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Harici Aspirasyon Sistemi



Virüslerin ve bakterilerin neden olduğu hastalıkların aracı olabilecek 
damlacıkların, aerosollerin, kan kalıntılarının ve tozların solunmasına 
bağlı enfeksiyon R  İSKİNİ OLDUKÇA AZALTIR.

ULTRA ASPİRASYON GÜCÜ, son derece güvenilir, düşük gürültü 
seviyesi ile en iyi performansı sağlar. 

Terminalin AERODİNAMİK TASARIMI. Emiş yönünün daha iyi 
kontrolünü, daha yüksek emiş gücünü, daha fazla hasta konforunu ve 
kirli hava sızıntılarını önler.

MEDİKAL SINIF FİLTRASYON SİSTEMİ %99.995 verimle 0.3 μ   m'a
 kadar virüs ve mikropları tespit eden 3 kat filtreleme HEPA sistemi ile.

MEDİKAL SINIF UV IŞIK DEZENFEKSİYON SİSTEMİ.
Filtredeki tüm virüsü ve mikropları öldüren yerleşik 
TIBBİ SINIF UV ışığı.

Sistemde filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini gösteren bir 
FİLTRE U YARI SİSTEMİ vardır ( yaklaşık 1000 saat sürer).

Dijital gösterge ekranı ile 10 kademeli güç ayarlı HASSAS KONTROL 
SİSTEMİ vardır. Dahili sistem hassas bir su/hava filtrasyonu sağlar.

EXSS
External Suction System 

Simple&Smart Diş Hekimliği alanındaki profesyonellerin ihtiyaçlarına her 
zaman çok özen gösterir ve isteklerine her zaman kaliteli ve ekonomik 
ürünlerle cevap vermeye hazırdır.

Harici Aspirasyon Sistemimiz, tedaviler sırasında el aletleri tarafından 
üretilen yüksek hacimli damlacıkları ve aerosolleri gidermek için 
tasarlanmıştır. Havayı temiz tutarak enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltır.
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      AC220V/50HZ  VOLTAJ.      
GÜÇ.        1200W 
MAKSİMUM EMİŞ GÜCÜ.    10 Kpa (100mbar)           
MAKSİMUM DEBİ.       3000               l/dak 
SES.     58 dbA 
NET AĞIRLIK.        28 KG 
CİHAZ ÖLÇÜLERİ.      275 x 275 x 980 mm 
BRÜT AĞIRLIK.    30 Kg 
PAKET ÖLÇÜSÜ.      370 x 360 x 1000 mm 
FILTRE.           3 katmanlı HEPA filtrasyon sistemi 

Sertifika.  
Bu sistem CE ve FDA sertifikalarına sahiptir. Te
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Kapasite.  
Simple&Smart EXSS External Suction System cihazında amaca uygun 
olmak üzere Maksimum performansta 3.000 litre/dakika emiş 
sağlanabilir.  

Eksoz. 
Çalışma ortamından alınıp dış ortama transfer edilen Aerosol yüklü 
hava partikül ve virüslerden H14 HEPA Filtre ve UV uygulamaları ile 
arındırılmaktadır.    
Corona Virüsü 0,1 mikrondan küçük boyutta olup, 0,3 mikron 
parçacıklar üzerine yapışarak taşınır, böylece Ekstraoral emme 
sistemi kirli havayı tekrar odaya boşaltmaz. 

Kullanılan Filtre   
Tıbbi Sınıf Filtrasyon Sistemi %99,995 verimlilikle 3 μm'ye kadar 
virüs ve mikropları durduran 3 kat filtrasyonlu HEPA 14 (Avrupa 
standardı EN779-1993) Filtre Kullanılmıştır.  
Bu filtreler enfeksiyon kontrol izolasyon odalarında ve 
ameliyathanelerde güvenle kullanılmaktadır.  

Filtre hakkında. 
Tıbbi sınıf HEPA filtrasyon H14 0,1 mikron parçacıklara kadar 
yakalar. Tıbbi sınıf, 0,3 mikron (µm 0,3) veya daha büyük olan 
minimum % 99,97 parçacıkları filtreleyecek olan üst katman  
H14 verimlilik oranlı filtreleri ifade eder. 
Çok ince bir pileli (katlamalı) özellikli kağıttan yapılmış, filtrenin 
ömrü boyunca %99.95 veya %99,995  0,3 mikronda minimum 
verimliliği korurlar.  

• HEPA H14: hava litresi başına 0,1 mikron parçacıkların %0,005'ini geçirir.
• HEPA H13: hava litresi başına 0,1 mikron parçacıkların %0.05'ini geçirir.
• HEPA H12: hava litresi başına 0,1 mikron parçacıklarının %0.5'inden fazlasını geçirir.
• HEPA H11: hava litresi başına 0,1 mikron parçacıkların maksimum %5’ini geçirir.
• HEPA H10: hava litresi başına 0,1 mikron parçacıkların %15'inden fazlasını geçirir.
Böylece, daha optimal bir filtrasyonun daha verimli bir modele ihtiyacı olacaktır (H14)
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