Hemodializa
MSC 08

Centrum zasilania mediami
mediami

Fresenius Medical Care

MSC 08
Centrum zasilania mediami
MSC 08 – Centrum zasilania mediami – jest
przeznaczone do spełnienia potrzeb w zakresie
zasilania aparatów do dializ. Dostępne są pojedyncze
i podwójne jednostki jako alternatywa do Fresenius
Medical Care MSP – Panel do zasilania mediami.
Panele MSC stanowią centralny punkt dla
wszystkich elektrycznych i hydraulicznych potrzeb w
zakresie zasilania permeatem, koncentratem,
odpływem, napięciem, alarmowaniem, interfejsem
danych i przewodem wyrównania potencjałów.

Higiena
• Gładkie powierzchnie MSC 08 są łatwe do utrzymania
czystości
•

Rozkład

hydrauliki

w

jednostce

ma

specjalną

konstrukcję dla uniknięcia martwych stref.

Panel pojedynczy MSC 08

Panel podwójny MSC 08

Specifikacja

Bezpieczeństwo

Wymiary (W x Sz xG)

• Dla podniesienia bezpieczeństwa sekcja elektryczna jest
ulokowana w oddzielnej obudowie, powyżej elementów
hydraulicznych.

Podwójny
z monitorem elektrycznym

880 mm x 505 mm x 185 mm

bez monitora elektrycznego

610 mm x 505 mm x 185 mm

pojedynczy

• Mocna konstrukcja i dobrane materiały zabezpieczają
element
elektryczne
i
hydrauliczne
przed
przypadkowym uszkodzeniem, rozbryzgami płynów
lub degradacji dezynfektantami.

z monitorem elektrycznym

870 mm x 385 mm x 185 mm

bez monitora elektrycznego

605 mm x 385 mm x 185 mm

Obudowa
Waga

max. 15 kg

Kolor

Biały RAL 9001

Prakyczność

Przyłącza hydrauliczne zależnie od konfiguracji
Permeate

do 2

• Alternatywa zasilania elektrycznego i hydraulicznego,

Koncentrat

do 2 X 3 typy

Ściek

do 2 x wymiar 6

Woda zużyta

1 x DN40

plus

opcja

użytkownikom

pojedyncza

lub

podwójna,

pozwala

na wybór najlepszej kombinacji, na

dopasowanie się do specyficznych potrzeb.
• Opcja instalacyjna zawiera montaż powierzchniowy lub
przepłukiwanie.
• Odejmowalny panel frontowy czyni łatwy dostęp do
elementów hydraulicznych i elektrycznych.
• Mocne odporne na korozję materiały i wysokiej jakości
wykonanie dają pewność długiej żywotności.

Przyłącza elektryczne zależnie od konfiguracji
Przyłącza elektryczne

do 2 x CEE 230V
do 6 x gniazdka sieciowe
gniazdka 230V

Przyłącza wyrównawcze

do 6

Rozszerzenia

do 4

Dane techniczne mogą ulec modyfikacji

