HAVA ARITMA
VE TECRIT ÜNITELERI

MedicCleanAir®
Maksimum hava kalitesi için MCA® hava temizleme üniteleri.

Yeni nesil MCA® üniteleri havadaki

MCA® üniteleri 24 saat çalışacak

kontaminasyon aracılığıyla yayılan

şekilde tasarlanmıştır.

– kilitli anahtarlı uzaktan kumanda-

enfeksiyon riskiyle ilgili olarak

MCA® cihazlarının verimliliği bazıları

hastaların, ziyaretçilerin ve hastane

dünya çapında saygın tıbbi kurumlar

– fan hızı seçimi

personelinin korunması için en

tarafından yayınlanan birkaç bilimsel,

– istenen basınç farkının otomatik

yüksek gereklilikleri karşılar. Özellik-

tıbbi ve klinik çalışma tarafından

le grip ve verem hakkındaki en son

onaylanmıştır.

lar istenmeyen harici kullanıma
karşı güvence sağlar (güvenlik)

olarak düzenlenmesi
– işletim verileri tanıma içeren

gelişmelerden beri MCA®, hava

görüntüleme ekranı

arıtma ve tecrit ünitelerde güvenlik

MCA®

için çok daha fazla yatırım yapmıştır.

özellikleri:

Orta ve yüksek bakım tesislerinin

– anında sonuç veren hızlı kullanım

içindeki istenen basınç farkı ile
birlikte mükemmel hava kalitesi artık

(hijyen güvenliği)

– kurulumu kolay ve hızlı (maksimum

– alarm işlevi içeren diferansiyel
basınç izleme
– işlev tuşları aracılığıyla kolayca

½ günlük çalışma)

değiştirilebilen parametreler

– gerekliliklere bağlı olarak yüksek

son teknoloji uzaktan kumandalar

– tıbbi ve klinik çalışmalarla yedekle-

katı parçacık hava filtreleri tercihi

aracılığıyla işlevleri seçilir. Personele
görsel ve sesli sinyaller ile en uygun

– alarm işlevi içeren filtre izleme

için mobil (maks 20 dk içinde)

ulaşılması zor bir hedef değildir.
MCA® cihazları kolayca kurulur ve en

hava arıtma ünitelerinin

(HEPA12 ila ULPA15)

me
– enfeksiyon kontrolünün iyileştiril-

– filtrelerde sızıntı testi her zaman

destek sağlanır.

mesi

yapılır

Referanslar
Centre Hospitalier Universitaire St. Pieter – Brüksel, Belçika, 2000'den beri

Universitätsklinikum Magdeburg – Magdeburg, Almanya, 2005'ten beri

Algemeen Ziekenhuis St. Lucas – Brugge, Belçika, 2002'den beri

Klinikum Kassel – Kassel, Almanya, 2006'dan beri

Centre Hospitalier Universitaire BRUGMANN 2008'den beri

Universitätsklinikum – Hamburg Eppendorf, Almanya, 2006'dan beri

Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares – Sint Niklaas, Belçika, 2000'den beri

Krankenhaus St. Josef-Stift – Celle, Almanya, 2007'den beri

Azienda Espedaliera S. Croce e Carle – Cuneo, İtalya, 2000'den beri

King Fahed Medical City – Riyad – Suudi Arabistan Krallığı, 2008'den beri

Savigliano Hospital – Cuneo, İtalya, 2006'dan beri

Bah Mai Hastanesi – Hanoi – Vietnam, 2006'dan beri

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen – Stuivenberg – Antwerpen, Belçika, 2000'den beri

Al-Amal Hastanesi – Kuveyt, 2008'den beri

Universitair Ziekenhuis – Gent, Belçika, 2001'den beri

MOH – Kuveyt, 2009'dan beri

SNCB Centre Médical – Mons, Belçika, 2000'den beri

Clinique Sainte Elisabeth – Namur, Belçika, 2009'dan beri

Centre de Santé des Fagnes – Chimay, Belçika, 2000'den beri

Imam Khomeini Hastanesi – Boroujerd, İran, 2009'dan beri

Centre Hospitalier Universitaire Sart Tilman – Liège, Belçika, 2005'ten beri
Universitair Ziekenhuis – Antwerpen, Belçika, 2000'den beri

