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Clinical LinePRO45S  

PRO45S 1X1  PRO45S 3X3  PRO45S MAXI 

Tuote on asetuksen (EU) 2017/745 mukainen lääketieteellinen laite    Kaikki eriömme noudattavat parasta italialaista suunnittelua

• ISO 8253 1:2010* mukainen
• Suunniteltu toimivaksi, 
 turvalliseksi ja akustiseksi
• Miellyttävä äänieriötila 
 korkeatasoisella äänieristyksellä
• Helppo ja nopea asennus
• Laaja valikoima kokoja aina
   36 m2 saakka "tee se itse" sarjalla
• Ovi kokonaan lasia
• saniVENT saatavana

Korkealaatuinen modulaarinen äänieriö

Uusi desinfioitava 
sisustusmateriaali



Tekniset tiedot
soundproofing
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Huomautus
Materiaalit ovat palonkestäviä. Tekniset 
tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Takuu: 
rajoitettu yhteen vuoteen toimituspäivästä.

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. 
UNI EN ISO 8253 1:2010.

• Istuin sisäpuolella
• Ilmastoinnin sijoittaminen seinälle mahdollista
• Lisäovi
• Ovi muutettavissa 85 cm leveäksi
• Erityiskoot
• Kokoonpano audiologisille laitteille
• Faradayn häkki
Pakkaus
Toimitetaan ISPM-puukotelossa "tee se itse" -
sarjan kanssa

Asennus
Nopea ja helppo asentaa ilman erityistä 
henkilökuntaa.Seuraa vain asennusohjeita. 
Soveltuu kaikille lattiapinnoille. Asennus 
tarvitsee tilaa 10 cm eriön ympärille (p x l x k).

Melunvaimennus 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).

Valinnaiset lisävarusteet
• saniVENT
• F-sarjan akusteiset paneelit
• Ulkoinen taittuva pöytä (79 x 50 cm)
• Sisäpuolen taittuva pöytä (79 x 32 cm)
• Kuulokkeet
• Rampit helpottamaan kulkua
• 10 tai 6 kpl sarja kaapeleiden

liitäntälaajennuksia
• Liitäntäpaneeli (10 liitäntää + USB)
• Muuntojännite 110 V.
• Hätävalo
• Pistorasia sisäpuolella
• Lisäikkuna (l x k cm):
 25 x 163; 60 x 80; 80 x 60

Akustinen eristys
Hertz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300  8000 

dB 20.0 33.5 36.3 42.5 42.1 47.6 50.4 50.1 48.6 

Sisäinen jälkikaiunta (mitattu 2x2 eriössä ilman akustisia paneeleita)
T.sec 0.46 0.29 0.20 0.25 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14

www.pumasrl.it

saniVENT
Tämä eriö on saatavana uudella ääntä 
eristävällä ja desinfioivalla 
ilmanvaihtojärjestelmällä (valinnainen), joka 
yhdistää äänieristysominaisuudet ilman ja 
sisätilojen pintojen aktiiviseen puhdistamiseen.

Laitteiden yhdistäminen 
Kaapelit vedetään äänieristyspaneelin läpi ilman 
liitäntöjä. Erilaisia kaapeleita voidaan käyttää 
ilman katkaisemisen tarvetta. Liitettävissä kaiken 
tyyppisiin laitteisiin. Teline kuulokkeille sisältyy.

Sähköjärjestelmä
Valaistuksen ja ilmanvaihdon kytkimet on 
erotettu toisistaan. Valaistus on
varmistettu matalaenergisellä LED-valolla. 
Virtalähde: 86/265 V. -50/60 Hz.

Akustiikka
Akustiikkapaneelit (valinnainen laite)
mahdollistaa sisäisen akustiikan muokkaamisen, 
jotta jälkikaiuntaa saadaan vähennettyä 
käyttötarkoituksesta riippuen. Asennus on 
helppo ja nopea.

Ovi
Uusi, kokonaan lasitettu ovi auttaa vähentämään 
tutkittavan suljetun paikan tunnetta.
Ovi voidaan avata sisäpuolelta. Aukon koko on 
75 x 186 cm (l x k), joka vastaa normaalikokoisen 
pyörätuolin kulkuaukkoa.

Ikkuna
Suuri ikkuna antaa hyvän näkyvyyden 
tutkijalle.Ikkuna on valmistettu 
kaksoisturvalasista. 
Aukon koko 60 x 80 cm (l x k).

Lattia
Lattia on valmistettu kelluvaksi tärinän 
vähentämiseksi ja eriö seisoo tärisemättömillä, 
säädettävillä jaloilla. Viimeistely: tekninen, 
antistaattinen, tulenkestävä, pestävä matto.

Ilmastointijärjestelmä
Ilmanvaihto, joka sisältyy toimitukseen, on 
varmasti äänetön ja se asennetaan eriön päälle.

Ominaisuudet
PRO35F sarjaa suositellaan klinikka- ja 
diagnostisiin mittauksiin sairaaloissa ja 
kuulokeskuksissa. Modulaarisena se soveltuu 
erilaisiin tutkimuksiin, kuten 
äänikenttätutkimuksiin ja ABR / BERA -
mittauksiin käyttäen Faradayn häkkiä.

Rakenne
Eriön runko on valmistettu alumiinista, joka on 
eristetty akustisilla materiaaleilla.

Ulkopuoli
Ulkopuoli on valmistettu hyvin eristävästä, tulen- ja 
pesunkestävästä paneelista.

Sisäpuoli
Sisäpuoli on viimeistelty äänieristekuidulla, joka on 
päällystetty desinfioitavalla, tulenkestävällä ja
hyvin eristävällä akustisella materiaalilla.

Sisäpuolen puhdistus 
Sisävuoraus voidaan puhdistaa käyttäen kosteaa 
liinalla ja alkoholipohjaista puhdistusainetta.

Saatavana olevat koot (mittatilauksena myös koko 6x6 m)

       Koodi    Ulkomitat (PxLxK)               Sisämitat (PxLxK)                Ulkop. m2         Paino     Ilmastointi 
P45S1X1   114 x 114 x 247 cm  98 x 98 x 200 cm      1.30     445 kg   sisältyy 

P45S1x1.3   114 x 139 x 247 cm  98 x 123 x 200 cm      1.58     510 kg   sisältyy 
P45SMAXI   139 x 139 x 247 cm    123 x 123 x 200 cm         1.74        570 kg                   sisältyy

      P45S2X1    216 x 114 x 247 cm    200 x 98 x 200 cm         2.46        670 kg     sisältyy 

      P45S1.3x2   139 x 216 x 247 cm    123 x 200 x 200 cm         3.00        740 kg     sisältyy 
      P45S1.3X2.6   139 x 266 x 247 cm    123 x 250 x 200 cm         3.70        860 kg     sisältyy 
      P45S2X2   216 x 216 x 247 cm    200 x 200 x 200 cm         4.66        985 kg     sisältyy 
      P45S2X2.6   216 x 266 x 247 cm    200 x 250 x 200 cm         5.75      1150 kg     sisältyy 
      P45S3X2   318 x 216 x 247 cm    302 x 200 x 200 cm         6.87      1525 kg     sisältyy 
      P45S3X3   318 x 318 x 247 cm    302 x 302 x 200 cm       10.11      1720 kg     sisältyy

 * Kokonaiskorkeus ilmastoinnin kanssa. Säädettävissä säätöjaloilla +/- 2 cm. Ilmanvaihtojärjestelmä on mahdollista asentaa seinälle korkeuden vähentämiseksi


