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BİZ KİMİZ?
OXYVITAL, merkezi TÜRKİYE’de olan TESA şirketinin bir markası olup,
gelişmiş PSA jeneratör sistemlerinin dünya çapındaki lider tedarikçisidir.
İhtiyaçlarınıza ve süreç özelliklerine göre yüksek kaliteli oksijen ve azot
gaz jeneratörlerinin tasarım, mühendislik ve imalatında 40 yıllık deneyim
sahibiyiz.
Yüksek kaliteli azot ya da oksijen gazlarını yerinde üreten OXYVITAL PSA gaz
jeneratörleri ile kendi oksijen ya da azotunuzu üretebilirsiniz. İhtiyacınız olan
oksijen ya da azot gazlarını sahada üretebildiğiniz sürece sıvı oksijen tankları
ya da azot gazı silindirlerini sipariş etmeye, depolamaya ya da stoklamaya da
ihtiyaç duymazsınız.
Jeneratörlerimiz, sadece elektrik ve atmosferik havayı kullanarak kendi
azot ya da oksijeninizi üretmeyi sağlayan bir hava ayırma tekniği olarak iyi
bilinen PSA (Basınç Salınımlı Emilim) teknolojisini temel alır. PSA teknolojisi
bütün endüstri alanlarında kullanılabilir ve sizi, sıvı tankı ya da silindir tedariki
masraflarından kurtarır.

Teklifimiz
Sürekli devam eden süreci ile OXYVITAL, kalite, performans, teslimat ve fiyat
açısından pazarda lider olan ve maliyet etkin oksijen ve azot çözümlerini,
dünya çapındaki müşterileri için geliştirmektedir. Günümüzde OXYVITAL’in
pazarda edindiği pozisyon ve boyut, bu strateji sayesinde mümkün olmuştur.
Ürünlerimiz, şu anda piyasadaki en enerji verimli ürünler olup rekabetçi
fiyatlarla sunulmaktadır.
Küresel olarak sunduğumuz destek ve servis garantimizin yanı sıra esneklik,
detaylara verdiğimiz önem ve son kullanıcılara sunduğumuz taahhütler de
endüstride iyi bilinmektedir. Uzman ekibimiz, talep edilmesi halinde her
zaman servise hazırdır. Geniş kapsamlı standart endüstriyel ya da denizcilik
programlarından, yüksek uzmanlık gerektiren anahtar teslimi projelere
kadar Oxyvital kaliteli çözümler sunmaktadır.
Misyonumuz, yerinde oksijen ve azot üretme çözümlerinde, global alanda
tercih edilen yenilikçi, dinamik ve çevreye duyarlı bir tedarikçi olmaktır.
Biz dinleriz, tasarlarız ve üretiriz. Bu sayede dünya çapında bilinen en kaliteli
PSA sistemi tedarikçisi unvanını kazandık.

Neredeyiz?
Oxyvital PSA alanında, dünyanın en büyük oyuncularından biri haline
gelmiştir.
Oxyvital merkez ofisi ve birincil operasyon merkezi ANKARA, TÜRKİYE’de yer
almaktadır.
Bölgesel olarak bulunduğumuz yerlerde satışlarımızın artması, bize yerelde
mevcut olmanın değerini küçümsemememiz gerektiğini öğretti. Şimdi ise
geniş bir distribütör ve acente ağımız global alanda hizmet sunmaktadır.
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WHO WE ARE?
OXYVITAL is TURKISH based TESA company brand and the leading
global supplier of advanced PSA generator systems. We have 40 years of
experience in designing, engineering and manufacturing high quality
oxygen and nitrogen gas generators to your specific needs and process
specifications.
You can produce your own oxygen or nitrogen with OXYVITAL PSA gas
generators creating high quality nitrogen or oxygen gases on-site. There will
be no need to order in, store and stock check your liquid oxygen tanks or
nitrogen gas cylinders when you can produce your own supply on site.
Our generators are based on the well-known PSA (Pressure Swing
Adsorption) technology, which is an air separation technique which will
enable you to produce your own nitrogen or oxygen, using only electricity
and atmospheric air. PSA technology can be used in all types of industries
and will make you independent from liquid or cylinders supply.

Our offer
Through an ever-ongoing process, OxYVİTAL continues to develop oxygen
and nitrogen solutions for clients worldwide and to be highly cost-effective
and market leading in terms of quality, performance, delivery and price.
This strategy has made it possible to grow to the size and position Oxyvital
has in the market today. Product range is the most energy efficient on the
market and even at a competitive price.
Our worldwide support and service guarantee is renowned in the industry
and so is our flexibility, attention to details and commitment to end users
globally. Our team of specialists will always be able to serve any demand.
From our extensive standard industrial or marine programme to highly
specialized turnkey projects, Oxyvital will provide the quality solution.
Our mission is to be your preferred innovative, dynamic and
environmentally responsible supplier of on-site oxygen and nitrogen
solutions worldwide.
We listen, we design and we manufacture. This is why we have gained the
worldwide reputation as the highest quality PSA system supplier

Where we are
Oxyvital has become one of the largest players globally in the PSA business.
Oxyvital’s headquarters and primary operations center is located in ANKARA,
TURKEY
We have experienced increased sales where we are regionally present,
this tells us not to underestimate the value of local presence. We are now,
counting a large network of distributors and agents.
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TEKNOLOJİ
Yüksek kaliteli azot ya da oksijen gazlarını yerinde üreten OXYVITAL
PSA gaz jeneratörleri ile kendi oksijen ya da azotunuzu üretebilirsiniz.
İhtiyacınız olan oksijen ya da azot gazlarını sahada üretebildiğiniz
sürece sıvı oksijen tankları ya da azot gazı silindirlerini sipariş etmeye,
depolamaya ya da stoklamaya da ihtiyaç duymazsınız.
Jeneratörlerimiz, sadece elektrik ve atmosferik havayı kullanarak kendi
azot ya da oksijeninizi üretmeyi sağlayan bir hava ayırma tekniği olarak
iyi bilinen PSA (Basınç Salınımlı Emilim) teknolojisini temel alır. PSA
teknolojisi bütün endüstri alanlarında kullanılabilir ve sizi, sıvı tankı ya
da silindir tedariki masraflarından kurtarır.

