COMBI 1.1 –
FİLTRASYON, SOĞUTMA, ISITMA VE
POZİTİF BASINÇ TEK BİR CİHAZDA

✓ Yenilikçi ürün
✓ Laminar Akıştan daha iyi ve daha ucuz
✓ Mükemmel hava akışı için ayarlanabilir Hava Nozulları
✓ Yüksek verimli ISO6 veya ISO5 Temiz Oda Sınıflarını oluşturur
✓ Kurulum: Maksimum 1 gün
ör. Ameliyathaneler

✓ 30 dakikada sonuç
✓ Temiz Hava Kapasitesi: 800 m3/saat + 200 m3/saat temiz hava
(isteğe bağl ı)

tablo

✓ Yalnızca A 90 cm x Y 154 cm x D 34 cm duvar alanına ihtiyaç duyar
✓ Sessiz çalışma seviyesi

Bağışıklık sistemi zayıf olan hastaları korumak
YBÜ'leri, laboratuvarları ve ameliyathaneleri geliştirmek

COMBI:
Ameliyathaneleri geliştirme çözümü

COMBI:
Temiz oda sınıfını geliştirme çözümü

FİLTRE TİPİ
✓ HEPA14 Filtre Orta, EN1822
✓ Sızdırmazlık testi yapıldı
✓ F7 koruma için ön filtrasyon
✓ Boyutlar:
Ana Filtre: 90 x 70 x 15 cm
Ön filtre: 90 x 20 x 30 cm
✓ Bakım:
HEPA 14: 1x/yıl
F7 ön filtre: 3x/yıl
✓ Güvenlik kontrolü
✓ Hava devridaimi ve temiz hava ile
pozitif basınç oluşumu
Uluslararası EN1822 standardına göre üretilen ve sızdırmazlık testi yapılan HEPA filtre, temiz hava çıkış
miktarını artırmak amacıyla büyük boyuttadır.
HEPA 14 Seviyesi, HEPA'nın en üst seviyesidir ve (büyükten küçüğe) toz, mantar, aspergilus, bakteri ve hatta
virüsleri ortadan kaldırır. Gerekirse (ör. özel laboratuvarlar veya temiz odalar) HEPA14 filtre kaseti, bir ULPA15
sınıfıyla değiştirilebilir.

MÜKEMMEL YÖNLENDİRİLMİª HAVA AKIMI
İÇİN AYARLANABİLİR HAVA JETLERİ
Hava akışı, hava kalitesi ve hava temizleme alanında
önemli bir faktördür. Temiz hava odanın her köşesine
ulaşamaz ve kirli hava odadan çıkarılamazsa cihaz işe
yaramaz. Bu hava nozulları sayesinde temiz hava
odadaki tüm alanlara ulaşır.
✓ Odanın herhangi bir yerine kurulabilir
✓ Hava akımı şikâyetleri yoktur
✓ Belirli bir konumda donma sıcaklıkları yoktur
✓ Tüm alanlara ulaşır – kirli köşeler yoktur

COMBI:
‹kirli havalandırma sistemlerinin› yerini alacak çözüm

COMBI:
30 dakikada sonuç

SOĞUTMA VE ISITMA
Güçlü bir şekilde ayrılmış iç ve dış ünite.

Hava dolaşımı

Teknik Özellikler
İç ünite

Model Numarası

Dış ünite

Güç kaynağı
Soğutma
Isıtma
Soğutma / Isıtma
EER

Soğutma

COP

Isıtma
Soğutma / Isıtma

Nem alma

Ses gücü (Soğutma)

İç

H/M/L/Q

Dış

Yüksek (H)

İç

Yüksek (H)

Dış

Yüksek (H)

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 / sa

1,5
33 / 31 / 29 / 26

dB (A)

49
60
62

İç / Dış

m / sa

800 / 1910

İç
(* jetsiz basınç yok)

mm

1520 x 900 x 350

kg (lbs)

80 (108)

mm

578 x 790 x 300

kg (lbs)

40 (88)

Hava akışı oranı (Yüksek)
Net boyutlar
YxAxD

OA-43CH15.2
V / O / Hz

Kapasite

Ses basıncı (Soğutma)

VH-43CH15.2

Dış
Boru hattı bağlantıları (Küçük / Büyük)

mm

Tahliye hortumu çapı (İç Çap / Dış Çap)
Maks. boru uzunluğu (ön şarj)

m

Maks. yükseklik farkı
Çalışma aralığı

3

Soğutma
Isıtma

°CDB

Soğutucu (küresel ısınma potansiyeli)
Jetli hava akımı

COMBI:
laboratuvarım için çözüm

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

m/s

1,35  2,20

İsteğe bağlı
Hava giriş / çıkış ünitesi

COMBI:
kolay kurulum - maksimum 1 gün

İsteğe bağlı: POZİTİF
BASINÇ OLUªTURUR
İsteğe bağlı
Jet Izgarası

✓ <Temiz hava> ile oluşturulan pozitif basınç
✓ Kapasite: Cihaz kapasitesinin %30'u temiz hava
(=maks 300 m3/saat)
✓ Ayrıca HEPA14 filtre kaseti ve F7 koruması için ön
filtrasyon ile birlikte
✓ Bakım:
HEPA 14: 1x/yıl
F7 ön filtre: 3x/yıl
✓ %70 hava devridaimi

Standart filtre diş açma ünitesi ile birlikte

İsteğe bağlı basınç ünitesi ile birlikte
(basınç ünitesinde standart filtre diş açma ünitesini kaldırın)

Basınç durumunda ünite 300
filtrelerinin değiştirilmesi gereklidir

Not:
Basınç farkı odanın hava sızdırmazlığına bağlıdır. Bilgi ve tavsiye için
MedicCleanAir ile iletişime geçin.

İSTEĞE BAĞLI p
Pozitif / negatif basınç ünitesi

MedicCleanAir ® cihazlarının etkinliğini
uluslararası çapta yayınlanmıº tıbbi, klinik ve
bilimsel çalıºmalar yoluyla teyit eden ve
destekleyen organizasyonlar
› Hospital Infection Society (İngiltere)
› Avrupa Kemik Nakli Birliği (AB)
› Alman Hastane Hijyeni Enstitüsü (DGKH)
› Ulusal Kanser Enstitüsü, İtalya (I)
› Belçika National Institute for Tuberculosis
(VRGT – FAREZ)

Üretici firma

Tel: +32 (0)3 283 04 00

Walsberghe nv Bölümü
Bredestraat 13
2000 Antwerpen Belçika

info@mediccleanair.com
www.mediccleanair.com

