
• Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan, saklanan
verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
• Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak
üretilmektedir. Dolabın CE belgesi ve barkodu bulunmaktadır.
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ANNE SÜTÜ SAKLAMA DOLABI
BEAST MILK STORAGE REFRIGERATOR
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CL 10 SU BANYOSU BENMARI
CL 10 CIRCULATING WATER BATH

• Cihaz laboratuvarlarda kullanılan kimyasalların açık aleve maruz kalmadan ısıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
• Cihaz, kimyasal çözeltilerin, örneklerin istenilen sıcaklıklarda istenilen sürelerde sabit tutulmasını sağlamaktadır.
• Cihaz sirkülasyon pompası ile iç kazan içerisinde homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
• Cihazda yalıtım malzemesi olarak üst kısımda cam yünü kullanılmıştır.
• Hazne içerisinde hiçbir ısıtıcı veya pompa bulunmadığından dolayı net hacimde kayıp olmamaktadır.
• Cihaz mikro işlemci kontrolü sayesinde hassas sıcaklık ölçümü vermektedir.
• Cihazda 30 - 90°C arası ayarlanabilir emniyet termostatı ile aşırı ısınmalara karşı ilave güvenlik önlemi alınmıştır.
• Cihazdaki fazla suyun tahliyesi için drenaj sistemi mevcuttur.
• İç hazne, cihazdaki kontaminasyon riskini azaltmak için yuvarlak köşeli monoblok paslanmaz çelikten yapılmıştır.
• Dış gövde, elektrostatik boyalı galvaniz sactan yapılmış paslanmaz çeliktir.
• Cihaz, kullanıcıya 0 ile 99,99 saat arası programlama imkanı sunmaktadır.
• Cihaz, gecikmeli başlatma ve süresiz çalışma modu ile geniş kullanım imkanı sağlamaktadır.
The device is used to ensure that the chemicals used in laboratories are heated without fire.
• The device ensures that kept constant the chemical solutions, samples, at the required temperatures and at the
required times.
• The device provides a homogeneous temperature distribution in the internal boiler with the circulation pump.
• Glass wool is used as isolation material.
• There is no net volume loss because, there is no heater or pump in the tank.
• The device provides sensitive temperature measurement because of microprocessor control.
• Extra security measures have been taken against overheating with adjustable safety thermostat between 30 and 90°C.
• There is a drainage system for draining the extra water.
• Inner tank is made of curve monoblock stainless steel in order to reduce the risk of contamination of the device.
• The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic powder paint.
• The device provides to the users programming between 0 and 99.99 hours.
• The device provides with delayed start and timeless operating mode.
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TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ
PLATELET THROMBOCYTE INCUBATOR

•Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz saç ve iç yüzeyi krom nikel
saç malzemeden yapılmıştır.
•İnkübatör kapısı cift kat ısı camlı,kilitlenebilir ve manyetik contalıdır.Bu sayede stok takibine imkan
vermektedir.
•Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
•Cihaz 22 dereceye set edilmiştir. 0,5 derece tolerans ile çalışmaktadır.
•İnkübatör,içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlamaktadır.
•İnkübatörde soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi
bulunmaktadır.
•İnkübatörün kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
•İnkübatör üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün
boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
•İnkübatör içinde 2 adet prop bulunmaktadır.Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan
yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmektedir.Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip
edilebilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur.Bu sistem olası
elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam
etmesini sağlamaktadır.
•İnkübatör çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında,elektrik
kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
Hata kodlarını ekranla birlikte termal yazıcıya da göndermektedir.
•İnkübatör çalışır halde iken kapının açılması halinde fan sistemi ve trombosit çalkalayıcısı
durmaktadır.Kapı kapatıldığında sistem çalışmaya devam etmektedir. Yine ajitatörün durması
durumunda da İnkübatör alarm vermeye devam etmektedir.
•İnkübatörün soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
•Cihaz üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
•İnkübatörlerde bulunan termal yazıcıdan rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015,TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir.
İnkübatörlerimizin CE belgesi bulunmaktadır.
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TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ
PLATELET THROMBOCYTE INCUBATOR

•The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint to
protect against rust. The inner surface is produced of chrome nickel sheet.
•The incubator door has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings.
Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
•The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
•The device can work at a desired temperature between 22°C and 24°C .
•The incubator provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it
contains.
•The inner cabin of the incubator is carried out with LED lights.
•User-friendly digital control panel, which carried out with a micro processor, enables to keep
the data in memory for 30 days.
•The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1°C
sensitivity.
•There are 2 probs in the incubator. One of these measures the inner cabin temperature and
the other measures the temperature of the sample liquid at the blood density. These
informations can be traced on the digital screen.
•There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This
system provides at possible electricity cut offs, that the digital control panel and the thermal
printer continue working for 24 hours.
•The incubator alerts you with visual and audio signals when the lower and upper temperature
limits are exceeded, the door of the device is left open, low voltage and/or electricity cut off
problems occurs.
•When the door opens while the incubator is working, the fan system and the Platelet Agitator
stops working. The system continues working when the door is closed.
•The cooling gas and the insulation of the incubator do not contain CFC gas which is harmful
for the OZONE.
•There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
•As per request of the user, a thermal printer can be installed at the incubator. The numerical
and graphical printout of the recorded data can be taken with the thermal printer.
•All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence
certificate. Our incubators have CE certificate.
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TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ
PLATELET THROMBOCYTE INCUBATOR
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TORBA TROMBOSİT AJİTATÖRÜ
PLATELET THROMBOCYTE AGITATOR