Basınç Salınımlı Emilim (PSA)
Basınç Salınımlı Emilim (PSA) Teknolojisi, oldukça temiz bir operasyon
sağlar. Süreçteki tek “hammadde” havadır.
OXYVITAL yerinde oksijen ve azot jeneratörleri, yüksek saflık çıkışı ile
kesintisiz bir gaz temini sağlar. Yani ihtiyacınız olan yer ve zamanda,
istediğiniz miktar ve kalitede gaz üretebilirsiniz.
Basınç Salınımlı Emilim (PSA), yüksek saflıkta oksijen ya da azot
üretmek için maliyet etkin bir süreçtir.

TECHNOLOGY
You can produce your own oxygen with OXYVITAL PSA gas generators
creating high quality oxygen gases on-site. There will be no need to
order in, store and stock check your liquid oxygen tanks , gas cylinders
when you can produce your own supply on site.
Our generators are based on the well-known PSA (Pressure Swing
Adsorption) technology, which is an air separation technique which
will enable you to produce your own oxygen, using only electricity and
atmospheric air. PSA technology can be used in all types of industries
and will make you independent from liquid or cylinders supply.

Pressure Swing Adsorption (PSA)
The process of the Pressure Swing Adsorption (PSA) Technology is an
extremely clean operation. The only ‘raw material’ is air.
OXYVITAL on-site oxygen and nitrogen generators allow for an
uninterrupted supply of gas with a high purity output. This means
that you can produce gas where and when you need it, and in the
exact quantity and quality you need.

PSA nedir?

Pressure Swing Adsorption (PSA) is a cost-efficient process for
producing a high purity oxygen or nitrogen.

PSA means Pressure Swing Adsorption.

What is a PSA?

Basınç

PSA means Pressure Swing Adsorption.

Süreç için genellikle 4-8 Bar arası yükseltilmiş basınç gereklidir.

Pressure

Salınım

Elevated pressures, normally 4-8 Bar are needed for the process.

Basınç sağlamak ve basıncı gidermek için sayaç fazında 2 basınçlı kap
kullanılmaktadır.

Swing

Emilim
Atmosferik havanın ayrıştırılması için, ürün gazların diğerlerinden
emilim süreci ile ayrıldığı PSA ilkesi uygulanır.
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2 vessels working in counter phase in terms of pressurizing and
depressurizing
Adsorption
The PSA principle is used for separation of atmospheric air, where
product gases are separated from others by adsorption process.

Compressor

1

increases air compression
to required pressure level

Air tank

Kompresör

2

Dryer

accumulates
necessary volume of
air for PSA generator

Havayı sıkıştırarak istenen
basınç seviyesine getirir.

removes moisture mfrom
air (air humidity) by cooling

Hava tankı

Kurutucu

PSA jeneratörü için
gereken hacimdeki
havayı biriktirir

Coal tower

4

adsorbs fractional
impurities (oil)

Kömür Kulesi

Fraksiyonel safsızlıkları
emerek havayı saf
hale getirir (yağ)

Zeolite

3

Soğutma yoluyla havadaki
nemi (rutubet) giderir.

5

filling with it`s ionexchange
bed traps N2 molecules
and allows O2 molecules to
stream through

Zeolit
İyon değişim yatağu
bununla doldurulduğunda
N2 molekülleri yakalanır ve
O2 molekülleri akışa devam
eder

High Purity
Oxygen

6

flows from PSA
generator to product
tank and is ready for use

Yüksek saflıkta
oksijen
PSA jeneratöründen
üretim tankına doğru
akar ve kullanıma
hazırdır
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oksİJEN

OXYGEN
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GENEL

ÖZELLİKLERİ

1.

Tam otomasyon & bağımsız süreç

2.

24/7 – 365 gün operasyon

3.

93/42/EEC sayılı MDD (Tıbbi Cİhaz Direktifi), PED (Basınçlı Ekipman
Direktifi) ve CE tıbbi belgelendirme, ISO 13485:2016, ISO 9001:2016, ISO
14001:2016 standartlarına tam uygunluk.

4. Saflık oranı: % 90 - 99
5.

Oksijen çıkışı: 0.60-147.79 m³/sa.)

6. İhtiyacınız olan yer ve zamanda ihtiyacınız olan gazı üretme.
7.

Gazın bitmesinden kaynaklı oksijen eksikliği yaşanmaz.

8. Hızlı ROI (Yatırım Dönüşü) (1-2 yıl)
9.

Oksijen için uzaklaşmanıza gerek yok
No need to move away to get oxygen

Sürekli harcama gerektirmez (yeniden doldurma, teslimat ve nakliye
masrafları vs.)

