TABLET GRZEWCZY

THERMOCARE Convenience


Tablet THERMOCARE Convenience to
i niemowlakom, o masie ciała do 7,0 kg;



Zapewnia komfortowe warunki cieplne małemu pacjentowi podczas badania lekarskiego,
wykonywania czynności terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub pielęgnacyjnych;



Ogrzewanie pacjenta następuje na zasadzie kondukcji (przewodzenie ciepła z wykorzystaniem
żelowego materaca);



Możliwość umieszczenia urządzenia na dowolnym blacie, bez konieczności dodatkowych instalacji;



Tablet grzewczy THERMOCARE Convenience w połączeniu z promiennikiem ciepła z serii
CERAMOTHERM tworzy zintegrowane miejsce opieki noworodka, co zapewnia warunki otoczenia
równoważne mobilnemu aparatowi do resuscytacji.;



Zakres regulacji temperatury w zakresie od 300C do 38,50C ustawiany z dokładnością do 0,10 C;



Ciągła praca urządzenia gwarantuje jego gotowość na wykorzystanie w dowolnym czasie;



THERMOCARE Convenience może pracować samodzielnie, bez konieczności stosowania innych
urządzeń grzewczych;



Wydzielone miejsca na podstawie grzewczej umożliwiają umieszczenie niezbędnych do badania
i pielęgnacji akcesoriów.

urządzenie
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Parametry techniczne THERMOCARE Convenience:

T = 715mm,
B = 600mm,
H1 = 40mm,
H2 = 100mm

Wymiary

Waga
Zasilanie
Max. moc wejściowa
Autotest
Regulacja temperatury
Zakres standardowy
Zakres rozszerzony
Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Cyfrowy rzeczywisty wskaźnik temperatury
Cyfrowy wyświetlacz ciepła resztkowego

12 kg
~ 230 V / 50 Hz
160 W / 0,7 A
Tak
Tak, w odstępach co 1°C
35°C do 37°C
Przedłużony zakres od 30°C do 38,5°C
Tak
Tak
Tak, w aktualnym wyświetlaczu temperatury

( urządzenie wyłączone)

Tak, wizualny i dźwiękowy
Tak, wizualny i dźwiękowy
Tak
Tak, wizualny i dźwiękowy
ok. 15 min.
Biały RAL 9002
1
B
IIa
Tak
Tak
Tak

Alarm awarii systemu
Alarm dla odchylenia temperatury ± 1°C
Ograniczenie bezpieczeństwa przy 40,5°C
Alarm awarii zasilania
Czas nagrzewania od 24°C do 37°C
Kolor
Klasa ochrony
Typ urządzenia
Klasa MDD
EN 60601-1: 2006
EN 60601: 1-2: 2007
EN 80601-2-35: 2010 *

* Szczególne wymogi dotyczące podstawowego bezpieczeństwa
urządzeń grzewczych wykorzystujących koce, wkładki i materace
przeznaczone do ogrzewania w zastosowaniu medycznym

Kontrola
Konserwacja prewencyjna

Roczna
Roczna

.

Kontakt: WARDA Sp. z o.o.
ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota
tel.: 607151979, Fax: 52 5610863
e-mail: biuro@warda-warda.pl, www.warda-warda.pl

