– COMBI 1.1
تـنـقـيـــة ،تـبـريـد ،تـدفـئـة ،وضـغـط
مـوجـب فـي جـهـاز واحـد

مـثـال غـرف العـمـليـات

طاولة

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

منتج مبتكر
أفضل من طريقة التدفق الطبقي وأرخص منها
فوهات هواء قابلة للتعديل للحصول عىل أفضل تدفق للهواء
يجهز غرفة نظيفة )غرفة أبحاث( ذات كفاءة عالية سواء من الفئة  ISO6أو 
حىى ISO5
الرىكيب :يوم واحد عىل 

اال كرى
النتائج خالل  ٣٠دقيقة
قدرة الهواء النظيف ٨٠٠ :م/٣ساعة  ٢٠٠ +م/٣ساعة هواء نقي )اختياري(
صغرىة عىل الحائط بعرض  ٩٠سم × ارتفاع  ١٥٤سم × عمق  ٣٤سم
ال يحتاج سوى مساحة ´
مستويات تشغيل هادئة
´½
أقىص مسافة ´ ½
الوحدتںى الداخلية والخارجية ٢٥ :مرى
بںى

لحماية ½
المرىص الذين يعانون من انخفاض المناعة
´½
والمخترىات وغرف العمليات
لتجهرى وحدات العناية المركزة
Ä
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الحل 
´½
لتجهرى غرف العمليات
االمثل
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الحل 
´½
لتجهرى الغرف النظيفة
االمثل

نــوع الـفـلـتـر
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

خرطوشة تنقية  ،HEPA14وفقًا للمعيار EN1822
مخترى ضد الترسب
Ä
تنقية أولية وفقًا لفئة الحماية F7

االبعاد:

الرئيىس ١٥ x ٧٠ x ٩٠ :سم
الفلرى  ´

وىل ٣٠ x ٢٠ x ٩٠ :سم
الفلرى اال ´
الصيانة :
فلرى  HEPA 14يستبدل مرة واحدة سنويًا،
 
وىل  F7يستبدل  ٣مرات سنويًا
والفلرى اال ´
مراقبة السالمة
إعادة تدوير الهواء وخلق ضغط موجب عن
طريق ضخ الهواء النقي

تــم تصنيــع فلـ ـرى  HEPAوف ًقــا للمعيــار الــدوىل  ،EN1822وهــو مختـ Äـرى ضــد التــرسب .ويتمـ ´ ½
ـرى الفلـ ـرى بحجمــه الكبـ ´ـرى مــن أجــل زيــادة كميــة
´
الهواء النقي المتدفقة.
والبكترىيا،
يعــد المســتوى  HEPA14هــو أعــىل مســتويات  ،HEPAحيــث يتمتــع بقدرة كبـ ´ـرىة عىل حجــز الغبــار ،والفطريــات ،والرشاشــيات،
´
الفرىوســات .ويمكــن اســتبدال خرطوشــة الفلـ ـرى  HEPA14بالدرجــة  ULPA15عنــد الـ ½ـرصورة ½ ´)ىڡ حــاالت مثــل المختـ Äـرىات الخاصــة أو
وحـ ـىى ´
غرف 
االبحاث النظيفة والمعقمة(.

مثاىل للهواء
فوهات قابلة للتعديل لتدفق 
ىڡ جميع االتجاهات


الــىى تؤثــر ½ ´ىڡ جــودة
يعــد تدفــق الهــواء مــن العوامــل المهمــة ´
ـاىل فــإن الجهــاز يصـ ´ـرى عديــم القيمة،
الهــواء ونوعيتــه ونقائــه .وبالتـ ´
إذا كان الهــواء النقــي ال .يصــل إىل جميــع أركان الغرفــة وال يتــم طرد
الهــواء غـ ´ـرى النظيــف مــن جميــع أركان الغرفــة .مــع فوهــات الهواء،
سوف يصل الهواء النقي إىل كل ركن ½ ´ىڡ الغرفة
✓ يمكن تركيبه ½ ´ىڡ أي مكان بالغرفة
✓ ال شكوى من تيار الهواء
✓ ال يوجد انخفاض شديد ½ ´ىڡ الحرارة ½ ´ىڡ مكان دون آخر
✓ يصل إىل جميع أنحاء الغرفة  -لن يكون هناك أركان ملوثة
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الحل الستبدال ”أنظمة التهوية السيئة“