10. Yüksek basınçlı silindirlerin taşınmasında güvenlik riski arz etmez.
11. Güvenli teslimat, kontrollü akış ve kesintisiz gaz.
12. Silindirler ile kıyaslandığında genel maliyeti %80’e kadar azaltır.
13. Piyasadaki diğer oksijen jeneratörleri ile kıyaslandığında enerji tüketi
% 40 daha azdır.
14. Operasyon sırasında kullanılan elektrik: 380 V/50 Hz- 220 V/50 Hz
15. Operasyon sıcaklığı: (0-50 )0C
16. Düşük Enerji Tüketimi ≤ (1,0kW/m3)
17. Düşük CO2 emisyonu
18. Farklı program seviyeleri için Alarm Yönetimi ve Şifre Kontrollü Erişim.
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mi

GENEL

ÖZELLİKLERİ

1.

Full automation & independency

2.

24/7 – 365 days operation

3.

Full compliance with MDD (Medical Device Directive) 93/42/EEC, PED
(Pressure Equipment Directive) and CE medical certiﬁcation ,ISO
13485:2016 ,ISO 9001:2016 ,ISO 14001:2016

4. Purity Rate : 90-99%
5.

Oxygen Out:0.60-147.79 m³/hr.)

6. Only produce the gas you need, when and where you need it
7.

No oxygen shortage due to running out of gas

8. Quick ROI (1-2 years)
9.

‘No’ on on-going costs (refills, delivery and transportation charges etc.)

10. No safety risks of handling of high pressure cylinders
11. Safe delivery; controlled flow and uninterrupted gas
12. Overall cost reduction up to 80% in comparison with cylinders
13. Power consumption is more than 40% lower than any other oxygen generator on the market.
14. Operation Electric : 380 V/50 Hz- 220 V/50 Hz
15. Operation Temperature : (0-50 )0C
16. Low Energy Consumption ≤ (1,0kW/m3)
17. Low CO2 emission
18. Alarm Management and Password Controlled Access for different levels
of the program
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system kavramı / system consept
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1.

Hava Kompresörü

1.

Air Compressor

2.

Likit atığı

2.

Liquid waste

3.

Kompresör elektronik kontrol paneli

3.

Electronic control panel of compressor

4. Çek Valfi

4. Check Valve

5.

5.

Hava tankı (Test basıncı: 16 Bar (g), Kullanım basıncı: 10 Bar (g) )

Air tank (Test pressure: 16 Bar (g), operation pressure: 10 Bar (g))

6. Basınç manometresi

6. Pressure manometer

7.

7.

Yüksek basınç otomatik direnaj ventilli

High pressure automatic drain valve

8. Hava tankı likit atık tahliye valfi

8. Air tank liquid waste discharge valve

9.

9. Check Valve

Çek Valfi

10. Hava kurutucu (Otomatik su ve yağ drenaj üniteli)

10. Air dryer (with automatic water and oil drainage unit)

11. Partikül filtresi ( 0,3-0,01 Mikron )

11. Particulate filter (0.3-0.01 Micron)

12. Medikal ön filtre değişim göstergesi

12. Medical pre-filter change indicator

13. Termostat kontrollü, ısıtıcılı otomatik yağ ve likit drenaj pompası

13. Automatic oil and liquid drainage pump with thermostat control and
heater

14. Aktif karbon kulesi ( 0,03 Mikron )
15. PSA Oksijen jeneratörü ikiz tankları
16. N₂ egzoz
17. CE amblemi, test ve çalışma basıncı etiketi
18. Yönetim monitörü, elektronik kontrol paneli (Sıvı ve toz geçirmez)
19. Atmosfer düzeneği ve kimyasal sensör
20. Hava basınç kontrol valfi
21. Oksijen jeneratörü yerleşim standı
22. Güç kaynağı
23. Yüksek basınç otomatik direnaj valfi.
24. Oksijen yedekleme tankı (Test basıncı: 16 Bar (g), kullanım basıncı:
10 Bar (g)
25. Oksijen alma tankı emniyet valfi
26. Hat basınç regülatörü
27. Steril filtre (0,001 Mikron)
28. İnternet
29. Yağsız oksijen yüksek basınç kompresörü Giriş basıncı 4 bar
doldurma basıncı 150 bar (ayarlanabilir)
30. Silindirik oksijen tüpü dolum rampası

14. Activated carbon filter (0.03 Micron)
15. PSA Oxygen generator twin tanks
16. N₂ exhaust
17. CE emblem, test and working pressure label
18. Management monitor, electronic control panel (Liquid and dust proof)
19. Atmosphere mechanism and chemical sensor
20. Air pressure control valve
21. Oxygen generator floor stand
22. Power source
23. High pressure automatic drain valve.
24. Oxygen backup tank (Test pressure: 16 Bar (g), operation pressure: 10
Bar (g)
25. Oxygen receiver tank safety valve.
26. Line pressure regulator
27. Sterile filter (0.001 Micron)
28. Internet
29. Oil-free oxygen high pressure compressor Inlet pressure 4 bar filling
pressure 150 bar (adjustable)
30. Cylindrical oxygen tube filling ramp
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OPSİYONEL ÜRETİM SEÇENEKLERİ
1.

Harici Digital Kütle Akım Sayacı /Flowmetre ile anlık oksijen miktarı
ölçülmesi

2.

Hava Kompresörü Direk akuple / İnventör Özelliğine sahip olması

3.

