
  الشروط الفنية ألسطوانة أكسجين

Technical specifications of Oxygen cylinder  

 :   Technical specifications المواصفات الفنية :

 
غ ر ملحأمج مصطططططمأ ج م  اسططططط أاسج ن  ططططط      .1

معدن  الي ال أدة يتحمل ضططططططد  يحدد العا   

  /ل تر  40/ب عج مأاصفاتها 

1- A seamless oxygen cylinder made of 

high-quality metal that withstands 

pressure and is specified by the bidder 

with a capacity of / 40 / liter. 
 مق األس أاسج مزود بفأهج جاسب ج لتأص ل مع  .2

 ممظم الأل     

2-Cylinder neck fitted with side nozzle , bull 
nose value for connecting oxygen regulator 

 / Value with hand wheel for safety opening مزود بصمام مع إمكاس ج الفتح واإلغالق ب هألج  .3
closing. 

 The cylinder pressure should be specified by .4 األس أاسج الذي تتحمله ضد  اليحدد العا    .4

the bidder. 

 الملحقة باألسطوانة :األكسسوارات  .5
 مخفض ضد  األ     -1

مق اس ضد  يش ر إلى م تأى الضد  -2

 باالس أاسج 

)معاير ( يحدد نسبأب مق اس تدفق األ      -3

 العا   مأاصفاته .

 

 نسبأب مع ال  ل كأن م  نو      نقمعج / 3/-4

 قابلج(  ضع نطفال، ، بالغ)  الق اسات مختلفج

 . للتعق م

 

 مل 200 سعج/  3/   دد بمرطب مزودة .9 -5

 للتمظ ف قابلج شفافج مادة م  مصمأع  ندسى،  حد

 نخرى مادة نو(  الكروم األلمأس أم،)  والت ه ر

 العا   يذ رها

5-Accessories attached to  cylinder: 

1- Oxygen pressure reducer. 

 

2- A pressure gauge indicates the pressure 

level in the cylinder. 

 

 

3- Oxygen flow meter tube (Calibrated) 

should be specified by the bidder. 

 

4- The bidder to provide / 3 / oxygen silicon 

masks with tubing. The masks could be 

disinfected safely, and are of different 

sizes (Adult, Children, infant). 

 

 

5- Equipped with minimum 200 ml 

humidifier QYT /3/  made of non-opaque 

cleanable material which could be 

disinfected (Aluminum, chrome) or any 

other material, the bidder to specify 

)مأاصفات  لى حامل متمقل –سهلج المقل والتحريك  .6

الحامل :مصمأع م  معدن  الي ال أدة م لي مزودة 

اومج للكهرباء ال ا مج مزودة بمقبض دفع مع بع الت مق

شبك نم  لتام   األس أاسج (يحدد العا   مأاصفات 

 الحامل 

6- Easy to transport- Mobile on Trolley 

(high quality metal coated with (antistatic 

rubber wheels -pushing handle - safety 

fasteners to secure cylinder). 

 


