
DOPAIR®
Mobilus oro dekontaminacijos ir filtracijos sprendimas

DOPAIR® -tai mobilus sprendimas oro dekontaminacijos ir gydymo ligoninės aplinkos rizikos 
zonose. Greitai pajungiamas, jam nereikia jokiu papildomų instaliacijų norint pasiekti norimų 
rezultatų rizikos zonose 2 ir 3.

DOPAIR®  padeda  pašalinti  ligoninėje  atsirandančias  ligas  dėka  kombinuotos  filtracijos: 
HEPA filtrai  (iki H14 atitinka EN 1822 standartą, 99,995% filtracijos galimybės - DOP 0,3 
mikrono) ir beprecedentiškai pritaikoma Clean Air Delivery Rate
(CADR).

Ergonomiškas, lengvas, lengvai judantis, Jį lengvai gali pervežti skyriuje ar ligoninėje vienas 
asmuo.

Dėka jo konstrukcijos sukuriamas ir palaikomas švarus, išfiltruotas patalpų oras.
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Innovative and optimal solutions for medicine

Charakteristikos ir techniniai duomenys:
Oro spaudimas : 600 iki 2000 m3/h su pastovaus oro srauto kontrole. 
Paduodamas suslėgtas oras.  Jokių instaliavimo darbų.
Keturi aolink besisukantys ratukai (2 su stabdžiais) Maitinimo 
šaltinis: 230V / 50hz
Displėjuje valdomas oro srautas (3 greičiai gali būti programuojami) 
Matmenys: 690 mm x 710 mm x 1838 mm
Svoris apie 150 Kg
Išorinis korpusas padarytas iš termoizoliacinės plokštės.

Techninės charakteristikos

ModelisOptimumPremium        VGarso lygis (2 m)42 dB(A) @ 600m3/hr32 dB(A) @ 
600m3/hr47 dB(A) @ 800m3/hr37 dB(A) @ 800m3/hr55 dB(A) @ 1100m3/hr44,5 
dB(A) @ 1100m3/hrGarso izoliatoriai (ištraukiami)NETAIPOro paėmimo 
filtrasG4F7Oro padavimo filtasH10 (H13 pasirinktinai)H14Vidinės panelėsCinkuotas 
plienasDažytas cinkuotas plienas   Šviežio oro padavimasNEpasirinktinaiBioxigen 
lemposNETaipUV lempospasirinktinaipasirinktinai

Naudojimo sritys   :   (rizikos zonos  2 ar 3):

Premium modelis: Operacinės, reanimacija, pieno bankai,
nudegimų palatos, dantų protezavimo operacinės, kosmetinės operacinės, citogenetika, 
dermatologija, dializė, tyrimai, geriatrija,vežinių susirgimų palatose, infekcinėse,
padiatrija, pogimdyminėse, plaučių ligų, sterilizacinės (palaikymo plotas).
Optimum modelis: Visoms išvardintosms aukščiau ir labiau specifinėms: vykdomų remonto 
darbų oro valymas norint išvengti aspergillus niger  pavojaus.

Įgaliotas atstovas
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