Aşağıdakiler tarafından sunulan ve yayınlanan tıbbi/klinik çalışmalar:

VRGT – Ulusal verem Enstitüsü – Brüksel, Belçika, 2005'ten beri

The Hospital Infection Society 2000

FARES – Belta Bnet – Brüksel, Belçika, 2008'den beri

The European Bone Marrow Transplant 2002

Muhimbili Ulusal Hastanesi – Dar es Salaam, Tanzanya, 2005'ten beri

Alman Hastane Hijyeni Enstitüsü 2006 (DGKH) Uluslararası Kongresi

Dubai Polis Klinikleri – Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2006'dan beri

National Institute for Tuberculosis Dergisi Belçika 2005

Rashid (Doğumevi) Hastanesi – Kuveyt – Kuveyt, 2004'ten beri

Aşağıdaki ülkelerde/coğrafyalarda yürütülen bilimsel ve tıbbi çalışmalar:

Al Salam Hastanesi – Kuveyt – Kuveyt, 2008'den beri

Belçika, Almanya İtalya, İskandinavya, Hindistan, Fransa, BAE, vs.

Rustom Khatib Fertilite Hastanesi – Beyrut – Lübnan, 2007'den beri
Ealing Hastanesi NHS Trust – B.K., 2007'den beri
North Staffordshire Üniversite Hastanesi – BK, 2008'den beri
GATA – Ankara – Türkiye, 2008'den beri
Uniklinikum Bonn, Kinderkrankenhaus – Bonn, Almanya, 2005'ten beri

MedicCleanAir ®
Hastane tesisleri için hızlı ve verimli hava temizleme

Mobil hava arıtma ünitesi – PRO

Oda hava arıtma ünitesi
Kontamine hava ünite giriş tahliye
delikleri aracılığıyla emilir, yüksek
verimliliğe sahip katı parçacık hava
filtresi tarafından temizlenir ve
arıtılan hava çıkış tahliye delikleri
aracılığıyla odaya geri verilir.

MCA® hava arıtma ünitesi PRO 100 / 110

ISO üniteleriyle basınç farkının
oluşturulması

Pozitif veya negatif oda basıncı
üniteleri
Odaya beslenen temiz hava pozitif
basınç oluşturur (bağışıklık yetersizliği olan hastalar için).
Odadan dışarı atılan hava negatif
basınç oluşturur (enfekte hastalar için).
20 Pascal'a kadar olan basınç farkları
kolaylıkla üretilebilir.
Sızıntı testi yapılmış filtreler, hava
sızdırmaz cihazlar, tek yönlü hava
akışı ve yangın sönümleyici aletler
hastaları, ziyaretçileri ve hastane
personelini her zaman korur.

MCA® tecrit ünitesi ISO 200 / 210

Maksimum hava
kalitesi için hava
arıtma konsepti
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Hastanelerde, kliniklerde ve
tıbbi tesislerde kullanılır

TY

PRO

H

Mobil
Hava arıtma ünitesi
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Oda havasını temizlemek için
hava arıtma ünitesi
Pro hava arıtma ünitesi odanın
içindeki havayı temizler. Pro ünite
tehlikelere açık (bağışıklık yetersizliği
olan) hastaların korunması, enfekte
hastalardan koruma, yenileme işleri
sırasında aspergillusun ortadan
kaldırılması ve ameliyathanelerdeki,
Yoğun Bakım Ünitelerindeki ve tecrit
odalarındaki hava kalitesinin yükseltilmesi için kullanılır.
Pro ünite, derhal sonuç verir (maks
20 dakika içerisinde) ve takıldıktan
sonra her zaman hava kalitesinin
bütünlüğünü sağlar.

Vereme karşı %100 verimlilik
Grip Virüslerine karşı %100 verimlilik
Aspergillosise karşı %100 verimlilik
Sars'a karşı %100 verimlilik
Su çiçeğine/frengiye karşı %100 verimlilik
MCA® hava arıtma ünitesi PRO 110

› 360° birörnek hava dışarı
atma ve hava besleme
› ISO 5 veya ISO 6
seviyesine ulaşabilir

Bağışıklık yetersizliği olan hastalar
Onkoloji, hematoloji, neonatoloji, transplant, yanık
üniteleri, vs.