:COMBI

النتائج بعد مرور  ٣٠دقيقة

الـتـبـريـــد والـتـدفـئـة
وحدات سبليت داخلية وخارجية ´ ½
تتمرى بالقوة
الـمـواصـفـات الـفـنـيـة
مصدر التيار
القدرة
كفاءة استهالك الطاقة
معامل 
االداء
إزالة الرطوبة

الوحدة الداخلية
VH-43CH15.2
الخارجية
الوحدة
OA-43CH15.2
ف  /أوم /هرتز 50 / 1 / 230
الترىيد
(5.4 – 0.9) 4.3
Ä
كيلو واط
التدفئة
(5.7 – 0.9) 5
1.34 / 1.33
كيلو واط
الترىيد  /التدفئة
Ä
3.21
الترىيد
Ä
و/و
3.71
التدفئة
كيلو واط
4.5 / 4.3
الترىيد  /التدفئة
Ä
1.5
لرى/ساعة
مرتفع  /متوسط
منخفض  /هادئ

)الترىيد(
ضغط الصوت Ä

بالداخل

)الترىيد(
قدرة الصوت Ä

مرتفع
بالخارج
مرتفع
بالداخل
مرتفع
بالخارج
بالداخل  /بالخارج

معدل تدفق الهواء )مرتفع(
صاىڡ 
½
االبعاد
´
ارتفاع × عرض × عمق

بالداخل
)بال ضغط دون الفوهات*(

بالخارج

توصيالت 
كبرىة(
االنابيب
)صغرىة ´ /
´
قطر خرطوم الرصف )الداخلية  /الخارجية(
أقىص طول 
لالنبوب )قبل الشحن(
أقىص فرق ارتفاع
الترىيد
Ä
نطاق التشغيل
التدفئة
الترىيد )إمكانية االحتباس الحراري العالمي(
وسيط Ä
تدفق الهواء بواسطة الفوهات
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الـمـثـاىل لـمخـتـبـري
الحـل
´

26 / 29 / 31 / 33
ديسيبل )أ(

م / 3س
مم
كجم )رطل(
مم
كجم )رطل(
مم
م
الحرارة
الخارجية
م/ث

49
60
62
1910 / 800
350 x 900 x 1520
(108) 80
300 x 790 x 578
(88) 40
12.70 / 6.35
32 / 25
(15) 25
15
  10إىل 46  15إىل 24(2088) R410A
2.20 1.35


رقم الموديل

دورة الـهـواء
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الرىكيب ½ -ىڡ يوم واحد عىل 
سهولة 
اال كرى
´

اخـتـيـاري :تولـيـد
الضـغــط المـوجــب
اختياري

✓
✓

شبكة فوهات

✓
✓
✓

ضغط موجب متكون من "الهواء النقي"
القدرة ٪٣٠ :من قدرة الجهاز هواء نقي
)بحد أقىص  ٣٠٠م / ٣ساعة(
أيضا مع خرطوشة 
فلرى  HEPA14والتنقية
ً

االولية لفئة الحماية F7
الصيانة :مرة واحدة سنويًا
 ٪٧٠تدوير هواء

مع وحدة تغطية الفالتر الرئيسية

مع وحدة ضغط اختيارية

)تخلع وحدة تغطية الفالتر القياسية لرىكيب وحدة الضغط(

ملحوظة:
يعتمــد فــرق الضغط عىل ضيق الهواء ½ ´ىڡ الغرفة .لالستفســار واالســتعالم ،يرجى
االتصال بـ MedicCleanAir

½ ´ىڡ حالة وحدة ضغط
لتغيرى الفالتر
يتطلب ´ 300

اختياري


الىى تعتمد وتدعم كفاءة أجهزة ®MedicCleanAir
المؤسسات 
¦عرى الدراسات الطبية والرسيرية والعلمية المنشورة عالم ًيا:

وحدة ضغط موجب  /سالب

‹ جمعية عدوى الرعاية الصحية  -المملكة المتحدة


وروىى
وروىى لزراعة النخاع العظمي  -االتحاد اال ´ Ä
‹ المركز اال ´ Ä
‹ الجمعية 
االلمانية لنظافة المستشفيات )(DGKH
‹ معهد الرسطان القومي  -إيطاليا
‹ المعهد القومي للسل  -بلجيكا )(VRGT – FAREZ
الجهة المصنعة
ـبرىجه إن ½ ´ىڡ
قطاع فالسـ ´

Bredestraat 13
2000 Antwerp
Belgium

هاتف +(32) (0)3 283 04 00
info@mediccleanair.com
www.mediccleanair.com

