Basic 35
Inovovaný design
ObLast použití
Vhodná pro tracheální sání, ARO, JIP, ORL, neonatální a pediatrická odd., lůžková odd., operační sály, pohotovost,
gynekologii, vakuum extrakce, urologii, dentální kliniky, endoskopii, gastroenterologii, laryngoskopii, privátní
lékařské praxe, LDN.

Účinná univerzální volba
Technologie nejvyšší úrovně
 
pístový systém pro rychlé vytvoření vakua
 
membránový regulátor vakua pro přesný sací výkon
Velká flexibilita
 
přenosná nebo pojízdná verze
 
ideální rozměry – vhodná pro každý typ
endoskopického systému
Výhody
 
velmi tichý a spolehlivý provoz
 
dlouhá životnost
 
snadné čištění a údržba

Přenosná verze

Pojízdná verze

Specifikace
 efektivní sací výkon: min. 30 l/min
 min. průtok 25 l/min., max. průtok 35 l/min.
 podtlak: - 90 kPa, tolerance +/- 15%
 pístový odsávací systém pro rychlý nástup vakua
 nízkootáčkový sací systém: 70 ot./min.
 hlučnost jen 38,5 dB
 maximálně tichý chod bez vibrací
 možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání
 bezúdržbový provoz - bezmazaný systém
 membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
 třístupňová ochrana proti přesátí
 světelná indikace chodu
 barevně značený manometr
 madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
 možnost kontroly provozních hodin bezkontaktním snímačem (využití při servisních kontrolách
 možnost připojení regulátoru vakua
 integrovaný držák pro 2 láhve
 možnost připojení nožního spínače ON/OFF
 možnost připojení na vozík s eurolištou a antistatickými kolečky
 záruka na agregát přístroje min. 5 let

Základní příslušenství
 pojistná nádoba s víčkem proti přesátí, PS, autoklávovatelné
 propojovací silikonová hadice se 2 spojkami pro rychlé a bezpečné odpojení hadic z lahví – vše autoklávovatelné
 pacientská odsávací hadice 1,8 m - silikonová autoklávovatelná
Volitelné příslušenství
 pojízdný stojan s antistatickými kolečky
 nožní spínač On/Off
 1. varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
 2. varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve
Záruka
5 let na agregát

Technická data
Klasifikační třída

IIa

Hmotnost a rozměr přenosné verze

9,3 kg, 210 × 305 × 375 mm

Hmotnost a rozměr pojízdné verze

16 kg, 965 × 510 × 480 mm

Příkon

220–240 V, 50 Hz

Výkon

110 W

Sací systém – pístový

70 ot./min
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