
Made in Sweden

„Tiki medical“ – revoliucinė kvėpavimo takų 
apsaugos įranga
Komfortiška ir saugi „Tiki medical“ sukurta specialiai 
medicininiam naudojimui.
Tai yra vienas pažangiausių saugos produktų rinkoje, kurį 
valdyti ypač paprasta. Kaukė su įkvėpimo ir iškvėpimo filtrais 
yra visiškai automatinė ir pritaiko oro srautą pagal vartotojo 
poreikius. Į „Tiki“ įmontuoti šviestuvai, ji sertifikuota pagal 
aukščiausią oro valymo respiratorių (PAPR) apsaugos klasę EN 
12942 TM3P.

 

 

 

 

Apsaugos sertifikatai:   EN 12942 klasė TM3P, APF 40, NPF

Baterijos tarnavimo laikas:  vidinė baterija – iki 2,5 val

 Išorinė baterija – iki 10 valandų

Įkrovimo laikas:  vidinė baterija – maždaug 1 valanda

 Išorinė baterija – apie 2,5 valandos

Baterijos tipas ir tarnavimo laikas:  „LiPo“ baterija, kuri tarnauja mažiausiai 1 000 įkrovimo ciklų

 (apytiksliai 20 % talpos prarandama po 1 000 ciklų)

Darbinė temperatūra:  nuo –10 iki +50 °C

Jautrumas slėgiui:  <0,2 mB

Įspėjimo apie išsikrovusią bateriją laikas:  > 15 min. (normaliomis sąlygomis)

Įspėjimo signalas apie bateriją:  kas 5 sekundes mirksės vienas raudonas šviesos diodas ir pypsės

Minimalus laisvo srauto oras:  200 L/min.

Mažiausias laisvas filtro srautas:  100 L/min.

Slėgio paleidiklis:  ≤ 2 milibarai

Slėgio signalas:  mirksės raudoni šviesos diodai ir girdėsis garsiniai pyptelėjimai kas sekundę

Baterijos įkrovimo specifikacija:  100–240V kintamosios srovės įvestis 0,7A

Kaukės svoris ir medžiaga:  maža, 92 g; vidutinė, 102 g; didelė, 112 g; PET, TPE

Ventiliatoriaus svoris ir medžiaga:  165 g, ABS, elektronika ir „LiPo“ baterija

Filtro svoris ir medžiaga:  70 g, ABS plastiko ir HEPA stiklo pluošto medžiagos

Laikiklių svoris ir medžiaga:  33 g, medvilnė ir elastanas

Išorinės baterijos svoris:  200 g

Baterijos laido svoris  48 g

Bendras svoris (be išorinės baterijos)  maža, 430 g; vidutinė, 440 g; didelė, 450 g

Kalibravimas  Elektroninis kalibravimas – 5 sekundes palaikyti du mygtukus, nereikia 

išorinės įrangos

Laikymo sąlygos:  ilgalaikis sandėliavimas (> 6 mėnesiai): 17–28 °C esant < 60 % SD

 Vidutinio laikotarpio sandėliavimas (1–6 mėn.): 0–38 °C

 Trumpalaikis sandėliavimas (< 1 mėnuo): nuo –20 iki +40 °C esant < 30 % SD

Garantija  12 mėnesių, arba 2 000 valandų, garantija ventiliatoriaus įrenginiui,  kuri 
galioja pateikus kvitą. Visą garantiją rasite vadove.
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