DentalEX HL 1818
מעניקה עוד שכבת מיגון
לרופאי השיניים ולמטופלים !!!

 DentalEXמודל  HL 1818תוכננה ועוצבה
כדי להעניק לרופאי השיניים ולמטופלים
רובד הגנה נוספת מפני חיידקי (CoronaVirus - (Covid 19
ע"י לכידה וסינון של  99.997%מהחיידקים והווירוסים.

כיצד  DentalEXמגן עלייך?

אדים ותרסיסים המוגדרים כתרסיסי זיהום ()Infectious Aerosols
הנפלטים מאנשים בעת נשימה ,דיבור ,שיעול ,או התעטשות ואשר אינם נראים בעין
בלתי מזוינת ,שטים באוויר בטיפות ,מיקרוסקופיות (.)Microscopic droplets
כל סוגי הווירוסים נעים באוויר כשהם נצמדים לחלקיקי לחות ,לנוזלים ולתרסיסים.
מחקר שהתפרסם ב 2020-הראה שחיידקי (CoronaVirus - (Covid 19
נשארים באוויר החדר או באוויר הפתוח עד שלוש שעות.
סינון באמצעות מערכת  DentalEXמסוגל ללכוד את חיידקי
ה ,CoronaVirus - (Covid 19( -קרוב למקור ולמנוע התפשטות נוספת
של הווירוס ועל ידי כך להגן על אנשים השוהים ,נכנסים ,או עוברים במקום!
 DentalEXמגינה בפני וירוסים נוספים:
TUBERCULOSIS
SARS
BIRD FLU
MEASLES
SMALLPOX
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 DentalEX HL 1818תכונות ואמצעי התראה
המערכת כוללת שואב בעל עוצמה ושלושה שלבי סינון:

טרום מסנן
מסנן ראשי

PREFILTER
PRIMARY FILTER

מסנן פחם פעיל

ACTIVATED CARBON

למערכת זרוע נשלפת 4 ,גלגלים ומתג הפעלה רגלי.
ה DentalEX -מצוידת במסנן מדגם  ,HEPA - H14הנחשב למסנן הטוב מסוגו בעולם
ואשר מסוגל ללכוד ולסנן  99.997%של החלקיקים ()Microorganisim Sized Particulate
החל מקוטר  0.3מיקרון .מסנן  HEPA - H14תואם את רמת הסינון של תקן .FFP3 / N100
השימוש בזרוע הנשלפת ,בעלת שלושה מצבים,
מאפשרת ללכוד את החיידקים הכי קרוב לרופא ולפנים של המטופל,
תוך הקטנת הסכנה להידבקות או לזיהום המכשירים מהחיידקים.
ה DentalEX -מצוידת בנורית אזהרה המתריעה
על ירידה בזרימת אספקת האוויר.
נורית אזהרה נוספת מודדת את הגזים העוזבים את
המערכת ומתריעה כאשר הגזים והתרסיסים
אינם מסוננים.
מפרט טכני:
מתח הזנה90VAC – 254 VAC 50/60 HZ, 1.1KW :
רמת הרעש :פחות מ dBa 60
זרימת אוויר 200 :מ"ק  /שעה.
מידות :גובה  69ס"מ ,רוחב  37.5ס"מ ,עומק  34ס"מ.

Find out more:
www.purex.co.uk

תוצרת בריטניה
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