Hava Kompresörü Sesli ve Işıklı Alarm Sistemi

4. Hava Kompresörü Çalışma Bilgilerini OXYVITAL Sistem Yönetim
Monitöründen İzleme
5.

Scada Otomasyon Sistemi
(OXYVITAL Medikal Oksijen Üretim Denetim ve Depolama Sistemini uzaktan izleyebilme, mail ve SMS gönderebilme, hava
kompresörü ve hava kurutucu bilgilerini yönetim monitöründen
takip edebilme, OXYVITAL sistemle alakalı anlık rapor alabilme ve
yazdırabilme )

6. Hava kurutucusu: Kışın donmayı önlemek için termostattık
kontrollü, ısıtıcılı boşaltma valfi kullanılması
7.

Hava Kurutucusu nem oranının yönetim monitöründen
gösterilmesi

8. Hat Filtreleri kirlilik göstergeleri (ANALAG-DİGİTAL)
9.

Zirkonyum Sensör ile Oksijen saflık ölçümü

10. Hat filtreleri paslanmaz çelik yüzeyli olması
11. Hava Tankı Basıncının yönetim monitöründen izlenmesi
12. İngilizce-türkçe dil seçeneği dışında başka bir dil seçeneği
13. PSA Jenaratör sistemi için ışıklı –sesli alarm sistemi
14. Otomatik yağ ve likit drenaj valfi termostatik kontrollü-ısıtıcılı olması
15. Aktif karbon kule filtrasyon sistemi. Çalışma Basıncı: 0-16 bar
16. Çiğlenme Derecesi: -400C 0.003-0,01 mg/m3
17. Isı Termometresi
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MANUFACTURING OPTIONS
1.

External Digital Mass Flow Meter / Measuring instant oxygen
quantity with the flowmeter

2.

Air compressor involves direct coupled / invertor property

3.

Audible and Visual Alarm System of Air Compressor

4. Monitoring the Air Compressor Operation Data on the OXYVITAL
System Management Display
5.

Scada Automation System
(Ability to monitor OXYVITAL Medical Oxygen Production Control
and Storage System remotely, send mail and SMS, follow air
compressor and air dryer information from management
monitor, get instant report and print related to OXYVITAL system)

6. Air dryer: Using thermostatically controlled, heated discharge valve
to prevent freezing in winter
7.

Display of Air Dryer humidity rate from the management monitor

8. Line Filters pollution indicators (ANALOGUE - DIGITAL)
9.

Oxygen purity measurement with Zirconium Sensor

10. Line filters have a stainless steel surface
11. Monitoring of Air Tank Pressure from the management monitor
12. Another language option other than English-Turkish language
option
13. Light-sound alarm system for PSA Generator system
14. Automatic oil and liquid drain valve with thermostatic controlheater
15. Activated carbon tower filtration system.
16. Operation Pressure: 0-16 bar
17. Dew Degree: -400C 0.003-0,01 mg / m3
18. Heat Thermometer
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YÖNETİM Monİtörü Parametrelerİ

Management Monitor Parameters

1.

Tarih/saat

1.

Date / Time

2.

Toplam çalışma zamanı / boşta çalışma zamanı

2.

Total run time / idle time

3.

Üretilen oksijen miktarını m³/hr veya litre/dakika olarak gösterilmesi

3.

Displaying the produced oxygen quantity in m³ / hr or liter / minute

4.

Üretilen oksijen miktarının sayısal-grafiksel olarak izlenmesi (akış
grafiği)

4.

Numerical-graphical monitoring of the produced oxygen quantity
(flow chart)

5.

7” renkli LCD dokunmatik ekran (şifre ile giriş)

5.

7 ”color LCD touch screen (password entry)

6.

Manuel/otomatik çalışma modları

6.

Manual / automatic operating modes

7.

Oksijen jeneratörü ikiz tankları (psa) saflık oranı (21-99)%

7.

Oxygen generator twin tanks (psa) purity rate (21-99)%

8.

Oksijen jeneratörü ikiz tankları (psa) basınç oranı (0-10)bar

8.

Oxygen generator twin tanks (psa) pressure ratio (0-10) bar

9.

Oksijen yedekleme tankı saflık oranı (21-99)%

9.

Oxygen backup tank purity rate (21-99)%

10. Oksijen yedekleme tankı basınç oranı (0-10) bar

10. Oxygen backup tank pressure ratio (0-10) bar

11.

11.

Dil seçeneği (türkçe-ingilizce)

Language option (Turkish-English)

12. Likit atık zamanlama: manuel/otomatik izlenmesi-ayarlanması

12. Liquid waste timing: manual / automatic monitoring-adjusting

13. Oksijen jeneratörü ikiz tankları basınç değerlerinin sayısal- grafiksel
olarak izlenmesi (basınç grafiği)

13. Numerical-graphical monitoring of pressure values of oxygen
generator twin tanks (pressure graph)

14. Oksijen jeneratörü ikiz tankları ve oksijen yedekleme tankı saflık
değerlerinin sayısal-grafiksel olarak izlenmesi (saflık grafiği)

14. Numerical-graphical monitoring of oxygen generator twin tanks
and oxygen backup tank purity values (purity chart)

15. Programlanabilir otomasyon sistemi

15. Programmable automation system

16. PSA Jenaratör sistemi izleme ekranı.

16. PSA Generator system monitoring screen.

17. Servis-bakım süresi takibi ve uyarıları

17. Service-maintenance time tracking and warnings

18. Toplam 10 adet alarm bilgisi kayıt edebilme

18. Recording a total of 10 alarm information

19. Alarm (sistemin ayarlanan saflık ve basınç değerleri altında olması
durumunda anlık sesli ve görsel uyarı bilgisi)

19. Alarm (instant audible and visual warning when the system is
below the set purity and pressure levelsunder the system’s set
purity and pressure values Is below the set purity and pressure
levels)

20. Sistemde kullanılan pneumatik valflerin anlık çalışma durumunu
farklı renklerde gösterebilme-manuel /otomatik olarak kontrol
edebilme)
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20. Ability to show the instantaneous operating status of pneumatic
valves used in the system in different colors - controlling manually /
automatically)
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AKIŞ / FLOW m³ / saat - m³/hr
OKSİJEN YOĞUNLUĞU / OXYGEN DENSITY

