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SE 393 56 KALMAR, Sweden

Sugenhet Dynamic II
Dynamic II är en kompakt modern enhet med effektiv 
sugförmåga, anpassad för vårdavdelningar, IVA samt hem-
sjukvård. En dubbel oljefri helt underhållsfri vakuumpump 
garanterar en sugkapacitet på 20 l/min. Genom att använ-
da vakuumregulatorn är det möjligt att kontrollera vakuum-
nivån i intervallet 0-80 kPa. Vakuumnivån visas med hjälp 
av en manometer. Sugenheten kan utrustas med 0.5 l, 1 
l eller 2 l uppsamlingskärl försedd med överfyllnadsskydd 
och bakteriefilter för att hindra kontaminering av omgiv-
ningen. Enheten är konstruerad för periodisk sugning och 
uppfyller kraven enligt EN 60601-1-1; EN 60601-1-2; EN 
10079-1, EN 14971; EN 980 samt EN 1041.

• Innovativ design

• Bra sugkapacitet

• Liten och lätt

• Lätt att använda

Dynamic II
med 0,5 l kärl    Best nr: QMTC 711-1210
med 1 l kärl    Best nr: QMTC 711-1211
med 2 l kärl    Best nr: QMTC 711-1212
Dynamic II med batteridrift
med 0,5 l kärl    Best nr: QMTC 711-1214
med 1 l kärl    Best nr: QMTC 711-1215
Laddare medföljer  Tillbehör: Kabel för inkoppling i bil 12 V
Specifikationer
Max. vakuum    80 kPa (605 mmHg) ±5%
Dimensioner (b x h x l)   310 x 240 x 190 mm
Vikt     4,3 kg (4,9 kg m batteridrift)
Uppsamlingskärl   0.5/ 1/ 2L (0,5/ 1 L m batteridrift)
Spänning    230 V/ 50 – 60 Hz 
    (Drifttid batteridrift: 3,5 h/-75 kPa, min 4 h laddningstid efter LOW BAT)
Sugkapacitet    20 l/min, (periodisk sugning 20 min användning, 10 min paus)
Dubbelt överflödningsskydd  Överfyllnadsskydd, filter
Garanti     1 år
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Mikrobiologiskt sugfilter (MSF)
MSF minimerar risken att sugenheten eller slangarna på det huvudsakliga 
distributionssystemet för vakuum kontamineras av bakterier eller virus och 
förhindrar infiltration av infektionssmitta i sjukhusmiljö.
Samtidigt skyddar det venturi sugregulatorerna mot smittämne och icke
önskvärd översugning. Filtret måste bytas ut efter 24 timmar enligt den
europeiska standarden för förbrukningsvaror. MSF ska placeras på utloppet 
på uppsamlingskärlet mot vakuumregulatorn.
MSF (20 stycken)  Best nr: QMTC 7271022001
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