ACCUVAC LITE
Ssak elektryczny

Ssak Accuvac Lite jest rozwiązaniem dla użytkowników którzy wymagają niezawodnych oraz ultrasolidnych rozwiązań
z najwyższej jakości materiałów. Sprawdzona jakość sskaów marki WEINMANN w nowej lżejszej odsłonie. Unikalność
Accuvac Lite polega na precyzyjnym wyborze siły ssania za pomocą pokrętła, wydajności oraz długim czasie pracy
na akumulatorze.
Ssak akumulatorowo-sieciowy Accuvac Lite zapewnia bezpieczne odsysanie wydzielin do autoklawowalnego zbiornika
z filtrem antybakteryjnym i zabezpieczeniem przeciwprzelewowym lub do jednorazowego zbiornika Serres®
ze zintegrowanym filtrem antybakteryjnym. Daje możliwość użycia do usuwania powietrza z materaców i szyn
próżniowych. Urządzenie zgodne z normą EN 1789 z możliwością bezpiecznego montażu w pojazdach za pomocą
mocowania ściennego.
W zestawie znajduje się ssak Accuvac Lite, płyta ścienna oraz ładowarka 12V.
WŁAŚCIWOŚCI
 Precyzyjna bezstopniowa regulacja siły ssania w zakresie

















od 0 do -0.8 bar, umożliwiająca dokładne ustawienie siły ssania
w sytuacjach wykorzystywania aparatu przy zabiegach
w okolicach delikatnych tkanek miękkich.
Przepływ maksymalny: 26 l/min ± 4 l/min bez obciążenia
Wbudowany akumulator – czas pracy 45 min.
Czas ładowania akumulatora: 0 - 80% 2,45h
Zbiornik na wydzielinę jednorazowego lub wielokrotnego użytku
o pojemności 1 l przystosowany do sterylizacji w autoklawie.
Poziom hałasu: < 70 dB(A)
Waga: od 5,25 do 5,60 w zależności od pojemnika
Wymiary: 370 x 277 x 146 mm
Integralnie wbudowany filtr bakteryjny.
Temperatura pracy od -5 do 50 ºC.
Temperatura przechowywania od -40 do 70 ºC.
Ciśnienie atmosferyczne: od 540 hPa do 1100 hPa
Wilgotność powietrza: od 5% do 95%
Mocowanie ścienne do ambulansu (dostępne w opcji).
Żywotność baterii: minimalnie 400 cykli ładowania.
Stopień ochrony IP34

Może być dostarczony w różnych
konfiguracjach:
 Ssak
 Zbiornik na wydzielinę jednorazowego
użytku lub wielorazowego użytku.
 Dren do odsysania jednorazowego użytku
lub wielorazowego użytku.
 Uchwyt ścienny do mocowania w
ambulansie (opcja)
 Ładowarka 12V lub od 100V do 240V (opcja)
 Ssak jest kompatybilny z platformą
resuscytacyjną SMEED
oraz z polową mobilną platformą
resuscytacyjną MEDline
UWAGA!
Ssak Accuvac Lite zastępuje poprzednią wersję
produktu
- ssak Accuvac Basic

Specyﬁkacja

ACCUVAC Lite

Klasyﬁkacja produktu zg. z dyrektywą 93/42/EWG

IIA

Wymiary (S x W x G) z systemem pojemnika

370 mm x 277 mm x 146 mm

Waga:
Urządzenie z akumulatorem/bez systemu pojemnika i uchwytu
System pojemnika wielorazowego użytku zuchwytem systemu
pojemnika wielorazowego użytku
System pojemnika jednorazowego użytku z uchwytem systemu
pojemnika jednorazowego użytku
Eksploatacja:
Zakres temperatur
Wilgotność powietrza
Ciśnienie powietrza

4,6 kg
1,00 kg
0,65 kg

od -5 °C do +50 °C
od 5% do 95% wilgotności względnej, niekondensująca
od 540 hPa do 1100 hPa

Transport/Przechowywanie:
Zakres temperatur
Wilgotność powietrza
Ciśnienie powietrza

od -40 °C do +70 °C
od 5% do 95% wilgotności względnej, niekondensująca
od 540 hPa do 1100 hPa

Procedura ładowania:
Zakres temperatur
Wilgotność powietrza
Ciśnienie powietrza

od 0 °C do +40 °C
od 5% do 95% wilgotności względnej, niekondensująca
od 540 hPa do 1100 hPa

Maksymalna wysokość robocza

5000 m (n.p.m)

Stopień zanieczyszczenia

Klasa 1

Kategoria przepięciowa

II

Maksymalny pobór mocy

45 W

Maksymalny pobór prądu

4,3 A

Napięcie znamionowe

12 V DC znamionowe (min. 10 V, maks. 15 V) na złączu
ładującym, przez zasilacz i ładowarkę lub przez przewód
łączący 12 V z samochodu.

Pompa

Pompa próżniowa (pompa próżniowa), 1 głowica

Wydajność odsysania na wejściu urządzenia (bez systemu
pojemnika) przy - 0,8 bar, w pełni naładowanym akumulatorze
i 21 °C/1013 hPa (zmierzona z pojemnikiem buforowym 1 l)

26 l/min ± 4 l/min

Wydajność odsysania na wejściu systemu pojemnika
wielorazowego uztku przy -0,8 bar, w pełni naładowanym
akumulatorze i 21 °C/1013 hPa

23 l/min ± 3 l/min

Maksymalna możliwa próżnia

0,8 bar lub 80% ciśnienia powietrza

Regulacja próżni

Za pomocą bezstopniowego regulatora próżni:
do -0,8 bar

Wskaźnik próżni
Wskazanie

Czas prac (tryb pracy krótkotrwałej)

Manometr maksymalnie do 1 bar,
klasa dokładności 2,5 (2,5%)
Za pomocą LEDów na panelu obsługowym: Wł./Wył.,
wskazanie stanu naładowania akumulatora,
ostrzeżenie (czerwona LED statusu)
45 min wł., 90 min wył.

Głośność: Średni poziom ciśnienia akustycznego
w odległości 1 m przy -0,8 bar

< 70 dB(A)

Podwieszenie

Kompatybilne z uchwytem ściennym WM 15208

Klasyﬁkacja wg EN 60601-1:
• Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
• Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

Klasa ochrony II (przy zasilaniu sieciowym i akumulatorowym)
Cześć aplikacyjna typu BF

Stopień ochrony przed:
• wnikaniem obcych ciał stałych
• wnikaniem pyłu
• wnikaniem wody o działaniu szkodliwym

IP34D
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