HASTANE TESİSLERİ İÇİN
HIZLI VE VERİMLİ HAVA TEMİZLEME

PRO

ISO

Oda havasını temizlemek için PRO 110 hava arıtma

ISO 110 veya ISO 210 cihazlarıyla negatif veya pozitif

cihazları

basınçlı Tecrit Odaları

– Hepa / Ulpa filtreleme ile oda içerisindeki havanın

– hızlı kurulum (yalnız ½ günlük iş)

temizliği
– 0,01µm veya ISO 5 – 6 seviyesine kadar arıtma
– hızlı sonuç (30 dakika içerisinde)
– sürekli hava kalitesi 7 gün 24 saat
– hızlı kurulum: 1 saat (yalnız elektrik gereklidir)
– ameliyathaneler, bağışıklık yetersizliği olan hastalar
(onkoloji, neonatoloji, yakın üniteleri,
transplant, vs.), enfekte hastalar (verem,
grip, su çiçeği, vs.) için

– anında sonuç (30 saniye içerisinde)
– otomatik alarm özellikleri vs. ile oda ile koridor
arasında basınç farkının kalıcı olarak izlenmesi.
– duvara monte edilen uzaktan kumandada basınç
farkı izlenir
– Hepa veya Ulpa filtre kartuşları ve hava sızdırmayan
bağlantılar ile garantili hijyen güvenliği
– ters hava akışı mümkün değildir

Kolay kurulumlu
tecrit üniteleri ISO

3

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

Pozitif veya negatif oda basıncı

1

MCA® hava arıtma ünitesi PRO 110,
braket montajlı

4

kilitli anahtarlı

Oda havası arıtma

2

MCA® uzaktan kumanda RC 100
duvara montaj

MCA® tecrit ünitesi ISO 100/120
asma tavanlar arasına takılır,
bağlantı kanalı ile monte edilir *
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MCA® uzaktan kumanda RC 200
duvara montaj

kilitli anahtarlı ve ekranlı

Pozitif veya negatif oda basıncı
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Lütfen bu kağıdı atmayın ve aşağıdaki bölümlere iletin:
Enfeksiyon kontrol bölümü, teknik bölüm, tıbbi direktör veya mali / bütçe bölümü
İmalatçı
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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* AKSESUARLAR: Arka basınç kanadı BT125 / Yangın koruma kanadı FD125

