
PE R FE C T A N E R O İD  Ç O C U K  TAN SİYO N  A L E T İ 

TE K N İK  ŞARTN AM ESİ

1. Tansiyon aleti Perfect A neroid  tipinde olmalıdır. M anom etre haznesi ve puar kaşığı nikel kaplama

olmamalıdır. M anom etre kadranı hassas b ir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır.

1. M anometrenin camı metal çerçeve üzerinde bulunan özel yuvasına oturmalı, m anometre açıldığında 

cam çerçeveden ayrılmamalıdır.

orijinal bir etiket bulunmalıdır.

3. M anometre 48 mm çapında olup, sıkala üzerindeki rakam lar okunabilir olmalı ve cihazın seri 

numarası sıkala üzerinde baskılı olmalıdır.

4. M anom etre, düşük basınçta çalışmasını sağlamak için üç kanallı (iki giriş ve bir çıkış) olmalıdır.

sağlanmalıdır.) Hava verilirken manometre ibresi aşağı-yukarı titrememelidir.

5. M anom etre iç mekanizmasında plastik malzeme kullanılmamalı, manometre gövdesinden manometre 

diyaframına hava taşıyan boru bakırdan yapılmış ve sıkıca lehimlenmiş olmalıdır.

6. Manşet dış bezi yapışkanlı olup, dayanıklı kumaş ve iplikten dikilmiş ve üzerinde marka ve menşei 

belirtilmiş olmalıdır.

7. Manşet dış bez ölçüleri 10X39 cm olmalıdır. Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (19-29 cm) belirtilmiş 

olmalı ve manşet üzerinde steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.

8 . Manşet iç lastik ölçüleri 7X20 cm  (+/- 2 cm) olmalıdır.

9. Manşet iç lastik vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve 

gevşememelidir.

10. Manşet iç lastik hortumları çiftli olup, çok  iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal 

edilmiş olmalıdır.

11. Puar yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve üzerinde orijinal baskılı markası ve menşei 

bulunmalıdır.

12. Puar, iç lastiği (tazyik kesesi) kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunmalıdır.

13. Alet, iyi cins suni deriden yapılmış, sağlam dikilmiş ve üzeride orijinal markası ve modeli belirtilmiş 

çantasında olmalıdır.

14. Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, m odel, seri numaraları ile üretici ve 

ithalatçı firma belirtilmiş olm alıdır.

15. Tansiyon aleti Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır.

16. Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO ) haiz ve Ulusal Bilgi

krom ajlı olmalıdır. M anom etre gövdesi ve puar kaşığı tek parça olmalı, vidalanmış veya yapıştırılmış

2. M anom etre gövdesi üzerinde kalibrasyonun geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın ismini taşıyan

(Birinci kanal puardan aldığı havayı tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesindeki havayı 

manometreye taşımalı, üçüncü kanaldan da iç lastikteki hava boşaltılarak ölçümün gerçekleşmesi

Bankası’ na kayı"’