MODEL

%90

%93

%95

HAVA TÜKETİMİ
AIR
CONSUMPTION
FAD m³ /dk(min)
7-10 Bar (g)

HAVA
YEDEKLEME
TANKI
AIR
RECIEVER
TANK
lt

OKSİJEN
YEDEKLEME
TANKI
OXYGEN
RECEIVER
TANK
lt

TOPLAM
ENERJİ
TOTAL
ENERGY
kW/m³

TOPLAM
ENERJİ
İNVERTÖR
TOTAL
ENERGY
INVERTER
kW/m3

lt / dk
lt/ min

Kilo / saat
kilos / hour

Nm³ / saat
Nm³ / hour

lt / dk
lt/ min

Kilo / saat
Kilos / hour

Nm³ / saat
Nm³ / hour

lt / dk
lt/ min

Kilo/saat
Kilos / hour

Oxyvital-1

0,60

10

0,85

0,59

9,8

0,84

0,55

9,2

0,78

0,15

150

100

1,30

1,30

Oxyvital-2

1,20

20

1,71

1,18

19,7

1,68

1,16

19,3

1,65

0,34

150

150

1,85

1,85

Oxyvital-4

2,40

40

3,43

2,08

34,7

2,97

1,93

32,2

2,76

0,55

300

200

1,97

1,97

Oxyvital-6

3,60

60

4,72

2,88

48

4,12

2,66

44,3

3,80

0,63

400

300

1,52

1,14

Oxyvital-7

4,20

70

6,00

3,77

62,8

5,39

3,44

58,2

4,92

0,88

500

500

1,78

1,33

Oxyvital-11

6,97

116

9,96

6,54

109

4,35

6,06

101

8,66

1,65

750

500

1,57

1,17

Oxyvital-17

10,77

180

15,40

10,11

169

14,45

9,36

156

13,40

2,40

750

500

1,39

1,04

Oxyvital-21

13,72

229

19,62

12,89

215

18,43

11,93

199

17,05

2,86

1000

750

1,31

0,98

Oxyvital-29

18,47

308

26,41

17,35

289

24,81

16,06

268

22,96

3,85

1000

1000

1,19

0,83

Oxyvital-37

24,07

400

34,42

22,60

377

32,31

20,93

349

29,93

5,02

1500

1000

1,24

0,86

Oxyvital-45

28,50

475

40,75

26,77

446

38,28

24,78

413

35,43

6,00

1500

1500

1,29

0,90

Oxyvital-55

33,60

560

48,06

31,52

525

45,06

29,12

485

41,63

7,4

2000

1500

1,33

0,86

Oxyvital-65

41,17

686

58,87

38,66

644

55,28

35,80

597

51,20

9,00

2000

2000

1,33

0,86

Oxyvital-80

50,67

845

72,45

47,59

793

68,05

44,06

734

63,00

11,20

2500

2000

1,48

0,96

Oxyvital-90

58,06

968

83,02

54,53

909

77,98

50,49

841

72,20

14,00

3000

2500

1,29

0,83

Oxyvital-110

69,99

1167

100,00

65,73

1096

94,00

60,86

1014

87,03

15,50

3000

3000

1,28

0,83

Oxyvital-122

72,12

1302

111,71

73,36

1223

104,9

67,93

1132

97,12

17,70

3500

3000

1,40

0,91

Oxyvital-155

98,70

1645

141,20

92,70

1545

132,6

85,83

1430

122,7

23,00

4000

3500

1,33

0,86

Oxyvital-185

118,23

1970

179,00

111,04

1850

158,80

102,81

1713

147,00

26,00

4000

4000

1,35

0,87

Oxyvital-231

147,79

2463

211,30

138,80

2313

198,5

128,51

2142

183,8

33,00

5000

4500

1,35

0,87
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OKSİJEN ÇIKIŞI / OXYGEN OUT Bar (g):4-8

Nm³ / saat
Nm³ / hour

UYGUN
MODEL
OXYVITAL

uygun model formu / appropriate model form
TOPLAM HASTANE YATAK SAYISI / TOTAL HOSPITAL BEDS:
TOPLAM HASTANE AMELİYATHANE SAYISI / TOTAL OPERATION ROOM:
TOPLAM HASTANE YOĞUN BAKIM SAYISI / TOTAL INCENTIVE CARE UNITS:
HASTANE TOPLAM KÜVEZ SAYISI / TOTAL INCUBATOR:
TOPLAM HASTANE VENTİLATÖR SAYISI / TOTAL HOSPITAL VENTILATOR:
Veya / or

TOPLAM TÜKETİLEN OJSİJEN TÜPÜ MİKTARI / TOPLAM TÜKETİLEN OKSİJEN TÜPÜ MİKTARI

GÜN / AY
DAY / MONTHS

info@tesamedikal.com.tr adresine mail atabilir veya / you can send e-mail to info@tesamedikal.com.tr
+90 312 397 21 87-88 telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. / or call +90 312 397 21 87 - 88
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oxyvıtal modeller / MODELS

