CLEANSPACE™ ŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE STACJI CS3014

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU:
CS3014
NAZWA PRODUKTU:	Obudowa do ładowania i przechowywania Stacji
Dokującej CleanSpace™ (mieści do 8 jednostek)

Opis

Stacja dokująca CleanSpace (CS3014), kompatybilna ze WSZYSTKIMI respiratorami CleanSpace, przechowuje
i ładuje 8 jednostek zasilających jednocześnie lub częściowo. Pojemnik ma przezroczyste boki i pokrywę, aby
umożliwić widoczność jednostek ładujących. Stacja ładuje się w zamkniętym pojemniku chroniącym czyste
jednostki przed zanieczyszczeniem, cieczą lub kurzem. Stacja CleanSpace jest kompatybilna ze standardowymi
wózkami lub regałami dla opcji stacjonarnych lub mobilnych.

Przepisy

Zgodny z ratingiem IP tolerancji na wodę. Kompatybilny ze wszystkimi jednostkami napędowymi CleanSpace
Zgodny z EN60950-1
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Utrzymuje bezpieczne i czyste środowisko do ładowania i przechowywania sprzętu oddechowego
Kompaktowa i samowystarczalna jednostka
Przezroczyste boki i pokrywa zapewniają widoczność jednostek ładujących
Łatwo dostosowuje się do standardowych wózków lub półek dla opcji stałych lub mobilnych
Waga: 6,5 kg
Wymiary: 476 mm x 475 mm x 308 mm
Poliwęglan i ABS. Elektronika zawarta jest w bazującym na tym urządzeniu.
Czyszczenie: Do czyszczenia stacji dokującej można użyć standardowych środków czyszczących
i dezynfekujących razem z wodą. OSTRZEŻENIE: To jest urządzenie elektroniczne - nie zanurzaj ani nie wkładaj
do komercyjnych pralek. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników (terpentyny lub acetonu).
Magazynowanie i użytkowanie: od –10°C do +55°C (od –4°F do +131°F) przy wilgotności względnej <90%.
Przechowywać z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, smarów i olejów.

Przewidziane
Zastosowania

Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, produkcja farmaceutyczna, laboratoria, ośrodki badań nad
zwierzętami i ratownictwo. Odpowiednie do ochrony przed cząstkami stałymi, w tym przed powietrznymi
zagrożeniami biologicznymi.

Szkolenie

Szkolenie online dostępne z weryfikacją zgodności.
Kontakt sales@cleanspacetechnology.com

Ograniczenia

Stacja dokująca CleanSpace powinna być używana WYŁĄCZNIE do ładowania respiratorów CleanSpace.
Respiratory CleanSpace to maski nadciśnieniowe z filtrem powietrza, wspomagane wentylatorem,
przeznaczone do noszenia w warunkach, w których istnieje wystarczająca ilość tlenu, aby bezpiecznie
oddychać. Nie stosować produktu CleanSpace w atmosferach o klasyfikacji IDLH (bezpośrednie zagrożenie
zdrowia i życia) w celu ochrony przed gazami/oparami, których nie można filtrować, ani w atmosferach
wzbogaconych w tlen lub z niedoborem tlenu.
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