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OFERTA SPECJALNA NA WYCIĄG VACSTATION DENTAL SYSTEM UV

3 990,00 PLN BRUTTO
_________________________________________________________________________________________________
VacStation Dental System UV został opracowany przez firmę Eighteeth w celu zmniejszenia ryzyka związanego z
unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi i patogenami obecnymi w aerozolu , który jest nieodłączną częścią
pracy z pacjentem w gabinecie stomatologicznym. Aerozol wydostający się z ust pacjenta składa się z rozprysków
odbijającej się mgły i kropelek zawierających wodę chłodzącą, ślinę, krew, mikroorganizmy, bakterie i wirusy. Ta
mieszanina stanowi wysokie ryzyko infekcji.
VacStation zmniejsza to ryzyko i oczyszcza powietrze za pomocą wielopoziomowego systemu filtracji (HEPA,
bawełniany filtr o wysokiej zawartości włókien, filtr z włókna szklanego, węgiel aktywowany + KMnO4 + filtr Ceramsite
+ 2. HEPA 13) oraz światło UV. Zatrzymuje wirusy i zarazki ≥0,3 μm z wydajnością ponad 99,97%, w tym opary rtęci.
Dodatkowo zamontowane światło UV wewnątrz urządzenia o intensywności 1210uw / cm2 i długość fali 280 nm,
zabija wirusy i bakterie z wysoką wydajnością.
Cały system pracuje pod ujemnym ciśnieniem dzięki czemu dostająca się woda zostaje odparowana.

•Napięcie : AC220V/50Hz
• Moc: 250 W Max
• Maksymalna moc ssania: 3000 Pa (10
poziomów regulacji)
• Wydajność filtra（ 0.3um）: 99.97%
• Maksymalna objętość : 3.7 m3 /min.
• Szybkość nadmuchu: 14m/s
• UV światło: 1210uw/cm2 / 280nm
• HEPA filter: Poziom 13
• Głośność: 62dB
• Waga: 21kg
• Wymiary jednostki głównej: 41cm x 23 cm x 45
cm, Wymiary opakowania z urządzeniem : 46cm x
53cm x 60cm
• Dysza ssąca: Φ75mm×1500 mm

Elementy wymienne :
•Filtr z włókna szklanego
•Filtr HEPA
•Zestaw filtrów centralnych
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