MOBİL MODELLER
mobıle models
18 I www.tesamedikal.com.tr

KOMPAKT SİSTEMLER
compact systemS

SAHRA KONTEYNER MODEL
SAHRA CONTAINER MODEL

HASTANE-TESİS MODELİ
HOSPITAL-FACILITY MODEL
www.tesamedikal.com.tr I 19

MOBİL MODELLER / MOBILE MODELS
Taşınabilir olması nedeni ile acil servis, küçük kapasiteli poliklinik ve yoğun
bakım üniteleri ile ev kullanımı için oldukça uygundur. Hacminin küçüklüğü
işlevini arttırmaktadır. Benzer ürünlerde yaşanan yüksek saflık alınamaması
OXYVITAL mobilde söz konusu değildir. Muadillerinde bağımsız kompresör
olmaması dolayısıyla alınabilen oksijen saflığı yüzde seksenlerde kalırken ,
OXYVITAL mobil modelde diğer oksijen üretim sstemlerimizde olduğu gibi ±
%93 saflıkta oksijen üretimi elde edilebilmektedir.
• 7/24 çalışabilme özelliği sayesinde, üretim kaybı O’dır.
• Yatırım amortisman süresi kapasiteye göre 12-24 ay aralığında değişmektedir.
• Tüm sistem 2 yıl garantili olup, 10 yıl yedek parça garantisi bulunmaktadır.
• Oksijen saflığı %90 altına düştüğünde, otomatik olarak kapanır ve güvenli
moda geçer.
• Tüm sistemin her bir parçası CE belgesine sahiptir ve sistem bir bütün olarak
CE belgesi ile sertifikalanmıştır.

The emergency service is absolutely compatible for usage in low-capacity
policlinics and intensive care units due to its portable feature. Its small volume
increases its functionality. Non-obtainment of high purity rate is eliminated
thanks to OXYVITAL mobile. While its counterparts do not include any
independent compressor, the rate of oxygen taken in remains at the
level of eighty percent; however, OXYVITAL mobile model achieves the oxygen
production with an approximate purity rate of ± 93% as our other oxygen
production systems.
• Production loss is zero, with its 24/7 runtime property
• Investment amortization changes between 12 to 24 months depending on
the capacity
• The whole system is warranted for 2 years, with spare parts having 10 years
of warranty.
• Once the oxygen purity level falls below 90%, it automatically shuts-down
with the security mode on.
• Each part of the whole system has CE certification and the system itself is
certified with a CE document
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MODEL (TYPE)

OM-10
(Oxyvital
Mobil /
Mobile)

OM-20
(Oxyvital
Mobil /
Mobile)

OM-30
(Oxyvital
Mobil /
Mobile)

OM-40
(Oxyvital
Mobil /
Mobile)

OM-60
(Oxyvital Mobil /
Mobile)

Oksijen Üretim lt/dk
Oxygen Production lt/min

10 lt / dk
(min)

20 lt / dk
(min)

30 lt / dk
(min)

40 lt / dk
(min)

60 lt / dk
(min)

1-10 lt / dk
(min)

1-20 lt / dk
(min)

1-30 lt / dk
(min)

1-40 lt / dk
(min)

Oksijen Konsantrasyonu
Oxygen Concentration

% 93 ± 3

% 93 ± 3

% 93 ± 3

%93 ± 3

% 93 ± 3

Oksijen Çalışma Basıncı
Oxygen Work Pressure

4-6 Bar (g)

4-6 Bar (g)

4-6 Bar (g)

4-6 Bar (g)

4-6 Bar (g)

Oksijen Çıkışı %95 Oxygen
Out Rate %95

0.6 m³/saat
(hour)

1.2 m³/saat
(hour)

1.8 m³/saat
(hour)

2.4 m³/saat
(hour)

3.6 m³/saat
(hour)

Güç Kaynağı Power
Supply

230 V 50 Hz
%10

230 V 50 Hz
%10

230 V 50 Hz
%10

230 V 50 Hz
%10

230 V 50 Hz
%10

Normal Çalışma Akımı
Normal Operating Flow

4A

5A

6A

6A

7A

Başlangıç Çalışma Akımı
Beginning Working Flow

7A

8A

9A

9A

10 A

Elektrik Tüketimi Electric
Consumption

0.92 kW / saat
(hour)

1 kW / saat
(hour)

1.1 kW / saat
(hour)

1.2 kW / saat
(hour)

1.4 kW / saat
(hour)

Gürültü Seviyesi
Loudness

54 Db

54 Db

56 Db

56 Db

58 Db

Oksijen Tankı
Oxygen Tank

100 lt

200 lt

300 lt

400 lt

500 lt

Medikal Hava
Medical Air

4-6 Bar (g)

4-6 Bar (g)

4-6 Bar (g)

4-6 Bar (g)

4-6 Bar (g)

0-10 Bar (g)

0-10 Bar (g)

0-10 Bar (g)

0-10 Bar (g)

BS Priz
(Plug)

BS Priz (
Plug)

BS Priz
(Plug)

BS Priz
(Plug)

Oksijen Flowmetre
Oxygen Flowmeter

Basınç Manometresi
Pressure Monometer
Kullanım Şekli
Usage

0-10 Bar (g)

BS Priz
(Plug)

1-60 lt / dk
(min)
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KOMPAKT SİSTEM

COMPACT SYSTEM

Kompakt Model Oxyvital sistemlerimiz 4-6 Bar (g) basınç
aralığında çalışmaktadır.

Our Compact Model Oxyvital systems operate in the
range of 4-6 Bar (g) pressure.

Hastaneler ve oksijene ihtiyaç duyulan tesislerde yeterli
alana sahip olunmadığı durumlar için geliştirilmiştir.

These models have been developed for hospitals and
facilities where oxygen is needed but no enough room
is available.

