
Pura
Rotācijas valcētājs



VISPĀRĪGĀS ĪPAŠĪBAS
-  Anodizēts alumīnijs un AISI  304 markas 
   nerūsējošais tērauds
-  Iebūvēta, regulējama vadotne
-  Regulējama brīvā mala
VALCĒŠANA
-  Daudzlīniju rotācijas valcēšana (vienlaidus pēc 
   izvēles)
-  Šuves platums 15 mm
-  Attālums starp šuvi un instrumentiem ≥30 mm 
   (DIN noteikumi)
VALCĒJAMIE MATERIĀLI
-  EN 868-5 maisiņi un ruļļi/Tyvek® maisiņi
-  EN 868-4 papīra maisiņi/maisiņi ar ieloci
-  Laminēti Al maisiņi/PP maisiņi
-  Ultra® maisiņi
ISO 11607-2
-  Valcēšanas validācija, izmantojot automātisko 
   valcēšanas kritisko parametru kontroli
-  Temperatūras/spiediena/ātruma kontrole
-  Valcēšanas parametru ierakstīšana
-  Ierakstu vizualizācija
-  Temperatūras pārsniegšanas zonde
-  Valcētāja darbības diagnostika un pārbaude
-  Trauksmes un apstāšanās temperatūras 
   pielaide  +/- 5° C (DIN 58953-7:2010)
-  Spēka/ātruma/laika trauksme un apstāšanās
SERTIFIKĀCIJA /DROŠĪBA
-  UNI EN ISO 11607-2:2006
-  UNI EN 868-5
-  EN ISO TS 16775
-  DIN 58953-7:2010
-  Direktīva 2006/42/EC
-  Direktīva 2014/30/EU

 

 
 
 
 
 

 
 

-  Direktīva 2014/35/EU
-  Izgatavots ar UNI EN ISO 9001: 2015 kvalitātes 
   sistēmu sertificētā uzņēmumā
PARAMETRI
-  Valcēšanas ātrums 10 m/min
-  Maksimālā valcēšanas temperatūra 200° C
-  Valcēšanas references spēks 100 N
-  Temperatūras tolerance  ± 1% 
-  Spēka diapazons 80–120 N
KALIBRĒŠANA
-  Sildīšanas autokalibrācijas funkcija
-  Automātiska pašpārbaudes funkcija termopāra 
   akumulatora  un attālinātā servera stāvoklim 
   startēšanas laikā
-  Temperatūras/spēka/ātruma kalibrēšana
FUNKCIJAS
-  Mikroprocesors
-  Valodu izvēlne
-  Palaišanas un drukāšanas fotoelementi
-  Temperatūras iestatīšanas
-  Ātruma iestatīšana
-  Operatora/partijas/kataloga iestatīšana
-  Pakošanas programmu iestatīšana
-  Derīguma termiņa iestatīšanas
-  Gaidīšanas režīms un enerģijas taupīšana
-  Iebūvēta baterijas
-  Iestatījumu un apkopes paroles
-  Absolūtais skaitītājs
-  Iestatāms skaitītājs
-  Apkopes skaitītājs
-  Pulksteņa un kalendāra funkcija
-  Skaņas signāls ieslēgts/izslēgts
-  Ieprogrammēta apkope

INTERFEISI
-  Krāsains skārienekrāns 4,3”
-  Datora savienojums
-  Tālvadība, izmantojot Ethernet
-  Uzlīmju printeris
-  Svītrkodu skaneris
-  Lan tīkls/RS 232 porti/USB ports/Ethernet
-  Ethernet savienojuma konfigurācijas dati
-  Ierakstu dublēšana datorā
IEBŪVĒTA PRINTERA FUNKCIJAS
-  Ieslēgta/izslēgta printēšana
-  EN/CE simboli
-  1 drukas rinda
-  Regulējama drukas pozīcija
-  Standarta vai par 180° apgriezts drukas attēls
-  Drukas automātiska pielāgošana maisiņa 
   platumam
-  Iestatāms drukāšanas formāts/rakstzīmju izmēri
-  Iestatāma drukāšanas secība
-  Izgatavošanas un derīguma termiņš
-  Partijas un operatora burtciparu kods
-  Kataloga virknes
-  Maisiņu pieaugošais skaitlis
-  Maisiņa un valcētāja ID
-  Valcēšanas temperatūra/spēks/ātrums
-  Valcēšanas pārskats
UZLĪMJU PRINTERA FUNKCIJAS
-  Ieslēgta/izslēgta drukāšana
-  CE simboli
-  Svītrkods
-  Uzlīmju izmēru iestatīšana
-  Standarta vai par 180° apgriezts drukas attēls
-  Vairāku uzlīmju drukāšana
-  Iestatāma drukāšanas secība

