
soundproofing

 Pieni äänieriö erinomaisella
suorituskyvyllä

 ISO 8253 1:2010* mukainen
 Edistykselliset materiaalit

täydellinen akustiikka
 Nopea ja helppo asentaa
 Saatavana "tee se itse"-mallina
 Integroitu, hiljainen ilmastointi

PRO28 F Screening Line

Kaikki eriömme edustavat parasta italialaista suunnittelua

Tuote on lääkinnällisiä laitteita koskevan ase-
tuksen (EU) 2017/745 mukainen

PRO28F

Kääntyvä pöytä ja yhteyspaneeli

Uusi antiseptinen
sisämateriaali



Melunvaimennus PRO28F:n on testannut Technical-Physics Laboratory C.S.I. S.p.A. (Milano-Italy) ACCREDIA:n akreditoimana. 
*Tuote on kansainvälisen UNI EN ISO 8253 1:2010 -standardin mukainen ja taustamelu on enintään 65 dB (500 Hz:llä) olettaen, että 
käytetään melulta suojattuja kuulokkeita (kuppisuojaimia).
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Valinnaiset lisävarusteet
• Ulkoinen taittuva pöytä (79 x 50cm) 
• Sisäpuolen taittuva pöytä (79 x 32 cm)
• Kuulokkeet
• 10 tai 6 kpl sarja kaapeleiden 

liitäntälaajennuksia
• Liitäntäpaneeli (10 liitosta + USB)
• Muutosjännite 110 V.
• Ikkunan vaakateipit (16 x 115 cm) 
• Audiometrin seinäkiinnitys
• Sisäpuolen istuin
• 4 pyörää (2 jarrulla)

Asennus
Helppo ja nopea asentaa; erikoistunutta 
henkilökuntaa ei tarvita. Seuraa vain 
ohjeita. Pienen painon ja koon ansiosta 
voidaan helposti koota viidessä 
minuutissa ja kuljettaa farmariautolla.
Huomautus
Materiaalit ovat palonkestäviä. Tekniset 
tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. 
Takuu: rajoitettu yhteen vuoteen 
toimituspäivästä.

Pakkaus
Toimitetaan ISPM-puukotelossa 
"tee se itse" -sarjan kanssa
Standardit
Medical Device Class I
EU 2017/745 (old EEC 93/42) 
2007/47/EC - CEI 64/11
CEI 64/8 - 2006/95/EC
UNI EN ISO 8253 1:2010.

Akustinen eristys
Hertz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300  8000 
dB 21.7           25.6             32.6           36.2             34.0           37.7             41.1             41.6           43.0

Ominaisuudet
PRO28F on erinoimainen ääntä 
vaimentava eriö, joka soveltuu 
kuuloseulontoihin sekä diagnostisiin 
mittauksiin kuulokeskuksissa ja 
toimipisteissä sinne, missä on rajallisesti 
tilaa ja tarvitaan erittäin pientä eriötä. 
Eriötä voidaan käyttää myös tarvittessa 
työterveyshuollossa, yrityksissä ja 
kouluissa sen liikuteltavuuden vuoksi. 

Ulkopuoli
Ulkopuoli on viimeistelty valkoisella, hyvin 
eristävällä, tulen- ja pesunkestävällä 
paneelilla.
Sisäpuoli
Sisäpuoli on viimeistelty erityisellä 
äänieristekuidulla, joka on päällystetty 
desinfioitavalla, tulenkestävällä ja hyvin 
eristävällä akustisella materiaalilla, joka 
takaa eriön erinomaisen akustiikan.

Ilmastointijärjestelmä
Ilmanvaihto sisältyy toimitukseen. Eriö on 
varustettu hiljaisella ilmastoinnilla. 

Laitteiden yhdistäminen
Kaapelit vedetään äänieristyspaneelin läpi 
ilman liitäntöjä. Kaikenlaisia kaapeleita 
voidaan käyttää ilman, että niitä tarvitsee 
katkaista. Liitettävissä kaiken tyyppisiin 
laitteisiin. Teline kuulokkeille sisältyy.
Sähköjärjestelmä
Valaistus on varmistettu matalaenergisellä 
lampulla.
Virtalähde: 230 V. 50-60 Hz.

Tekniset tiedot

PRO28 F Screening Line

www.pumasrl.it

Sisäpuolen puhdistus
Sisävuoraus voidaan puhdistaa käyttäen 
kosteaa liinalla ja alkoholipohjaista 
puhdistusainetta.
Ovi
Ovi on käänettävissä ja siinä on 
magneettilukitus. Avaussunta (oikea tai 
vasten) voidaan päättää asennuksen 
yhteydessä ja vaihtaminen tapahtuu 
viidessä minuutissa.
Aukko 55 x 168 cm (l x k).

Ikkuna
Ikkuna koostuu erityisestä kaksoislasista. 
Aukko 52 x 52 cm (l x k).

Lattia
Lattia on kerrostettu eri materiaaleilla ja se 
seisoo tärinää vaimentavilla säädettävillä 
jaloilla. Viimeistely: tekninen, antistaattinen, 
tulenkestävä ja pestävä matto.

puma srl Via Volta 17 - 20019 Settimo Milanese - Milano - Italy  
phone +39 02 3288055 - www.pumasrl.it - info@pumasrl.it

 Koodi   Ulkomitat (PxLxK)       Sisämitat (PxLxK)         Ulkop. m2  Paino 
 P28FW 96 x 96 x 197 cm 81 x 81 x 173.5 cm  0,92 233 Kg
 PRO28F voidaan varustaa neljällä pyörällä ja muuntaa liikuteltavaksi (korkeus pyörien kanssa 208 cm).


