
Unitate de aspirare ICONIC

VICTORIA

mentar

· Extrem de silențios
· Componentele sunt realizate din aliaj de aluminiu
· Fiabilitate și utilizare fără vibrații
· Componentele sunt răcite de un ventilator supli
· Creat pentru o utilizare continuă
· Cerințe de întreținere mici
· 6 ani garanție la componente
· Design european inovator



Există un sistem special de atenuare a 
zgomotelor și vibrațiilor care permite 

funcționarea extrem delină și incredibil de silențioasă.

Roți care nu lasă urme cu frâne de siguranță.
Roți antistatice - opțional

Mai silențios decât
calculatorul dvs!

Indicator de nivel pentru vacuum în kPa, mmHg și Bar,
cu cod de culori

 

 Întrerupător luminos de pornire/oprire 
conform standardelor UE EN ISO 10079-1

Regulator de vacuum ergonomic

Carcasa este realizată dintr-un material foarte rezistent, 
incasabil, ignifug cu protecție UV

 
Supapa de comutare permite schimbarea de vacuum 

de la un recipient la altul cu o singură mișcare - opțional

Suportul pentru recipientul de colectare 
este echipat cu un suport pentru circuitul de aspirare

 

Eurorail din oțel inoxidabil care asigură o �exibilitate maximă. 
Puteți atașa până la patru recipiente de colectare 

de orice dimensiune și/sauorice alt accesoriu necesar.

· Extrem de silențios
· Componentele sunt realizate din aliaj de aluminiu
· Fiabilitate și utilizare fără vibrații
· Componentele sunt răcite de un ventilator supli
· Creat pentru o utilizare continuă
· Cerințe de întreținere mici
· 6 ani garanție la componente
· Design european inovator

Protecție de supraîncărcare



SPECIFICAȚII TEHNICE
TIP PORTABIL VERSA THORAX LIPOS

Recipient de sucțiune 2l cu presă pe capac
Recipient de aspirare 2l cu capac cu înșurubare
Suport recipient pt. recipient de 2l la lateralul unității
Suport recipient pt. recipient de 2l la Eurorail
Circuit de aspirare cu supapă de oprire
Suport mobil
Supapă de limitare apă
Capacitate de aspirare nominală +/– 5 %
Capacitate de aspirare efectivă +/– 5%
Vacuum

Drenaj
Putere la intrare
Tensiune de intrare                                                                     
Dimensiuni (w × h × l) in mm
Dimensiuni (w × h × l) in inch
Greutate (fără accesorii)

● ● ●
● 2 buc

●
● ● 2 buc ●

● ● ● ●
● ● ●

●
43 l/min 43 l/min 43 l/min 50 l/min
38 l/min 38 l/min 38 l/min 45 l/min
0–90 kPa 0–90 kPa 0–90 kPa 0–93 kPa
(0–680 mmHg) (0–680 mmHg) (0–680 mmHg) (0–700 mmHg)

0 – 40 cmH2O
110 VA 110 VA 110 VA 110 VA

440 × 300 × 310 480 × 900 × 460 480 × 900 × 460 480 × 900 × 460
20,1 × 11,8 × 13,4 18,1 × 18,9 × 39 18,1 × 18,9 x 39 18,1 × 18,9 x 39
12 kg (26,5 lb) 21 kg (46,3 lb) 24 kg (52,9 lb) 21 kg (46,3 lb)

Victoria Portabil
O unitate de aspirare silențioasă și e�cientă 
pentru cabinetele medicale, secții ale 
spitalelor și aplicații endoscopice potrivită 
de asemenea pentru o aspirare rapidă în 
orice situație.

Victoria Portabil 
cu eurorail
Avantajul acestei unități este că în locul 
unui suport normal, unitatea este echipată 
cu eurorail de 25 x 10 mm care vă permite 
utilizarea suportului și a recipientelor dvs. 
de colectare

.

Victoria Versa
Cel mai popular model de înaltă performanță 
al gamei Victoria potrivit în special pentru 
diverse secții ale spitalelor, săli de operații, 
săli de recuperare, ATI, aplicații pentru 
obstetrică și endoscopie etc.

Victoria Lipos
Soluție de înaltă performanță 
creată în special pentru liposucție 
și săli de operație.

Victoria Thorax
O unitate de aspirare creată pentru uzul 
comun precum și pentru drenajul în cazul 
chirurgiei toracice și abdominale și terapie 
intensivă. Sistemul poate � folosit pe termen
lung până la 30 zile de drenaj continuu.
 
Datorită unei soluții brevetate unice 
Victoria Thorax permite sucțiunea completă 
chiar și în timpul drenajului.

 
 

 

230V /50–60 Hz și modelele pentru 120V ± 10% / 60Hz sunt de asemenea disponibile.



Suport inelar pentru recipientul de 2l Recipient împotriva 
supraîncărcării Victoria

Indicator de nivel pentru vacuum în 
kPa, mmHg și Bar, cu cod de culori.

ACCESORII OPȚIONALE

Clemă 25×5

Pungă de colectare MONOKIT
de unică folosință

Recipient de aspirare 0,5 – 4 l din 
policarbonat și polisulfon, cu autoclavă

Filtru de aspirare microbiologic MSF 
(20 buc/cutie)

Eurorail nou pentru înlocuirea unui 
număr mare de accesorii opționale

Priză electrică IEC Este posibil să coma-
-ndați unitatea cu o priză electrică IEC

Supapă de comutare Manipulare ușoară și sigură

Suport unitate de aspirare Suportul vă permite să puneți mai     
multe recipiente

Raft
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Întrerupător de picior pe aer de 
pornire/oprire 

Coș de depozitare

În ceea ce privește cercetarea continuă și dezvoltarea Cheirón își 


