COMBI - 1.1
FILTRAGEM, REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO
E PRESSÃO POSITIVA EM UM DISPOSITIVO

✓ Produto inovador
✓ Melhor e mais barato que fluxo laminar
✓ Bicos de Ar Ajustáveis para fluxo de ar perfeito
✓ Cria alta eficiência para salas brancas ISO5 ou mesmo ISO6
✓ Instalação: máximo 1 dia.
p. ex. Salas de Operação

✓ Resultados em 30 minutos
✓ Capacidade de Limpeza de Ar: 800 m3/hora + 200 m3/hora de ar fresco
(opcional)

mesa

✓ Requer apenas L 90 cm x A 154 cm x P 34 cm de espaço de parede
✓ Operação silenciosa
✓ Distância máx. entre unidades interna e externa: 25 m
Protege pacientes com deficiência imunológica
Moderniza UTIs, laboratórios e TOs

COMBI:
a solução para modernizar salas de operação

COMBI:
a solução para modernizar salas brancas

TIPO DE FILTRO
✓ Filtro médio HEPA, EN1822
✓ À prova de vazamento
✓ Pré-filtragem para proteção F7
✓ Dimensões:
Filtro Principal: 90 x 70 x 15 cm
Pré-filtro: 90 x 20 x 30 cm
✓ Manutenção:
HEPA 14: 1 vez ao ano;
Pré-filtro F7: 3 vezes ao ano
✓ Controle de segurança
✓ Recirculação de ar e criação de uma pressão positiva
através de ar fresco
O filtro HEPA, fabricado de acordo com a norma internacional EN1822 e testado contra vazamento, é de
grande dimensão para aumentar a quantidade de saída de ar puro.
O Nível HEPA14 é o mais alto nível de filtro HEPA e elimina (em ordem decrescente) poeira, fungos, aspergillus,
bactérias e até vírus. Se necessário (por exemplo, laboratórios ou salas brancas especiais) o elemento do filtro
HEPA14 pode ser substituído por um de grau ULPA15.

JATOS DE AR AJUSTÁVEIS PARA UM
PERFEITO FLUXO DIRECIONAL DE AR
O fluxo de ar é um fator importante no mundo da
qualidade e da purificação do ar. Se o ar limpo não
chegar a todos os cantos da sala e o ar sujo não for
removido de todos os cantos do ambiente, o dispositivo será inútil. Com esses bicos de ar, o ar limpo atinge
todas as áreas do ambiente.
✓ Pode ser instalado em qualquer lugar do ambiente
✓ O fim das reclamações sobre circulação de ar
✓ Sem temperaturas de congelamento em certos locais
✓ Atinge todas as áreas - cantos não contaminados

COMBI:
A solução para substituir os “sistemas de ventilação
sujos"

COMBI:
resultados em apenas 30 minutos!

REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO
Uma poderosa divisão - unidades interna e externa.

Especificações técnicas

Circulação do ar
Unidade Interna

Modelo No.

Unidade externa

Fonte de alimentação
Capacidade

COP

Refrigeração
Aquecimento
Refrigeração
Aquecimento
Aquecimento / refrigeração

Remoção de umidade
Pressão sonora
(refrigeração)

Potência sonora
(refrigeração)
Taxa de fluxo de ar (Alta)
Dimensões líquida
- AxLxP

Interna

H/M/L/Q

Externa

Alta

Interna

Alta

Externa

Alta

KW
KW
W/W

230 / 1 / 50
4,3 (0,9 - 5,4).
5 (0,9 - 5,7).
1,33 / 1,34
3,21
3,71

KW

4,3 / 4,5

L/h

1,5
33 / 31 / 29 / 26

DB (A)

49
60
62

Interna / Externa

M /h

800 / 1910

Interna
(*Nenhuma pressão sem jato)

Mm

1520 x 900 x 350

Kg (lb)

80 (108)

Mm

578 x 790 x 300

Kg (lb)

40 (88)

Externa
Conexões de tubulação (Pequeno/Grande)
Diâmetro da mangueira de drenagem (D.I. / D.E.)
Comprimento máx. do tubo (pré-carga)
Diferença de altitude máx.
Faixa de operação

OA-43CH15.2
V / S / Hz

Aquecimento / refrigeração
EER

VH-43CH15.2

Refrigeração
Aquecimento

3

Mm
m
°CDB

Refrigerante (potencial de aquecimento global)
Fluxo de ar com jatos

COMBI:
a solução para o meu laboratório.

6,35 / 12,70
25 / 32
25 (15)
15
- 10 a 46
- 15 a 24
R410A (2088)

m/s

1,35  2,20

Opcional
Unidade de entrada / saída de ar

COMBI:
fácil instalação - máximo de 1 dia

Opcional: CRIA PRESSÃO
POSITIVA
Opcional
Grade de Jato

✓ Pressão positiva criada com "ar fresco"
✓ Capacidade: 30% de ar fresco da capacidade do
dispositivo ( = máx. 300 m3 / hora)
✓ Também com elemento de filtro HEPA14 e préfiltragem para proteção F7
✓ Manutenção:
HEPA 14: 1 vez ao ano;
Pré-filtro F7: 3 vezes ao ano
✓ 70% de recirculação de ar
Com unidade de busca de filtro padrão

Com unidade de pressão opcional
(remova a unidade de busca de filtro padrão da unidade de pressão)

No caso de unidade de pressão,
300 são necessários para
substituir os filtros.

Nota:
A diferença de pressão depende da tensão do ar do ambiente. Para
informações e consultoria, entre em contato com a MedicCleanAir.

OPCIONAL p
Unidade de pressão positiva / negativa

Organizações que comprovam e atestam a
eficiência dos dispositivos MedicCleanAir® em
estudos médicos, clínicos e científicos publicados
internacionalmente
›
›
›
›
›

Sociedade de Infecção Hospitalar (RU)
Transplante de Medula Óssea Europeu (UE)
Instituto Alemão de Higiene Hospitalar (DGKH)
Instituto Nacional do Câncer da Itália (I)
Instituto Nacional de Tuberculose da Bélgica
(VRGT – FAREZ)

Fabricante

Tel: +32 (0)3 283 04 00

Divisão de Walsberghe nv
Bredestraat 13
2000 Antuérpia
Bélgica

info@mediccleanair.com
www.mediccleanair.com

