MCA ® ISO 210
2 PARÇALI TECRIT ÜNITELERI
Üretim
Ünite

Bir Belçika – İsviçre İşbirliği
CE onaylı – ISO 9001 – ISO 14001 – Güvenlik Sınıfı 1

Evet
Evet

Kasa
Büyüklük
Ağırlık

Beyaz epoksi RAL 9010 anti-bakteriyel
32 x 43 x 14 cm (g x y x d) + 32 x 42 x 12 cm (g x y x d)
4,7 (filtre ünitesi) + 2,4 (fan ünitesi) = 7,1 kg filtre kartuşu dahil

Evet
Evet
Evet

Elektrik
Kurulum

220 – 240 V / 50 – 60 Hz / 35 ila 80 Watts
Duvara – kolay montaj – yalnız ½ günlük iş
Filtre ve vantilatör ünitesi arasında hava sızdırmayan bağlantı üzerinde %100 güvenlik

Evet
Evet
Evet

Çalıştırma

Anahtarlı uzaktan kumanda (sistemi yalnız hastane personeli çalıştırabilir)
4 hız seviyesi – hastalar için sessiz «gece seviyesi»

Evet
Evet

Kontroller

4 işletme seviyesi içeren Uzaktan Kumanda ve ünitede LED ekran

Evet

Temiz hava kapasitesi 70 m3 ila 135 m3 / saat

Evet

Alan
kapasitesi

Yaklaşık en fazla 15 m2 / 40 m3 alan için üretilmiştir – hasta odaları, ameliyathane, Yoğun
Bakım Üniteleri

Evet

Güvenlik
Bakım
Garanti

Tek yönlü hava akışı (çalışmadığında hava akışı ters döndürülemez!)
Yok
36 ay (Filtre kartuşu hariç)

Evet
Evet
Evet

ULPA 15 Kalitesi (3.7 m2): 0,1 ila 0.3 µm'de %99,9995!!, EN1822 testi yapılmıştır
MedicCleanAir filtreleri 0,017 µm'ye kadar test edilmiştir!

Evet

Filtre ünitesinde filtre kontrolü LED ekranı (yeşil-sarı-kırmızı)

Evet

Kalıcı basınç (Pa) farkı (hasta odası ile komşu alan arasındaki fark = söz konusu odada
basınç farkı olduğu güvencesi) ekranı ile uzaktan kumanda
Basınç farkının 60 saniyenin ardından kalıcı olarak düşme olasılığına karşılık entegre
güvenlik alarmı
Önceden takılan gerekli basınç farkını korumak için entegre otomatik özellikler

Ops

Ünitenin dış tarafındaki ilave F5 ön filtreleme, hastanın her değişiminde değiştirilecektir
(hasta değiştiğinde – odalar dezenfekte edilir – ön filtre de değiştirilebi- lir)

Ops

Filtre Kartuşu

Ekstra

Opsiyonel

TEKNIK VERILER

Filtre kartuşu ULPA 15 yerine aşağıdaki seçilebilir:
Kombine 3 filtre sistemi ön filtre F7 + aktif karbon + HEPA 14
Sistem 1
İnce toz ön filtresi, Sınıf F7 – SN EN 779 (0,5 m2)

Ops

Sistem 2
Sistem 3

Aktif Karbon emdirilmemiş - doğal ürün
HEPA, Sınıf H14 – SN EN 1822 – (2,5 m2)
Ayrı olarak kaçak testi yapılmıştır

Kasa
Yangın
Koruması

Beyaz epoksi anti-bakteriyel kaplama yerine, Paslanmaz Çelik kasa
Yangının yayılmasını önleyecek yangına dayanıklı ızgaralar veya dairesel yangın sönümleyici
kartuşlar 30’ veya 60’ ile uyumludur (yalnız duvara montaj edilen cihazda)

Ops
Ops

Enfeksiyon kontrolü dostu – epoksi beyaz anti-bakteriyel veya paslanmaz çelik
kasa kolay temizlik sağlar ve değiştirilebilir ön filtre sayesinde kullanıcı dostudur.

Evet

Hızlı kurulur, yalnız ½ günlük iş
Tek kullanımlık filtre kartuşu her yıl değiştirilmelidir (12 ayın ardından)

Evet
Evet

Filtre ve havalandırma ünitesi arasında hava sızdırmayan bağlantı üzerinde
%100 güvenlik

Evet

Tek yönlü hava akışı ile kalıcı hava akışı güvenliği garantidir!
(ters hava akışından dolayı kontaminasyonun geriye üflenme riski yoktur)

Evet

Ön filtre ULPA veya HEPA filtre için daha uzun kullanın ömrü sunar
Otomatik özellikler dahil basınç farkında kalıcı güvenlik

Evet
Ops

Genel

MedicCleanAir®, V09-2018 / Evet = standart, Ops = opsiyonel / Technical changes permitted without notice
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Duvara montaj için standart ISO 210 Cihaz

Filtre- ve vantilatör ünitesi – boru bağlantı- ları

– filtre ünitesi (ULPA 15 seviyesi) ve LED ekranı

ve kablo bağlantılarını içeren arkadan görünüm

Anahtar konumları 0 – 1 – 2 – 3 – 4 ile
çalıştırılan Standart Uzaktan Kumanda

(0-1-2-3-otomatik + filtre kontrolü) içeren
önden görünüm

Kalıcı basınç farkı ekranı ile anahtarlı Uzaktan

Filtre ünitesinin dışındaki ilave ön filtreleme

Filtre kartuşu ULPA 15

Kumanda, bağlantı fişleri olan kablo, hastane
personeli için kısa talimat kılavuzu (baş
hemşireler, teknik bölüm, vs.)

Basınç farkı sensörü, RC bağlantısı, PC bağlantısı
ve elektrik fişi, çalışma LED'leri+filtre kontrolünün
açık görünümünü içeren filtre ünitesi ayrıntıları

Kablo bağlantıları, basınç farkı boruları, ek
yerleri, montaj cıvataları ile filtre ve

ULPA 15 filtre kartuşunun filtre ayrıntıları

vantilatör ünitesinin her iki arka tarafının açık
görünümünü içeren ISO 200 Cihaz pencere
montaj grubu

KISACASI EN IYISI!

ULPA 15 filtre kartuşunun filtre ayrıntıları: filtre
ortamının ızgarayla beraber korunma- sı.
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