Pro hava arıtma
ünitesi aksesuarları

Enfekte hastalar
Verem, suçiçeği, SARS, MRSA, grip virüsleri, vs.
Aşağıdaki yerlerde genel kullanım
Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, tecrit bölümleri, vs.
İnşaat işleri sırasında önlem olarak
Yenileme işleri sırasında aspergillus emisyonları.

PRO

Ünitenin dışındaki
ön filtreleme filtreleri
İç mekanda yapılan işler aspergillus

Ünitenin içindeki yüksek verimlilik

Basınç adaptörlü PRO hava arıtma

derişiminin artmasına yol açar.

katı parçacık hava filtresinin kullanım

ünitesi takılma şekline bağlı olarak

İnşaat faaliyetleri sırasında ünitenin

ömrü böylece büyük oranda uzar.

odada pozitif ya da negatif bağıl

içindeki yüksek verimlilik katı

Ön filtreler paket olarak sunulur ve

hava basıncı üretir. 10 Pascal'a kadar

parçacık hava filtresini korumak için

kolaylıkla değiştirilir.

olan basınç farkları kolaylıkla elde

cihazın dışına filtreleri olan ön

edilebilir.

filtreleme kasaları eklenmiştir.

› Kimlik koduyla filtre
algılama (filtre durumu)
› Kilitli anahtar ile Uzaktan
Kumanda (güvenlik)

Yüksek verimli katı parçacık hava filtresi

l: Ön filtreli MCA® hava arıtma ünitesi PRO 110: 210i basınç adaptörlü MCA® hava arıtma ünitesi PRO 110

Kolay kurulumlu
diferansiyel basınç üniteleri

ISO

Maksimum hava
kalitesi için hava
arıtma konsepti
Hastanelerde, kliniklerde ve
tıbbi tesislerde kullanılır

Tecrit Ünitesi, 1 parça, pozitif
veya negatif oda basıncı için
Bu Tecrit Ünitesi asma tavanlar ile
duvarlarda kurulum için üretilmiştir.
Mevcut bir havalandırma sistemine
veya yeni bir boru sistemine bağlanabilir. Dışarı atma noktası ile beslemenin birbirinden oldukça uzak olduğu
kurulumlar için önerilir.
Kuruluma bağlı olarak odanın
içerisinde pozitif (bağışıklık yetersizliği olan hastalar) veya negatif (enfekte hastalar) basınç oluşturulur (20
Pascal'a kadar).
Bu Tecrit Ünitesinde kullanılan
filtreler HEPA14 veya ULPA15 kalitesinde olup kaçak testi yapılmış ve
hava sızdırmazlığı sağlanmıştır.

› Otomatik diferansiyel
basınç düzenlemesi
› Otomatik basınç
kaybı alarmı
Hava geri basınç kanadı

Yangın koruma kanadı (isteğe bağlı)

Zeminler arasında veya duvarlara takılmak üzere MCA® tecrit ünitesi ISO 120

Kolay kurulumlu
diferansiyel basınç üniteleri

Bağışıklık yetersizliği olan hastalar
Onkoloji, hematoloji, neonatoloji, transplant, yanık
üniteleri, vs.
Enfekte hastalar
Verem, suçiçeği, SARS, MRSA, grip virüsleri, vs.
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İnşaat işleri sırasında önlem olarak
Yenileme işleri sırasında aspergillus emisyonları.
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Aşağıdaki yerlerde genel kullanım
Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, tecrit bölümleri, vs.
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Tecrit Ünitesi, 2 parça, pozitif veya
ngatif oda basıncı için
Tecrit Ünitesi, duvarlara veya pencerelere takılmak üzere imal edilmiştir.
20 Pascal'a kadar olan basınç farkları
kolaylıkla elde edilebilir.
Filtre ünitesi odanın içine ve vantilatör ünitesi odanın dışına yerleştirildiğinde negatif basınç elde edilir.
(enfekte hastalar) Vantilatör ünitesi
odanın içine ve filtre ünitesi odanın
dışına yerleştirildiğinde pozitif basınç
elde edilir. (bağışıklık yetersizliği olan
hastalar).
Her iki kısım, duvardan geçen ve bir
hava geri basınç kanadı (standart) ile
yangın sönümleyici (isteğe bağlı)
içeren bir boru ile birbirine bağlanır.
Bu Tecrit Ünitesinde kullanılan
filtreler HEPA14 veya ULPA15 kalitesinde olup kaçak testi yapılmış ve
hava sızdırmazlığı sağlanmıştır.

