Kombinációs kád

Rendelhető kiépítések:





Nagynyomású vízsugármasszázs – T
Galván és diadynamikus áram jelalak – E
Szénsavas fürdő – C
Örvényfürdő – P

A kád minden fenti modullal igény szerint kombinálható.
Örvényfürdő opció csak tangentorral (víz alatti sugármasszázs) is felszerelt kád esetén rendelhető.

A készülék főbb jellemzői:









CE tanúsított készülék
Anyagában színezett, nagy értékű acryl
alapanyag
Önhordó felépítmény
Gyors fürdővíz feltöltés, ürítés
Programozható elektródapolaritás
Egyszerű kezelhetőség
Áttekinthető, felhasználóbarát kezelőfelület
Egyszerű tisztíthatóság

OE–228 T-E-C-P

A berendezés a teljes test gyógyfürdőztetésére, víz alatti
nagynyomású vízsugármasszázsra, galván és diadynamikus
áramú víz alatti elektroterápiás kezelésre, szénsavas
kezelésre, valamint örvényhatás által kiváltott masszázsra
alkalmas. A kád és burkolatai esztétikus üvegszál erősítésű
acrylból készültek. A kádtest és a szerelvényezés
gyógyvízálló kivitelű. A nagy áteresztésű keverőcsap és
lefolyó biztosítják a gyors fürdővíz feltöltést és ürítést. A
kádba befolyó víz hőmérséklete a beépített hőmérőn
ellenőrizhető. A beépített vízsugármasszázs a kezelésekhez
megfelelő szórófejjel készült, nyomása szabályozható,
értéke mérőórán ellenőrizhető. A vízsugárba levegő is
bekeverhető. A szivattyú és motor védelmét elektronikus
szárazüzem-kontroll kapcsoló biztosítja (opcionális). A
páciens, ill. a kád tisztítását komplett hideg-melegvizes
zuhanyegység biztosítja. A kádban elhelyezett elektródák
rozsdamentes acélból készültek és szükség esetén (pl.
tisztítás, fertőtlenítés) egyszerűen lecsatolhatóak. Az egyes
testrészek kezelésére szánt kezelőáram szabályozható és
polaritása választható. A kívánt áramforma és polaritás
áttekinthető fóliatasztatúrás kezelőegységen állítható be. A
szénsavas kezelés során a kádba egy elnyelető (szaturátor)
berendezésen keresztül széndioxiddal kevert víz engedhető.
A beépített örvényfürdő 20 db fúvókát tartalmaz.
Műszaki adatok
Kádtest:
Befoglaló méret:
1000 x 2300x 950 mm
Űrtartalom:
cca. 600 liter
Tömeg:
cca. 120 kg
Tangentor és örvényfürdő (T, P):
Tápfeszültség:
3 x 400V 50Hz
Teljesítményfelvétel:
1,1 kVA
Érintésvédelmi osztály:
I. F típusú
Vízszállítás:
max. 130 l/perc
Víznyomás:
0 – 450 kPa
Elektromos kezelőegység (E):
Tápfeszültség:
230V 50 Hz
Teljesítményfelvétel:
70 VA
Érintésvédelmi osztály:
II.
Kezelőáramok fajtája:
galvánáram: DC,
diadynamikus áramok:
LP; CP; MF; DF
Kezelőáram intenzitása:
0 – 120 mA DC illetve
0 – 1,2 A DC illetve AC
Kezelőfeszültség:
max. 24 V
Páciensvédelem:
automatikus
Szaturátor berendezés (C):
Befoglaló méret:
180 x 1900 mm
Tömeg:
cca. 30 kg
Tartály űrtartalom:
cca. 40 l
Tápfeszültség fűtés számára:
42 V
Belépő víznyomás:
200 – 250 kPa
Kilépő kevert víznyomás:
300 – 350 kPa
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