
Dostępne modele umożliwiają
mocowanie 2, 4, 6, 8 pomp
strzykawkowych lub objętościowych.

Możliwość rozbudowy stacji mniejszych
o dodatkowe moduły.

Typ DS10x - model podstawowy
Typ DS20x - model ze świetlną
          sygnalizacją alarmową
Typ DS30x - model ze świetlną
          sygnalizacją alarmową
          i możliwością podłączenia
          pomp do systemu
          monitorującego MedimaNet
          poprzez sieć LAN/WLAN

Umożliwiają szybkie i łatwe zainstalowanie
pomp z automatycznym podłączeniem do
zasilania oraz portów komunikacyjnych bez
konieczności użycia dodatkowych kabli.

Stacje dokujące

Bezpieczne i wygodne
mocowanie pomp

DS102/104/106/108
DS202/204/206/208
DS302/304/306/308

Dane techniczne:

Zasilanie  100 - 240 V AC, 15W +25 W dla każdej pompy
Wymiary w mm  DS102/DS202/DS302: 205 x 345 x 250
(szer. /wys. /gł.)  DS104/DS204/DS304: 205 x 580 x 250
   DS106/DS206/DS306: 205 x 815 x 250
   DS108/DS208/DS308: 205 x 1050 x 250
Waga w kg  DS102/DS202/DS302: 1,8
   DS104/DS204/DS304: 3,0
   DS106/DS206/DS306: 4,2
   DS108/DS208/DS308: 5,4

Mocowanie Do pionowych kolumn o średnicy
  20-36 mm, wytrzymałość kolumny
  musi uwzględniać wagę zestawu.
Klasyfikacja Klasa ochrony I, IP22
Zgodność PN-EN60601-1, PN-EN60601-1-2
  MDD93/42/EEC-I (DS10x, DS20x)
  MDD93/42/EEC-IIb (DS30x)



Stacja Dokująca Karetkowa DSA • Pozwala na szybkie i bezpieczne mocowanie pomp w karetkach
  (bez konieczności użycia dodatkowych kabli przyłączeniowych).
• Umożliwia automatyczne podłączenie do zasilania DC.
• Zabezpiecza pompę przed skutkami drgań  i udarów występujących 
  w karetkach.

Uchwyt TP2 • Umożliwia szybkie mocowanie i łatwy transport dwóch pomp
   jednocześnie.  
• Podłączenie do sieci za pomocą jednego kabla zasilającego. 
• Prosta i lekka konstrukcja pozwala na szybkie mocowanie do
  statywu. 

Dane techniczne:
Zasilanie   12–16 V DC, max 1 A z pompą
Mocowanie   Do ścian karetki
Wymiary w mm (szer./wys./gł.)  372 x 180 x 158.5
Waga w kg   1,6
Zgodność   PN-EN60601-1, PN-EN1789,
    MDD93/42/EEC-I

Dane techniczne:
Zasilanie   100 – 240, 50/60Hz, max 2A
Wymiary w mm (szer./wys./gł.)  210 x 215 x 65
Waga w kg   0,5
Zgodność   MDD93/42/EEC-I

Dane techniczne:
Wymiary w mm (szer./wys./gł.)  600 x 1950 x 600
Waga w kg    7
Maksymalne obciążenie w kg  15

Statyw do stacji dokujących i pomp ST01
Do mocowania stacji dokujących i pomp
• Stabilna konstrukcja zapewnia wygodne i bezpieczne
  mocowanie stacji dokujących i pomp.
• Umożliwia bezpieczny transport zestawów infuzyjnych
  (stacja dokująca z pompami).

Dane techniczne:
Wymiary w mm (szer./wys./gł.)   480 x 1560 x 530
Waga w kg    15
Maksymalne obciążenie w  kg  35

Statyw do pomp SM1

• Lekki i stabilny, przeznaczony do mocowania i transportu pomp
  (do trzech sztuk).
• Dostępne są wersje z zasilaniem do pomp oraz bez zasilania. 
• Regulowana wysokość w zakresie 130 – 225cm.
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