Tüm sistemin her bir parçası CE belgesine sahiptir ve
sistem bir bütün olarak CE belgesi ile sertifikalanmıştır,
Tüm sistem 2 yıl garantili olup, 10 yıl yedek parça
garantisi bulunmaktadır. • %90, %93, %95 ± 3 saflık
aralığında Oksijen üretimi yapmaktadır.
Oksijen saflığı %90 altına düştüğünde, otomatik olarak
kapanır ve güvenli moda geçer.
Tüp dolumuna ya da taşıyıcıya ihtiyaç yoktur. ihtiyacınız
kadar Oksijen üretimi yapar, ihtiyacınız olmadığında
bekleme moduna geçer.
Kompresör basıncı 10 Bar (g) dır. Gürültü seviyesi
maksimum 70 Desibel` dir.
7/24 çalışabilme özelliği sayesinde, üretim kaybı O’dır.
Yatırım amortisman süresi kapasiteye göre 12-24 ay
aralığında değişmektedir.
Tüm sistem 2 yıl garantili olup, 10 yıl yedek parça
garantisi bulunmaktadır.
Kompakt Oxyvital Modellerimiz: Oxyvital 2, Oxyvital 4,
Oxyvital 6, Oxyvital 7, Oxyvital 11, Oxyvital 17, Oxyvital 21

Each part of the whole system bears a CE certificate and
the system is certified with CE as a whole.
The whole system is guaranteed for 2 years and has a
spare parts warranty of 10 years. • It produces Oxygen in
the purity range of 90%, 93%, 95% ± 3.
When the oxygen purity drops below 90%, it
automatically shuts down and goes into safe mode.
There is no need for tube filling or carrier. It produces as
much Oxygen as you need and goes into standby mode
when you no longer need.
Compressor pressure is 10 Bar (g). The noise level is
maximum 70 Decibels.
Thanks to its operability on 24/7 basis, the production
loss is 0.
The return of investment period varies between 12-24
months depending on the capacity.
The whole system is guaranteed for 2 years and has a
spare parts warranty of 10 years.
Our Compact Oxyvital Models: Oxyvital 2, Oxyvital 4,
Oxyvital 6, Oxyvital 7, Oxyvital 11, Oxyvital 17, Oxyvital 21
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HASTANE TESİS MODEL

HOSPITAL-FACILITY MODEL

Hastane /Tesis modellerimiz 4-6 Bar (g) basınç aralığında
çalışmaktadır.

Our Hospital / Facility models operate in the range of 4-6 Bar (g)
pressure.

Tüm sistemin her bir parçası CE belgesine sahiptir ve sistem bir
bütün olarak CE belgesi ile sertifikalanmıştır.

Each part of the whole system bears a CE certificate and the system
is certified with CE as a whole.

Tüm sistem 2 yıl garantili olup, 10 yıl yedek parça garantisi
bulunmaktadır.

The whole system is guaranteed for 2 years and has a spare parts
warranty of 10 years.

%90, %93, %95 ±3 saflık aralığında Oksijen üretimi yapmaktadır.

It produces Oxygen in the purity range of 90%, 93%, 95% ± 3 purity.

Tüp dolumuna ya da taşıyıcıya ihtiyaç yoktur. ihtiyacınız kadar
Oksijen üretimi yapar, ihtiyacınız olmadığında bekleme moduna
geçer.

There is no need for tube filling or carrier. It produces as much
Oxygen as you need and goes into standby mode when you no
longer need.

Kompresör basıncı 10 Bar (g) dır. Gürültü seviyesi maksimum ±5 70
Desibel` dir

Compressor pressure is 10 Bar (g). Noise level is maximum ± 5 70
Decibels

70 lt/dk - 3000 lt/dk ya kadar üretme kapasitesi vardır. 3000 lt/dk
üstünde olan kapasite özel olarak üretilmektedir, • 7/24 çalışabilme
özelliği sayesinde, üretim kaybı O’dır,

It has a production capacity of 70 lt / min - up to 3000 lt / min. The
capacity above 3000 lt / min is produced on demand. • Thanks to its
24/7 operability, the production loss is 0.

Yatırım amortisman süresi kapasiteye göre 12-24 ay aralığında
değişmektedir.

The return of investment period varies between 12-24 months
depending on the capacity.

Oksijen saflığı %90 altına düştüğünde, otomatik olarak kapanır ve
güvenli moda geçer.

When oxygen purity drops below 90%, it automatically shuts down
and goes into safe mode.
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Görsel Model

oxyvıtal-29
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sahra konteyner model

Sahra Container Model

20 DC KONTEYNER
OXYVITAL 7-11-17-21-29

20 DC KONTEYNER
OXYVITAL 7-11-17-21-29

40 DC KONTEYNER
OXYVITAL 37-45-55-65

40 DC KONTEYNER
OXYVITAL 37-45-55-65

40 DC HIGH CUBE KONTEYNER
OXYVITAL 80 – 90 -110 -122

40 DC HIGH CUBE KONTEYNER
OXYVITAL 80 – 90 -110 -122

2X 40 DC HIGH CUBE KONTEYNER
OXYVITAL 155-185-231

2X 40 DC HIGH CUBE KONTEYNER
OXYVITAL 155-185-231

AVANTAJLARI:

AVANTAJLARI:

KONTEYNER İÇİNDE MONTAJI TAMAMEN BİTMİŞ OXYVITAL
MODEL İÇİN İHTİYACINIZ OLAN SADECE ELEKTRİK ENERJİSİDİR.

IT IS THE ONLY ELECTRIC ENERGY YOU NEED FOR OXYVITAL
MODEL WHICH IS FULLY ASSEMBLED IN THE CONTAINER.

İKLİMLENDİRME SİSTEMİ /HAVA GİRİŞ ÇIKIŞ KANALLARI HAZIR
halde teslim edilir.

