MedicCleanAir®
Bir Belçika - İsviçre İşbirliği

PRO 100 Serisi açıklaması:
Bu cihaz (hasta) oda(sın)daki havayı sürekli arıtır.
Ticari marka: MedicCleanAir
Tip:
ISO 110 cihazı
Standart olarak içinde F9+aktif karbon+H14 barındıran filtre kartuşu içerir.
İsteğe bağlı ön filtreleme (F5) ve anahtarlı RC 100 uzaktan kumanda.
Açıklama:
Aşağıya, broşüre ve teknik veri kağıdına başvurun.
Kurulum örnekleri: Broşüre başvurun
Kısa açıklama:
Bu ünite (hasta) oda(sın)daki havanın arıtılması için imal edilmiştir. Bu ünite 360° temelinde kirli
havayı dışarı atar ve bölgeye temiz hava besler. Verilen 2 metal destek aracılığıyla duvara (kimsenin
yolu üzerinde değildir) karşı monte edilir. Bu ünite zeminde bir yer işgal etmez.
Bu ünite sürekli 24 saat kullanım için imal edilmiştir ve 12 ile 24 ay arasında filtre kartuşunun
değiştirilmesi dışında bakım gerektirmez.
Fiyat teklifine göre aşağıdakiler sunulur:
a. Filtre kartuşuyla ilgili olarak
- F9 (ön filtre) + aktif karbon + HEPA14 seviyesi içeren filtre kartuşu, sırasıyla SN EN779 ve
SN EN1822 izlenerek imal edilmiştir. ULPA15 seviyesi de mümkündür.
- filtre kaçak testinden geçmiştir
- cihaza bağlandığında filtre sızdırma yapmaz
- filtrede, filtre durumunun kontrolü için bir çip vardır (hijyen güvenliği) ve değişim
gerektiğinde görsel / LED sinyali verilir (yeşil-sarı-kırmızı)
- bu filtre kartuşunun kullanım ömrü 12 ile 24 ay arasıdır.
- filtrede aşağıdakilerin belirtildiği ve EN1822'yi izleyen bir kaçak testi sertifikası
bulunmaktadır: üretim tarihi, filtre tipi/sınıfı, kaçak testi tarihi, üretim numarası.
- filtre maks. yaklaşık 400 m3/saat miktar sağlar. Bunun artırılması gerektiğinde size kapasiteyi
600 m3/saat'e artırabilen bir son filtre seviyesi HEPA 12 (aynı zamanda EN1822 ve 0,3
mikronda %99,7) sunuyoruz.
c. Bizzat PRO 100 serisi cihazıyla ilgili olarak
-

beyaz epoksi, anti-bakteriyel kaplama son katlı çelik (ya da isteğe bağlı paslanmaz çelik)
duvara montaj/kurulum için 2 çelik beyaz epoksi kaplı destek
bir gece seviyesi (hastanın uyuması için) içeren 4 kullanım seviyesi – her bir seviye belli
istenen düzeye ayarlanabilir. (d/d sayısı)
entegre hijyen kontrol sistemi (filtre kontrolü – hijyen güvenliği) – filtre kartuşu hala iyi
durumdaysa (verimli) ya da değiştirilmesi gerekiyorsa her an (görsel bir LED) bir test bunu
gösterir.
bakım: yok, filtre kartuşu değişimi hariç
garanti: 3 yıl
parçalar kurulum tarihinden sonra en az 10 yıl süreyle temin edilebilir
satış öncesi ve sonrası yardım: her bir ünite, hastane personeli için kolay kullanım talimatları
içeren plastik talimat kartı ve hastalar için bir plastik bilgi mektubu içerir. Gerektiğinde
imalatçının veya temsilcilerinin hazır bulunduğu bir ziyaret organize edilebilir.
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-

sistemin hiçbir parçasında asbest ya da ahşap bileşen yoktur
gürültü seviyesi 20 ≤ 50 dB arasındadır.
ünite, %100 bağıl neme kadar çalışabilir
tüm cihaz CE onaylıdır

c. anahtarlı RC 100 ile uzaktan kumanda cihazı
-

uzaktan kumanda + kablo (ayrıca bkz. notlar): bu uzaktan kumanda bağlanır bağlanmaz hava
arıtma ünitesinin kontrolünü üstlenir.
Tuş ile işletilen 5 seviye (cihazı yalnız hastane personeli çalıştırabilir – hastalar çalıştıramaz)
hastanın uyuduğu süre için 1 gece seviyesi, 2 gündüz bakım seviyesi ve 1 acil durum seviyesi
seviyeler, hasta odası durumunun gerektirdiği şekilde ayarlanabilir (her oda aynı değildir)
Daha fazla bilgi: broşüre başvurun.

Not:
1) Yıllara dayanan deneyimlerimiz kablosuz uzaktan kumandaların çok kolay kaybolduğunu
göstermiştir.
Bu yüzden uzaktan kumandamız kabloludur. Uzaktan kumandalarımızın hiçbiri harici güç
kaynağı gerektirmez. Pro Üniteden gelen güç kaynağı ile çalışırlar.
2)

MedicCleanAir – PRO110 ünitesinin verimliliği: dünya genelinde yayınlanan ve ekte sunulan
çok sayıdaki tıbbi ve bilimsel raporlara başvurun. – kısa referans listesi ektedir.
MedicCleanAir cihazlarının, verem (VRGT-FARES) ile ve bulaşıcı hastalık salgınına karşı
hazırlık ile ilgili olarak Belçika'da pandemik başvurun merkezlerinde (CHU St. Pierre) kurulacak
birkaç hava arıtma ünitesi arasından seçildiği gerçeğine özellikle dikkatinizi çekmek istiyoruz.
(Kuş ve Meksika Gribi alarmı)
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