•The Thrombocyte Agitators have been
produced with 6 or 11 shelves.
•Each shelf has the capacity to keep 6
apheresis.
•There is a mobile, stainless steel wire shelf
system.
•The stainless steel shelves has the feature of
easy sliding, mounting and dismounting
•The system makes 60 strokes in a minute.
•The device works with low sound.
•Trombosit ajitatörleri 6 ya da 11 raflı olarak
üretilmiştir.
•Her raf 6 adet aferez saklama kapasitesine
sahiptir.
•Sistem dakikada 60 vuruş
gerçekleştirmektedir.
•Cihaz düşük ses seviyesinde çalışmaktadır.
•Yumuşak ajitasyon, stoklama esnekliği ve
dayanıklılık
•Modern paslanmaz çelik raf dizaynı
•Kolay kayan ve gürültüyü azaltan özel
tasarlanmış plastik kenarlar bulunmaktadır.
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CL 100 PLAZMA TAV CİHAZI
CL 100 PLASMA THAWER

•Cihaz eritrosit, taze donmuş plazma gibi kan torbalarında saklanan kan ürünlerini ısıtma veya eritme
işlemi için dizayn edilmiştir.
•Cihaz eritme işlemini sulu sistem ile yapmaktadır.
•Cihazın Su haznesi 15 lt dir.
•Microprocessor kontrol sistemi ile ısı ayarı kullanıcı tarafından yapılabilmektedir.
•Cihaz çalışma aralığı +20 °C/+40 °C’dir.
•Cihaz alt ve üst alarm sınır sıcaklık dereceleri kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir.
•Cihazda kan torbalarının koyulacağı paslanmaz çelik sepet sistemi bulunmaktadır.
•Cihaz 220V, 50Hz çalışmaktadır.
•Isıtıcı, su ve ürünlerle temas etmeyecek şekilde iç hazneden farklı bölmede bulunmaktadır..
•300 W ısıtıcı gücü ile çok kısa bir sürede istenilen sıcaklığa ulaşır.
•Sirkülasyon özelli ile ürünlerin erime süreleri kısaltılmıştır.
•Tahliye musluğu ile havuz kısa sürede boşaltılabilmektedir.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak
üretilmektedir.
•The device is designed for thawing out and warming plasma, blood and stem cells.
•The water fillable chamber offers a capacity of 15 L.
•The microprocessor enables a safe and simple usage. It allows a continuous operation. Even unpractised
personnel can handle it without any difficulty.
•The heat adjustment can be performed by the user it self. 20°C/ 40°C
•The stainless steel basket in the chamber offers ideal store opportunity for the blood bags and blood
components.
•The device operates with 220V/50Hz.
•The heating items do not interfere with the blood components.
•The device reaches easy and early to the desired temperature with the 300W heating energy.
•The floating system provides accelerated discharge of the disused water.
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CL 80 PORTATİF SOĞUTUCU
CL 80 PORTABLE REFRIGERATOR

Araç Tipi Soğutucu Dolap 12-24 V (Numune, Aşı,
Kan)
•12-24 volt da çalışmaktadır.
•Cihaz çalışma sıcaklığı 2 ile 15 derece arasında
ayarlanabilmektedir.
•Cihazda kullanılan soğutucu gaz R134'tür.
•Cihaz iç haznesi krom nikel malzemeden
üretilmiştir.
•Cihaz dış ölçüleri 410x800x600 mm'dir.
•Cihaz iç hacmi 80 litredir.
Portable Refrigerator 12-24 V (Drug,
Vaccination, Blood Components)
•The device operates with 12-24 V.
•The portable refrigerator provides the
opportunity to store between 2°C / 15°C.
•The cooling system and the insulation system
of the device contain R134 gas.
•The inner chamber of device is made of
stainless steel, which offers a volume of 80 lt.
•External Dimensions : 410x800x600 mm
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PLAZMA SAKLAMA DOLABI
UPRIGHT FREEZER -40

•Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz saç ve iç yüzeyi
krom nikel saç malzemeden yapılmıştır.
•Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
•Cihazın kapı sistemi ısıtma yüzeyli ve sızdırmazlık sağlayan manyetik contalı, yüksek
yoğunlukta üretilmiş poliüretan dolgulu yalıtıma sahiptir.
•Dolap içi raf sistemi paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir, hava sirkülasyonunu
hızlandıran ergonomide dizayn edilmiştir.
•Derin dondurucu -20 / -40 derece aralığında saklama yapılmasına imkan tanımaktadır.
•Derin dondurucu izolasyonu, yüksek yoğunlukta elde edilmiş poliüretan malzeme ile
sağlanmaktadır.
•Derin dondurucu sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
•Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
•Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem
30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
•Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap
derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve excel formatında bu kayıtları PC’ye
aktarabilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu
sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının
çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
•Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik
kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı
vermektedir.
•Derin dondurucunun soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC
gazı içermemektedir.
•Cihaz üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek
bulunmaktadır.
•Kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan, saklanan
verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak
üretilmektedir. Plazma saklama dolaplarımızın, CE, UBB kaydı ve Barkodu bulunmaktadır
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PLAZMA SAKLAMA DOLABI
UPRIGHT FREEZER -40

•The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint
to protect against rust. The inner surface is produced of stainless steel.
•The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
•The door of the device comes with a high density polyurethane filling insulation, which has a
heating surface and magnetic seal rings to provide impermeability.
•The inner shelf system has been produced of stainless steel material. It has been designed in
ergonomics for speeding up the air circulation.
•The deep freezer provides the opportunity to store between -5°C /-30°C.
•The insulation of the deep freezer is provided with a high density of polyurethane material.
•The device works smooth and quietly.
•The user-friendly digital control panel, which carried out with a micro processor, enables to
keep the data in memory for 30 days.
•There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the
transmission of the device temperature information to electronic environment if required.
•There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device.
This system provides at possible electricity cut offs that the digital control panel and the
thermal printer continue working for 24 hours.
•The freezer alerts you with visual and audio signals when the lower and upper temparature
limits are exceeded, the door of the device is left open, low voltage and/or electricity cut off
problems occurs.
•The refrigerant and the insulation of the deep freezer do not contain CFC gas which is
harmful for the OZONE.
•There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
•As per request of the user, a thermal printer can be installed at the device.The numerical and
graphical printout of the recorded data can be taken with the thermal printer.
•All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence
certificates. Our deep freezers have CE certificate.
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PLAZMA SAKLAMA DOLABI
UPRIGHT FREEZER -40
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DİKEY DERİN DONDURUCU -5 / -30
UPRIGHT FREEZER -5 / -30

•Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz saç ve iç yüzeyi krom nikel saç
malzemeden yapılmıştır.
•Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
•Cihazın kapı sistemi ısıtma yüzeyli ve sızdırmazlık sağlayan manyetik contalı, yüksek yoğunlukta üretilmiş
poliüretan dolgulu yalıtıma sahiptir.
•Dolap içi raf sistemi paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir, hava sirkülasyonunu hızlandıran
ergonomide dizayn edilmiştir.
•Derin dondurucu -5 / -30 derece aralığında saklama yapılmasına imkan tanımaktadır.
•Derin dondurucu izolasyonu, yüksek yoğunlukta elde edilmiş poliüretan malzeme ile sağlanmaktadır.
•Derin dondurucu sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
•Cihazda düşük pil şarjı ve filtre temizleme ayarları mevcuttur.
•Cihazın ön kontrol paneli üzerinde hava filtre durumunu gösteren filtre ikaz göstergesi bulunmaktadır.
Hava filtresi kolayca çıkarılabilmekte ve yıkanabilir özelliktedir.
•Dolap soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
•Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
•Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem, 30 gün
boyunca sıcaklık verilerini hafızasında saklayabilmektedir.
•Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici
flash belleğe kaydedebilmekte ve excel formatında bu kayıtları PC’ye aktarabilmektedir.
•Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
•Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası
elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini
sağlamaktadır.
•Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya
da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
•Derin dondurucunun soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı
içermemektedir.
•Cihaz üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
•Kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan, saklanan verilerin
rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
•Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Kan
dolaplarımızın CE, UBB kaydı ve Barkodu bulunmaktadır.
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DİKEY DERİN DONDURUCU -5 / -30
UPRIGHT FREEZER -5 / -30

•The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint
to protect against rust. The inner surface is produced of stainless steel.
•The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
•The door of the device comes with a high density polyurethane filling insulation, which has a
heating surface and magnetic seal rings to provide impermeability.
•The inner shelf system has been produced of stainless steel material. It has been designed in
ergonomics for speeding up the air circulation.
•The deep freezer provides the opportunity to store between -5°C /-30°C.
•The insulation of the deep freezer is provided with a high density of polyurethane material.
•The device works smooth and quietly.
•The user-friendly digital control panel, which carried out with a micro processor, enables to
keep the data in memory for 30 days.
•There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the
transmission of the device temperature information to electronic environment if required.
•There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device.
This system provides at possible electricity cut offs that the digital control panel and the
thermal printer continue working for 24 hours.
•The freezer alerts you with visual and audio signals when the lower and upper temparature
limits are exceeded, the door of the device is left open, low voltage and/or electricity cut off
problems occurs.
•The refrigerant and the insulation of the deep freezer do not contain CFC gas which is
harmful for the OZONE.
•There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
•As per request of the user, a thermal printer can be installed at the device.The numerical and
graphical printout of the recorded data can be taken with the thermal printer.
•All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence
certificates. Our deep freezers have CE certificate.
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