-  Izgatavošanas un derīguma termiņš
-  Partijas un operatora burtciparu kods
-  Kataloga virknes
-  Maisiņu pieaugošais skaitlis
-  Maisiņa un valcētāja ID
-  Valcēšanas temperatūra/spēks/ātrums
-  Valcēšanas pārskats
ĀRĒJĀS PERIFĒRIJAS
-  Uzlīmju printeris
-  Svītrkodu skaneris
IZSEKOJAMĪBA UN PROGRAMMATŪRA
-  Izsekojamība, izmantojot USB zibatmiņu
-  SECURSCAN datu augšupielādes programmatūra
DATU BĀZE
-  Teksta saglabāšana
-  Maisiņa/valcētāja ID saglabāšana
-  Operatora/derīguma termiņa/partijas koda 
   saglabāšana
-  Iepriekš iestatītās programmas
STRĀVAS AVOTS
-  Vienfāzes 100; 110/115; 230/240 VAC
-  Frekvence 50/60 Hz
-  Maksimālā jauda 600 W
PIEDERUMI PĒC PIEPRASĪJUMA
-  Priekšējais atbalsta galdiņš/rullīšu atbalsta 
   galdiņš/ruļļu turētājs
-  Uzlīmju printeris
-  Svītrkodu skaneris
-  Ethernet modulis

 

 

Validējams valcēšanas process
Precīza temperatūras kontrole pateicoties jaunās paaudzes vadības aparatūrai un programmatūrai. 
Pilnībā atbilst EN ISO 11607-2 standarta un EN ISO TS 16775 starptautisko vadlīniju prasībām

 

Drošība
Uzticamais un labi zināmais Gandus 15mm platais daudzlīniju valcējums garantē perfektu 
valcējuma izturību, kā arī vieglu un drošu atplēšanu.

Ārējie interfeisi
USB un RS 232 interfeisi ļauj sazināties ar vairākām ārējām ierīcēm.
Izsekojamība
Pura ļauj pilnībā izsekot visiem blīvējuma parametriem ar standarta USB zibatmiņu.
SecureScan datu augšupielādes programmatūra
Izmantojot skeneri, Securscan Data Upload programmatūra ļauj visus datus augšupielādēt uz 
valcētāja.
Iepakojums
Pura ir piemērota visu zināmo valcējamo, iepriekš sagatavoto sterilu barjeru sistēmu, nepārklāta 
Tyvek®, kā arī jaunākās paaudzes iepakojuma materiāla noslēgšanai.

Skārienjutīgs ekrāns
4,3” krāsains skārienjutīgs ekrāns un programmatūra ir ērti lietotājam.
Kompakts
Pura uz pakojamā galda aizņem tikai 0,15m².
Tīrīšana un dezinfekcija
Neticami ergonomiskā dizaina nerūsējošā tērauda un anodizēta alumīnija ierīce ir viegli un efektīvi 
tīrāma un dezinficējama.

Drukas iespējas
Jaunās paaudzes 9 punktu matricas printeris ļauj izdrukāt uz iepakojumiem visus nepieciešamos datus.
Enerģijas taupīšana
Visi mūsu medicīniskie valcētāji ir izstrādāti un ražoti tā, lai varētu optimizēt procesu, pilnībā 
ievērojot enerģijas taupīšanas efektivitāti.
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