› Kimlik koduyla filtre
algılama (filtre durumu)
› CDC (Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezi) ilkelerine
uygundur

Yangın koruma kanadı (isteğe bağlı)

Duvarlara veya pencerelere takılmak üzere MCA® tecrit ünitesi ISO 200 / 210

Hava geri basınç kanadı

Kolay kurulumlu
tecrit üniteleri ISO

Örnek kurulumlar

1

Tecrit ünitesi, 1 parça,
ISO 100 Serisi

Oda havası arıtma

2

Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar –
pozitif oda basıncı

MCA® hava arıtma ünitesi PRO 110,
braket montajlı

MCA® tecrit ünitesi ISO 100/120
asma tavanlar arasına takılır,
bağlantı kanalı ile beraber
monte edilir *
Pozitif veya negatif

Onkoloji, Hematoloji, Neonatoloji, Transplant, Yanık üniteleri,
Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri.
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Tam otomatik diferansiyel
basınç düzenlemesi ile

H

Örnek kurulumlar

HOU

3

MCA® uzaktan kumanda RC 100
duvara montaj
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Tecrit ünitesi, 1 parça,
ISO 100 Serisi

kilitli anahtarlı

4
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MCA® uzaktan kumanda RC 200
duvara montaj

Enfekte hastalar –
negatif oda basıncı

kilitli anahtarlı ve ekranlı

Grip, Verem, Sars, Su çiçeği, MRSA, vs.

* AKSESUARLAR:
– Arka basınç kanadı BT125
– Yangın koruma kanadı FD125

1

3

2

4

Kolay kurulumlu
tecrit üniteleri ISO

Örnek kurulumlar

1

Tecrit ünitesi, 2 parça,
ISO 200 Serisi

Oda havası arıtma

2

Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar –

MCA® hava arıtma ünitesi PRO 110,
braket montajlı

Duvarlara veya pencerelere takılacak
MCA® tecrit ünitesi ISO 200/210 *

pozitif oda basıncı
Pozitif veya negatif

Onkoloji, Hematoloji, Neonatoloji, Transplant, Yanık üniteleri,
Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri.
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MCA® uzaktan kumanda RC 100
duvara montaj

UR

I

Tecrit ünitesi, 2 parça,
ISO 200 Serisi

kilitli anahtarlı

4

C
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MCA® uzaktan kumanda RC 200
duvara montaj

Enfekte hastalar –
negatif oda basıncı

kilitli anahtarlı ve ekranlı

Grip, Verem, Sars, Su çiçeği, MRSA, vs.

* AKSESUARLAR:
– Arka basınç kanadı BT125
– Yangın koruma kanadı FD125
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MCA®

Örnek kurulumlar

Her iki basınç gereksinimi olan odalarda

1

Çift montajlı
tecrit ünitesi
ISO 100 Serisi

MCA® hava arıtma ünitesi PRO 110,
braket montajlı

Oda havası arıtma

2

Enfekte hastalar veya bağışıklığı sistemi

MCA® tecrit ünitesi ISO 100/120
asma tavanlar arasına takılır,
bağlantı kanalı ile beraber
monte edilir *
Pozitif veya negatif
oda basıncı

zayıf olan hastalar
3

Hastane personeli uzaktan kumanda aracılığıyla
pozitif veya negatif oda basıncı oluşturabilirler.

MCA® uzaktan kumanda RC 100
duvara montaj

kilitli anahtarlı

1

* AKSESUARLAR:
Arka basınç kanadı BT125
Yangın koruma kanadı FD125

2

2

3
4
4

4

MCA® uzaktan kumanda RC 200
duvara montaj

kilitli anahtarlı ve ekranlı

Uzaktan kumandalar
Tüm MedicCleanAir ünitelerinde %100 kalıcı güvenlik için kilitli anahtarlı veya kilitli anahtarlı
ve görüntüleme ekranlı uzaktan kumandalar kullanılır.