AIR CONDITIONING SYSTEM / AIR INLET OUTLET DUCTS are
delivered READY.

AYDINLATMA sistemi mevcuttur.

LIGHTING system is available.

Taşınabilir olması nedeni ile nakliyesi, yer değişikliği kolaydır.

As it is portable, it is easy to transport and relocate.

AFET/ACİL DURUM gibi elzem hallerde SAHRA Hastaneler için
hizmete kolaylıkla sunulur.

When necessary, such as DISASTER / EMERGENCY, SAHRA is easily
put into service for Hospitals..

Yeterli alana sahip olmayan, fiziki koşulları karşılamayan hastane ve
tesisler için geliştirilmiştir.

It has been developed for hospitals and facilities that do not have
sufficient space and do not meet physical conditions.

Sıcaklık, nem ve tozlaşmadan asla etkilenmez, zarar görmez.

It is never affected or damaged by temperature, humidity and
pollination.

İstenilen durumlarda ek olarak tüp dolum sistemi montajı kolaylıkla
yapılabilmektedir.
Sisteme ait elektrik panosu bulunmaktadır.
Konteyner iç izalasyonu yapılarak iklim değişikliklerinden
etkilenmeyecek şekilde üretimi gerçekleştirilir.
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In case of demand, additional tube filling system can be installed
easily.
The system has an electricity panel.
The container is insulated and produced in a way not to be
affected by climate changes.

Dış Görünüm / Outer view

İç Görünüm / Inner view
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OKSİJEN ANALİZÖRÜ

OKSİJEN ANALİZÖRÜ

Oksijen konsantrasyonu hızlı bir şekilde ölçülmesi için kullanılan
sisteme bağlı veya bağımsız çalışabilen bir cihazdır. Cihaz,
oksijen konsantrasyonunun hızlı bir şekilde ölçülmesi için bir el
aleti olup,ölçüm bant genişliği % 0 - %99 oksijen saflığı arasında
değişmektedir. Ölçüm işlemi 2 saniyenin altında bir sürede
tamamlanmakta ve % 100 e yakın doğruluktadır. 2 yıl kesintisiz olarak
kullanılabilir. Otomatik kalibrasyon özelliği ile kullanımı oldukça
kolaydır.

This equipment is connected to the system or functions
independently to enable rapid measurement of oxygen
concentration. The equipment is a hand-tool providing
measurement of oxygen concentration in fast manner and
measurement bandwidth changes between 0 % - 99% oxygen
purity. Measurement process is completed in less than 2 seconds
and the accuracy level is approximately 100%. The system can be
used for 2 years in uninterrupted manner. Automatic calibration
feature enables easy usage.

ÜRÜN ÖZELLİĞİ:
O₂ analizörü özellikleri çevre koşulları ile ilgilidir: 1013 hPa, 25°C ve
kuru ortam havası.

PRODUCT FEATURES:

Çözünürlük: 1 Reg. %

O₂ analyzer specifications are related to environmental
conditions: 1013 hPa, 25 ° C and dry ambient air

Ölçüm zamanı: 1 sn Bağlantı: M 16 x 1

Solubility: 1 Reg. %

Tepki süresi: 5 saniyeden daha kısa

Measurement period: 1 sec. Connection: M 16 x 1

Doğruluk: + / — O hacimce % 0,5 02 °İ00-50 02

Response time: Less than 5 seconds

Depolama alanı: ideal 5 — 25°C, maks. -5 — 60°C

Accuracy: + / - 0 by volume 0,5% 02 0-50% 02

Ağırlık: Yaklaşık 80 gr

Storage area: Ideally 5 - 25°C, max. -5 - 60°C

Boyutlar: 74 x 48 x 69 mm (Y x G x D)

Weight: Approximately 80 g
Dimensions: 74 x 48 x 69 mm (H x W x D)
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SAĞLIK KURULUŞLARI
YAŞAM İÇİN;

FOR HEALTHY LIFE CENTERS,
BEAUTY AND FITNESS;

• Hastaneler

• Hospitals

• Poliklinikler

• Outpatient Policlinics

• Ambulanslar

• Ambulances

• Hiperbarik oksijen tedavi
merkezleri

• Hyperbaric Oxygen
Treatment Centers
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SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZLERİ
GÜZELLIK VE FORM İÇİN;

FOR HEALTHY LIFE CENTERS,
BEAUTY AND FITNESS;

• Spa merkezleri

• Spa centers

• Güzellik ve zayıflama
merkezleri

• Beauty Centers and
Weight Loss Clinics

• Dermokozmetik
merkezleri

• Dermocosmetic
Centers

KAPALI ORTAMLARDA,
HAVA KALİTESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN;

INDOORS FOR IMPROVING
THE AIR QUALITY;

•Eğitim kuruluşları

• Educational institutions

•Spor salonları

• Sports centers

•Okul, derslik ve üniversite amfileri

• Schools, classrooms and lecture halls

•Otel, toplantı ve konferans salonları

• Hotels, meeting and conference rooms

•Alışveriş merkezleri

• Shopping malls

•Sinemalar

• Movie theaters

•Çok katlı ticari binalar

• Multiplex convention centers

•Kumarhaneler

• Casinos

SANAYİ ENDÜSTRİYEL KULLANIM
ALANLARI, ÜRETİM İÇİN;

INDUSTRIAL AREAS,
FOR PRODUCTION;

• Sinai oksijen gazı kullanan
tüm fabrikalar

• Every factory that uses
industrial gas

• Uçucu Boyar madde
kullanan, boya fabrikaları

• Dye factories that use
volatile dye
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