
GIƯỜNG SƯỞI SƠ SINH MTTSThông tin chung

Bộ điều khiển PID của nhiệt độ bệnh nhân  

Bức xạ thanh trở nhiệt là 450W

Thuật toán thông minh phát hiện khi đặt sai vị trí cảm biến

Hệ thống kiểm soát về trạng thái an toàn khi cần

Các chỉ số báo động dễ nhìn và phát ra âm thanh

Màn hình hiển thị các thông số 

Cài đặt nhiệt độ 

Nhiệt độ bệnh nhân

Cảnh báo nhiệt độ

Thời gian điều trị

Đồng hồ đo chỉ số APGAR

Tổng thời gian sử dụng

Mức công suất làm nóng

Báo cảm biến kết nối

Chỉ số nguồn

Màn hình hiển thị LCD cho việc chẩn 
đoán và xử lý thông tin sự cố

Đặc điểm khác

Cảm biến nhiệt độ môi trường xung 
quanh

Đầu ra SSR

Đèn Halogen công suất 35W

Thanh trở nhiệt có điện áp thấp

Bộ điều khiển nhiệt độ PID hoàn chỉnh 
với bộ dự phòng chế độ an toàn khi cần

Nhiệt độ  

Nhiệt độ hoạt động: 19.0 C– 40.0 C 

Nhiệt độ bệnh nhân: 34.0 C – 38.0 C 

Yêu cầu 

Yêu cầu về nguồn điện:             
Nguồn AC: 220V AC +-10%, 47 - 63 Hz       Tối đa 500 watt

Yêu cầu về khí:
Không có

Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 13485: 2003; IEC 60601-2-21-2009

Giữ ấm và kiểm soát nhiệt độ cơ thể trẻ

Kích thước

Chiều cao:  175 cm                  

Chiều rộng: 43 cm                       

Trọng lượng 

Trọng lượng sản phẩm: 49 kg                  

Trọng lượng đóng gói:   59.9 kg                   

Để biết thêm thông tin hoặc đặt hàng, hãy liên hệ 
với chúng tôi theo:   

E-mail:  assistance@mtts-asia.com
Điện thoại:  +84 43766 6521
Website:  http://mtts-asia.com
Địa chỉ:  Số 26 Ngõ 41 An Dương Vương  
  Phú Thượng, Tây Hồ
  Hà Nội

Nhà phân phối: 

TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO BẠN
Giải pháp công nghệ phù hợp trong y tế

ISO 13485: 2003



- Những đặc điểm quan trọng

- Chế độ an toàn

- Cảm ứng nhiệt độ cơ thể

- Đèn halogen

- Chi phí hiệu quả

- Thân thiện với người dùng

- Thân bằng thép không gỉ chắc chắn

- Hệ thống báo động nhiệt độ dưới 

  tiêu chuẩn / trên tiêu chuẩn

Các chi tiết kỹ thuật:
- Đầu cắm 3 chân 1 chân tiếp đất an toàn
- Cầu chì bảo vệ điện
- Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số kiểm soát nhiệt độ chính xác
- Rơ le rắn chắc có tuổi thọ cao

Các đặc điểm quan trọng khác của Giường sưởi MTTS:
- Có thể dùng được cho cả bệnh nhi và trẻ sơ sinh
- Bộ kiểm soát nhiệt độ của bệnh nhân tự động an toàn với việc    
  phát hiện sự cố thông minh và chế độ dự bị tự chuyển sang an 
  toàn
- Video và sách hướng dẫn sử dụng
- Hướng dẫn cho kỹ thuật viên bệnh viện
- Tất cả các linh kiện thay thế đều có sẵn

Giường sưởi y tế chất lượng 
dành cho điều trị bệnh nhi và 
sơ sinh giúp phòng ngừa giảm 
thân nhiệt ở trẻ.

Phụ kiện 

Cảm biến da

Mũ sơ sinh (S)

Mũ sơ sinh  (M)

Mũ sơ sinh (L)

Sách hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm chính

Sản phẩm Giường sưởi 

Item Order No

WMR-1010

WMR-1021

WMR-1022

WMR-1023

WMR-1031

Số đặt hàng sản phẩm

WMR-1000

cỡ nhỏ

cỡ vừa

cỡ lớn

Tiếng Việt

Sản phẩm chính

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

Bảo hành

Tiêu chuẩn bảo hành:                                                     1 năm

Theo chính sách của MTTS  