Uzaktan kumanda RC 100
– hızı seçmek için kilitli anahtar
– doğrudan hava arıtma ünitesine
veya tecrit ünitesine bağlanır / ayrı
güç kaynağı gerekli değildir.
– istenmeyen harici kullanımları
önler (yalnız hastane personeli)

Aşağıdaki hava filtre üniteleriyle kullanılabilir:
PRO 100, 110, 200i ve 210i
ISO 100, 120, 200 ve 210

Uzaktan kumanda RC 200
– Mod seçimi için entegre işlev tuşları
– Sürekli basınç farkı ekranı
– İşletme verilerini tanımak için
aydınlatmalı ekran
– Güvenli işlev değişimi için kilitli
anahtar
– Yalnız yetkin personel tarafından
güvenilir kullanım
– Artımlı hız seçeneği tercihi
– Gerekli basınç farkı ayarı (ISO
ünitesi ile Adım 4'te otomatik)
– Filtre test süresi tercihi (seviye 4'te
PRO hava arıtma ünitesi için)

Aşağıdaki tecrit üniteleriyle kullanılabilir:
ISO 100, 120, 200 ve 210

– Basınç farkı için alarm işlevi (görsel
ve sesli)
– Filtre durumu için alarm işlevi
(görsel ve sesli)

– Sesli alarm işlevi için sıfırlama
– Doğrudan hava arıtma ünitesine
veya tecrit ünitesine bağlanır / ayrı
güç kaynağı gerekli değildir.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

Hava Arıtma Ünitesi
PRO 100

Hava Arıtma Ünitesi
PRO 110

Basınç adaptörü
PRO 200i/210i

Ad
MCA® – hava filtre üniteleri

Mobil devridaim hava filtre ünitesi

Mobil devridaim hava filtre ünitesi

Pro100 / 110 ile kullanım için

İşlev / kullanım / spesifikasyonlar

Oda hava devridaimi

Oda hava devridaimi

PRO 100 / 110 ile ilişkili olarak poz. veya
neg. oda basıncı

Pozitif veya negatif oda basıncı

Malzeme

Kromlu çelik 1,0 mm

Çelik sac 1,0 mm

Kromlu çelik veya çelik sac

Çelik sac 1,0 mm / 2,5 mm

fırçalanmış

beyaz toz kaplı

fırçalanmış veya beyaz

beyaz toz kaplı

renksiz

RAL 9010

renksiz veya RAL 9010

RAL 9010

U/G/Y 570 x 335 x 370 mm

U/G/Y 570 x 335 x 370 mm

U/G/Y 670 x 440 x 375

350 x 350 x 250 mm

Renk
Renk belirtimi
Filtre dahil ünite boyutları
Ünitenin ağırlığı
Filtre kartuşu dahil ünitenin ağırlığı

