
TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÁY NÉN ÉP TRỊ LIỆU FoxyL Air-multi

HỒ TRỢ PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY GIÃN
TĨNH MẠCH

1. Thông tin chung

- Model: FoxyL Air-multi

- Hàng mới 100%, được sản xuất từ năm 2019 trở về sau.

- Hãng sản xuất: Won Industry Co., Ltd

- Xuất xứ: Hàn Quốc

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE

- Nguồn điện: AC 220V/60Hz

- Điều kiện hoạt động: nhiệt độ môi trường: 10 - 40℃, độ ẩm tương đối: 30 -85%

2. Cấu hình cung cấp

Cấu hình tiêu chuẩn

- Máy chính: 01 máy

- Dây dẫn khí đôi: 01 bộ

- Túi bọc chân: 01 cặp

- Dây nguồn: 01 bộ

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 cuốn

Cấu hình tùy chọn mua thêm:

Túi bọc tay: 01 túi

- Túi bọc  eo: 01 túi

- Túi dành cho mặt: 01 túi

- Túi cánh tay,bắp chân: 01 túi

- Giày: 01 đôi

- Module rung: 01 cái



- Dây dẫn khí đơn cho túi eo: 01 bộ

- Dây dẫn khí đơn cho túi tay: 01 bộ

- Dây dẫn khí đơn cho túi mặt: 01 bộ

- Dây dẫn khí đơn cho túi cánh tay, bắp chân: 01 bộ

- Dây dẫn khí đơn cho giày: 01 bộ

3. Đặc điểm và thông số kỹ thuật

Đặc điểm :

- Bảng điều khiển cảm ứng

- Với 5 chế độ nén ép

- Có thể lựa chọn vị trí điều trị cụ thể

Thông số kỹ thuật:

- Áp lực trị liệu : 50mmHg - 250mmHg, điều khiển bằng núm xoay, giá trị áp lực
hiển thị theo thang chia

- Hiển thị PLUG LED: có đèn báo máy kết nối thành công với dây dẫn khí

- Có chế độ điều trị: AUTO - ALL –  - STEP – tự chọn

- Thời gian điều trị: 15 phút hoặc 30 phút

- Nút dừng khẩn cấp : START, STOP

- Kích thước máy: 210x200x125 mm

4. Điều kiện thương mại khác

- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng.

- Thời gian giao hàng: ≤90 ngày.

- Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc ủy quyền của đại lý phân
phối chính hãng cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam.

- Cam kết cung cấp các chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), khi giao hàng.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, vật tư, phụ kiện thay thế trong vòng 05 năm.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MÁY LỌC KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ HYGEOLIS

Model: HYGEOLIS

- Hãng sản xuất: NateoSante

- Xuất xứ: Pháp

- Tiêu chuẩn chất lượng: EU DoC (CE)

- Nguồn điện: 220 – 240 V; 50/60Hz

- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: 0 - 45℃

- Bộ chuyển nguồn: AC 220V – DC 12V

- Diện tích xử lý: 30 - 45 m2

- Lưu lượng khí tối đa : 150 m3/h

- Tiêu thụ năng lượng (tối thiểu – tối đa): 3 – 12 W

- Tốc độ quạt: 3

- Độ ồn (tối thiểu – tối đa): 35 – 52 dB

- Thời hạn sử dụng bộ lọc khoảng 12 tháng tùy thuộc vào chất lượng không khí

- Kích thước máy (dài x rộng x cao) : 23 x 23 x 19 cm

- Kích thước bộ lọc (cao x dài x sâu) : 13.6 x 13.6 x 5.6 cm

- Trọng lượng (bao gồm bộ lọc): 4.5 kg

- Chỉ số bảo vệ: IP23

*Ứng dụng:

- Tính năng sản phẩm: dùng lọc và khử khuẩn không khí

- Loại bỏ các tác nhân gây dị ứng: phấn hoa, bụi PM10, bụi mịn PM2.5, mạt bụi,…

- Khử các mùi hôi (khói bếp, khói thuốc lá, mùi cống,..), mùi hóa chất và các hợp
chất hữu cơ dễ bay hơi (formaldehyde, benzene,…)



- Tiêu diệt các loại nấm mốc, vi khuẩn, virus,…

*Ưu điểm:

- Kích thước nhỏ gọn với thiết kế tuỳ biến cho độ yên tĩnh cao

- Hệ thống lọc: Bộ sơ cấp + Bộ lọc Carbon hoạt tính mật độ cao

- Có giá treo tường giúp tiết kiệm không gian và tăng tính thẩm mỹ

- Điều khiển từ xa bằng remote

- Có phiên bản nguồn điện 12V dành cho xe ô tô, xe tải, xe khách

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bộ máng đèn khử trùng 1 bóng phillips UV-C

- Model: 911401524471

- Thương hiệu: PHILIPS

- Hãng sản xuất: Signify

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 15858

- Hàng mới 100%, được sản xuất từ năm 2021 trở về sau.

- Nguồn điện: AC: 222V đến 240V/ 52Hz hoặc 60 Hz

- Điều kiện hoạt động:

+ Nhiệt độ môi trường: -10 đến +45°C

+ Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq:  25°C

- Thông số vận hành và điện:

+ Điện áp đầu vào: 222V đến 240V

+ Tần số đầu vào: 52 hoặc 60 Hz

+ Dòng khởi động: 18A



+ Thời gian khởi động: 0.25ms

+ Hệ số công suất tối thiếu: 0.95

- Tia UV:

+ Bức xạ UV-C: 14W

+ Bức xạ UV-C được xác định ở 0,2 m: 57,6 µW/cm²

*Ứng dụng:

- Khử trùng bề mặt và phù hợp với nhiều ứng dụng đa dạng.

- Vô hiệu 99% virus SARS-Co V-2, vi khuẩn nấm mốc trên bề mặt với thời gian tiếp
xúc là 6 giây

*Ưu điểm:

- Hiệu suất cao nhờ thân nhôm bền và có độ phản xạ cao.

- Đui đèn và nắp ở đầu được bảo vệ khỏi tia UV-C nhờ tấm chắn chuyên dụng.

- Có phiên bản 1 đèn và 2 đèn cho cả đèn batten có choá và không có choá.


