Planmeca Cleanic 500
™

Hava Temizleme Sistemi

Dental klinikler için özel üretilen
Planmeca Cleanic™ 500 cihazını,
temiz hava istediğiniz
her alanda kullanabilirsiniz.

www.planmecacleanic.com

Klinik havasının temizliğini
her zaman garantiler
Kliniğinizin iç hava kalitesinin garanti edilmesi, güvenli enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması kadar önemlidir.
Bu nedenle sizlere en iyi klinik hava temizliğini sağlayan, yeni akıllı Planmeca Cleanic™ 500 hava temizleme sistemini
sunmaktan çok mutluyuz. Titizlikle test edilmiş yapay zekaya sahip bu cihaz hava kalitesini algılayarak sizin ve
hastalarınızın etrafındaki havayı yorulmadan temizler.

Mobil uygulama ile hava kaliteniz kontrol altında
Uygun mobil aplikasyon sayesinde bulunduğunuz her yerden
sistemi görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.
iOS ve Android işletim sistemleri mevcuttur.

Yenilikçi teknoloji
• Yüksek temiz hava dağıtma hızı (CADR): 600 m3/s
• Ozon veya zararlı yan ürün üretmez
• Aktif karbon ve zeolit filtrelerle etkili bir şekilde kokuları yok eder
• Gerçek HEPA filtre: %99.5
• Toplam 2,5 kg aktif karbon ve zeolit
• Filtreleri korumak için paslanmaz çelik kasa

Planmeca Cleanic™ 500
Planmeca Cleanic™ 500 inovatif akıllı bir monitör, akıllı kumanda merkezi ve
stil sahibi hava temizleyicinin etkili bir kombinasyonudur. Hem küçük odalar hem
de büyük klinik alanları için mükemmel bir seçimdir. Uzun süreli kullanımı, düşük
enerji sarfiyatı, gerçek HEPA filtre, toplam 2,5 kg aktif karbon ve zeolit ile
kliniğinizin vazgeçilmezidir.

Temiz Hava - Akıllı Otomatik Algılama

PM2.5

Planmeca Cleanic™ 500 hava kalitesini algılayarak hava temizleyiciyi otomatik
devreye alır. Sistem ayrıca akıllı dokunmatik ekran sayesinde manuel olarak da
kullanılabilir.

Her zaman sağlıklı iç mekan havasını garanti eder
Seyyar monitörü ile her lokasyona hareket ettirilebilir.
Akıllı sistem otomatik olarak iç ortam havasını analiz ve kontrol eder.
Manuel temizleme modu da mevcuttur.

CO2

Güvenli ve Sessiz

PM10

Planmeca Cleanic™ 500 kulağı rahatsız edebilecek ses frekanslarını
yok ederek sessiz bir çalışma ve tedavi ortamı sağlar.

TEMİZ VE
GÜVENLİ
NEFES!

CADR
(Temiz Hava Dağıtma Hızı)

600
m3/h

Optimal
Alan

72
m2

Gerçek
HEPA Filtre

Aktif Karbon ve
Zeolit

%

kg

99,5

2.5

Planmeca Cleanic™ 500
Uygulama alanı maksimum

Planmeca Cleanic™ 300
2

Uygulama alanı maksimum

39 m2

Temiz hava sağlama hızı

Saatte 600 m ‘e kadar

Temiz hava sağlama hızı

Saatte 330 m3‘e kadar

Partikül f iltresi

Hepa : % 99.5

Partikül f iltresi

Hepa : % 99.5

Kombine aktif karbon ve zeolit

Gaz ve koku f iltresi

Kombine aktif karbon ve zeolit

Gaz ve koku f iltresi

3

Aktif karbon ve zeolit f iltrasyon sistemi
Toplam 2,5 kg

Aktif karbon ve zeolit f iltrasyon sistemi
1 kg, Toplam 2 kg

Güç kullanımı

Maksimum 55 W

Güç kullanımı

Maksimum 45 W

Operasyon voltajı

100–240 VAC, 50/60 Hz

Operasyon voltajı

100–240 VAC, 50/60 Hz

Ses seviyesi normal mod

44 dB

Ses seviyesi normal mod

44 dB

Uyku modu

33 dB

Uyku modu

33 dB

Turbo mod

64 dB

Turbo mod

66 dB

Konstrüksiyon

Çelik Gövde

Ölçüler

250 mm çap, 505 mm yükseklik

Ağırlık

11 Kg

Akıllı monitör sensörü

Isı, relatif nem, pm 2.5 ve pm 10
partikülleri, CO2

Planmeca

Romexis

Konstrüksiyon

Çelik Gövde

Ölçüler

300 mm çap, 800 mm yükseklik

Ağırlık

14 Kg

Akıllı monitör sensörü

Isı, relatif nem, pm 2.5 ve pm 10
partikülleri, CO2

Mobil aplikasyon

iOS ve Android

Garanti

2 Yıl

all-in-one software
Mobil aplikasyon

iOS ve Android

Garanti

2 Yıl

İnsan sağlığına tehlikeli olan virüslerin çoğu izole hallerinde 0.03 mikrondan daha küçük
boyutta olmalarına rağmen bu şekilde varlıklarını uzun süre sürdüremezler. Öksürme, hapşırma
ya da dental işlemlerde oluşan aerosoller ile birlikte virüsün boyutu 0,5 mikronun üzerine
çıkmaktadır. Bu durumda HEPA filtrenin etkinliği kadar önemli olan nokta filtreden geçen
havanın temizlenme hızıdır.
Covid 19 un boyutu izole halde 0.125 mikron (125 nanometre) olarak bildirilmiştir. Ancak
hapşırma, öksürme ve dental işlemlerde oluşan biyolojik aerosoller ile boyutu 0.5-3 mikrona
ulaşmaktadır. Cleanic 500 0,3 mikron boyutundaki partiküllerde %99.9 etkilidir. Saatte 600
metreküplük temiz hava sağlama hızı ile kliniklerinizde ve temiz nefes istediğiniz her ortamda
güvenli nefes almanızı sağlar.

Planmeca Oy designs and manufactures a full line of industry-leading dental equipment, including 3D and 2D imaging devices,
CAD/CAM solutions, dental care units and software. Planmeca Oy, the parent company of the Finnish Planmeca Group,
is strongly committed to better care through innovation, and it is the largest privately held company in the field.
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