Tecrit Ünitesi
ISO 100

Pozitif veya negatif b
Zeminler arasında

–

–

–

–

yaklaşık 15,2 kg

yaklaşık 15,2 kg

yaklaşık 27 kg

yaklaşık 13,5 kg

Filtre ünitesi boyutları

–

–

–

–

Fan ünitesi boyutları

–

–

–

–

Filtre ünitesinin ağırlığı

–

–

–

–

Fan ünitesinin ağırlığı

–

–

–

–

Kanal çapı

–

–

D = 200 mm

–

Hava kanalı açıklığı

–

–

–

300 x 90 mm

Havalandırma kanalı bağlantı parçası

–

–

–

havalandırma kanal parçası olmadan

Montaj tipi

Braketler / tabla

Braketler / tabla

Braketler / tabla

Zemin / duvar arasına

Hava akışı

maks. 600 m3/sa

maks. 600 m3/sa

maks. 600 m3/sa

–

Hava geri basınç kanadı

–

–

mümkün

mümkün

Yangın koruma kanadı, termal

–

–

mümkün

mümkün

Standart fan hızı
Adım 1

900 d/d

900 d/d

900 d/d

900 d/d

Adım 2

1‘300 d/d

1‘300 d/d

1‘300 d/d

1‘100 d/d
1‘300 d/d

Adım 3

1‘700 d/d

1‘700 d/d

1‘700 d/d

Adım 4

yaklaşık 2‘800 d/d

yaklaşık 2‘800 d/d

yaklaşık 2‘800 d/d

–

–

–

–

değişken / maks. 3‘000 d/d

mümkün

mümkün

mümkün

mümkün

Boşluk yoğunluğuna göre fan aşaması 1

–

–

–

yaklaşık 6 Pa ila 10 Pa

Boşluk yoğunluğuna göre fan aşaması 2

–

–

–

yaklaşık 8 Pa ila 16 Pa

Boşluk yoğunluğuna göre fan aşaması 3

–

–

–

yaklaşık 14 Pa ila 32 Pa

Otomatik
Fan hızı ayarı
Hız artımına göre basınç farkı

Boşluk yoğunluğuna göre fan aşaması 4

–

–

–

–

Otomatik

–

–

–

hıza bağlı

Fan aşaması 1, sessizlik gece seviyesi

evet

evet

evet

evet

Fan aşaması 2, günlük temel seviye

evet

evet

evet

evet

Fan aşaması 3, günlük yüksek seviye

evet

evet

evet

evet

Fan aşaması 4, yoğun seviye

evet

evet

evet

hıza bağlı

Filtre tipi

Katı parçacık filtresi

Katı parçacık filtresi

Katı parçacık filtresi

Katı parçacık filtresi

Belirtim

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

EN 1822

EN 1822

EN 1822

EN 1822

oval: 550 x 320 x 230 mm

oval: 550 x 320 x 230 mm

oval: 550 x 320 x 230 mm

305 x 305 x 90 mm

Gürültü emisyonları

DIN standardı
Kasa yapısı dahil boyutlar
LED ekranlı filtre izleme
Kontaminasyon derecesi %50

evet

evet

evet

evet

LED göstergesi yeşil

LED göstergesi yeşil

LED göstergesi yeşil

ünitede LED göstergesi yok
Yalnız filtre izleme

Kontaminasyon derecesi %80

LED göstergesi sarı

LED göstergesi sarı

LED göstergesi sarı

Kontaminasyon derecesi %90

LED göstergesi sarı yanıp sönüyor

LED göstergesi sarı yanıp sönüyor

LED göstergesi sarı yanıp sönüyor

ilişkili olarak

Kontaminasyon derecesi %100

LED göstergesi kırmızı

LED göstergesi kırmızı

LED göstergesi kırmızı

Uzaktan kumanda RC 200

yalnız uzaktan kumanda RC 200 ile

yalnız uzaktan kumanda RC 200 ile

yalnız uzaktan kumanda RC 200 ile

yalnız uzaktan kumanda RC 200 ile

Alarm işlev LED'i / Zil
Kontrol varyantları
Ünitede dönel anahtar

evet

evet

evet

hayır

Uzaktan kumanda Tip RC 100

evet

evet

evet

evet

Uzaktan kumanda Tip RC 200

evet

evet

evet

evet

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

maks. 80 Watt

maks. 80 Watt

maks. 80 Watt

maks. 80 Watt

2x2A

2x2A

2x2A

2x2A

HE 993.421.000

HE 993.421.001

Aksesuarlar

HE 993.431.200

CE standartlarına uygundur

evet

evet

evet

evet

Filtre bakım göstergesi

evet

evet

evet

evet

Ünite garantisi (filtresiz)

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

Bağlantılar / Tip no. / garanti
Çalışma gerilimi
Güç tüketimi
Ünite sigorta koruması / Ph & N
Ürün kodu

Tüm ölçüm verileri uygulamaya yönelik kılavuz değerlerdir. Bildirimde bulunulmaksızın teknik değişiklik ve ilaveler yapılabilir.

