MPMINIPURE® SUPER DIA
YOĞUN BAKIM ve ACİL DİYALİZ AMAÇLI ONLINE saf su cihazdır.
Doğrudan çeşme suyundan MPMINIPURE DIA ile AAMI DIYALIZ STANDARTLARINA uygun saatte 100
litreye kadar saf su alınabilir.
Suyla temas eden tüm elemanlar sağlık şartlarına uygundur.
Tekerlekleri sayesinde çok kolay taşınır ve yerleştirilir. Musluk suyuna kolayca bağlanır.
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Opsiyonlu Yıkanabilir çelik filtre ile kartuş
sarfiyatını azaltır.
Otomatik dahili tandem elektrik
gerektirmeyen yumuşatıcıyla şebeke
suyundaki kalıcı sertliği giderir ve RO
membanlarının ömrünü uzatır.
Yüksek kapasiteli AKTİVE KARBON kartuşla tortuları, organik
maddeleri ve serbest kloru, 5 mikron kartuşuyla partikülleri tutar.
Dahili 20 litre kapasiteli saf PP depoya otomatik olarak doldurur.
Opsiyonlu olarak farklı kapasitelerde harici saf su tankı bağlanabilir
Depo tamamen boşaldığında RO pompasını korumak amacıyla durdurur.
Yüksek kaliteli paslanmaz RO pompası ve RO membranlarıyla
yumuşatılmış su içindeki iyonların %97 sini, partikül, organik madde,
endotoksin ve bakterilerin %100 ünü tutar, saf suyu ONLINE olarak diyaliz makinelerine iletir.
İhtiyaca ve kullanım yerine göre çıkış basıncı ayarlanarak diyaliz makinalarının ideal çalışma
şartları sağlanır.
Kontrol amacıyla panoda şebeke, ro pompa ve saf su manometreleri ve Saf/atık su debimetreleri
ve ayar vanaları vardır.
Her MPMINIPURE SUPER DIA da mes13 Model mikroprosesör elektroniğiyle tam emniyetli
çalışma sağlar. Membran durulama fonksiyonuyla membranları temizler Diyaliz makinelerine giden
saf su kalitesini dijital olarak okur, üst alarm sınırı ayarlanabilir. İstendiğinde 4-20mA çıkışla
kaydediciye, opsiyonlu MESE1240 ara yüzle ethernete bağlanabilir

Parametreler
Saf Su üretim (4 bar 25 C de)
İletkenlik
Saf su basınç ve debi
TOC
RO iyon arıtım oranı
RO bakteri ve endotoksin arıtım oranı
RO partikül tutma oranı
BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ
Besleme suyu basıncı
İletkenlik
Kalıcı sertlik
Serbest klor
Demir
CİHAZ ÖZELLİKLERİ
Boyutları (EnxBoyXDerinlik)
Ağırlık (Net)
Elektrik
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SUPER DIA
100 lt/saat
< 20 µS/cm (AMMI DİYALİZ
standartlarına uygun)
1.5-2bar 100 lt/saat
<20ppb
>%97
%100
%100
1-7 bar
< 1800µS/cm
< 20 dH
<2ppm
<0,2ppm
41x132x50cm
78kg
220vAC 600 watt

MPMINIPURE SUPER DIA SARFLARI VE OPSİYONLARI
KOD NO
TANIMI
MP041
TABLET TUZ
MP063/5
10’’ AKTIVE KARBON KARTUŞ
MP023
10 ‘’ 5 MIKRON KARTUŞ

Sürekli gelişmelerin ışığında özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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