Tecrit Ünitesi
ISO 120

basınç ünitesi, 1 parça
Duvara montaj

Tecrit Ünitesi
ISO 200

Tecrit Ünitesi
ISO 210

Uzaktan kumanda
RC 100

Uzaktan kumanda
RC 200

Pozitif veya negatif basınç ünitesi, 2 parça
Pencereye montaj
Duvara montaj

Pozitif veya negatif oda basıncı

Pozitif veya negatif oda basıncı

Pozitif veya negatif oda basıncı

Adımlı kilitli anahtarlı

İşlevleri görüntüleyen ekran

Çelik sac 1,0 mm / 2,5 mm

Çelik sac 1,0 mm / 1,5 mm

Çelik sac 1,0 mm / 1,5 mm

Plastik

Plastik / PS 4 mm

beyaz toz kaplı

beyaz toz kaplı

beyaz toz kaplı

beyaz

beyaz / turkuaz

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

2 tonlu

3 tonlu

350 x 350 x 250 mm

–

–

86 x 86 x 52 mm

120 x 90 x 40 mm

–

–

–

yaklaşık 0,24 kg

yaklaşık 0,22 kg

yaklaşık 15 kg

–

–

–

–

–

425 x 320 x 140 mm

425 x 320 x 140 mm

–

–

–

425 x 320 x 120 mm

425 x 320 x 120 mm

–

–

–

yaklaşık 4,7 kg

kanal parçası olmadan yaklaşık 4,7 kg

–

–

–

yaklaşık 2,4 kg

kanal parçası olmadan yaklaşık 2,4 kg

–

–

D = 125 mm

D = 224 mm

D = 125 mm

–

–

–

–

–

–

–

havalandırma kanal parçası ile
L = 350 mm

kanal bağlantısı olmadan

orta parça ile
L = 250 mm

–

–

Zemin / duvar arasına

Pencereye montaj

Duvara montaj

Duvar

Duvar

–

–

–

–

–

mümkün

–

mümkün

–

–

mümkün

–

mümkün

–

–

okunabilir

Ekranda gösterge

algılanamaz

Ekranda gösterge

900 d/d

1‘100 d/d

1‘100 d/d

1‘100 d/d

1‘300 d/d

1‘300 d/d

1‘300 d/d

1‘600 d/d

1‘600 d/d

–

–

–

değişken / maks. 3‘000 d/d

değişken / maks. 3‘000 d/d

değişken / maks. 3‘000 d/d

mümkün

mümkün

mümkün

yaklaşık 6 Pa ila 10 Pa

yaklaşık 8 Pa ila 12 Pa

yaklaşık 8 Pa ila 12 Pa

yaklaşık 8 Pa ila 16 Pa

yaklaşık 10 Pa ila 20 Pa

yaklaşık 10 Pa ila 20 Pa

yaklaşık 14 Pa ila 32 Pa

yaklaşık 16 Pa ila 34 Pa

yaklaşık 16 Pa ila 34 Pa

–

–

–

hıza bağlı

hedef hıza bağlı

hedef hıza bağlı

evet

evet

evet

–

–

evet

evet

evet

–

–

evet

evet

evet

–

–

hıza bağlı

hıza bağlı

hıza bağlı

–

–

Katı parçacık filtresi

Katı parçacık filtresi

Katı parçacık filtresi

–

–

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

HEPA / ULPA

–

–

EN 1822

EN 1822

EN 1822

–

–

305 x 305 x 90 mm

305 x 305 x 90 mm

305 x 305 x 90 mm

–

–

evet

evet

evet

–

–

ünitede LED göstergesi yok

LED göstergesi yeşil

LED göstergesi yeşil

–

–

Yalnız filtre izleme

LED göstergesi sarı

LED göstergesi sarı

yalnız hava filtre ünitesinde

–

ilişkili olarak

LED göstergesi sarı yanıp sönüyor

LED göstergesi sarı yanıp sönüyor

algılanabilir (LED)

Ekranda gösterge

Uzaktan kumanda RC 200

LED göstergesi kırmızı

LED göstergesi kırmızı

–

–

yalnız uzaktan kumanda RC 200 ile

yalnız uzaktan kumanda RC 200 ile

yalnız uzaktan kumanda RC 200 ile

hayır

evet / görsel ve sesli

hayır

hayır

hayır

–

–

evet

evet

evet

–

–

evet

evet

evet

–

–

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

220–240V / 50–60Hz & 220V / 60Hz

Hava filtre ünitesine bağlanır

Hava filtre ünitesine bağlanır

maks. 80 Watt

maks. 80 Watt

maks. 80 Watt

–

–

2x2A

2x2A

2x2A

–

–

HE 993.431.202

HE 993.431.100

HE 993.431.101

HE 993.401.602

HE 993.401.610

evet

evet

evet

evet

evet

evet

evet

evet

hayır

evet

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

3 yıl

Division of Walsberghe nv
Melkmarkt 35
B-2000 Antwerpen
Telefon ++(32) (0)3 860 70 60
Faks ++(32) (0)3 860 70 69
info@mediccleanair.com
www.mediccleanair.com
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