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Η ΝΕΟDENT Α.Ε., εδώ και 30 χρόνια, μελετά, σχεδιάζει, παράγει και διανέμει 
οδοντιατρικά μηχανήματα, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην υψηλή ποιότητα 
κατασκευής σε συνδυασμό με το προηγμένο design.

Με αυστηρή προσήλωση στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα που διέπουν 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο 
Κλάδο, αποτελεί σήμερα το μοναδικό, πλήρως καθετοποιημένο εργοστάσιο 
κατασκευής οδοντιατρικών εδρών και συναφών εξαρτημάτων.

Το όραμά μας, από τη στιγμή της ίδρυσης έως και σήμερα, είναι η διαρκής 
ανάπτυξη, η καινοτομία και η προσφορά ολοένα και καλύτερων υπηρεσιών. 

Γι’ αυτό στοχεύουμε πάντα στο να είμαστε η #1 επιλογή για τον 
Οδοντίατρο.

Στόχος του Τμήματος Έρευνας 
και Ανάπτυξης είναι η δημιουργία 
καινοτόμων αλλά ταυτόχρονα 
και διαχρονικών προϊόντων, που 
αποτελούν εύχρηστο εργαλείο στην 
οδοντιατρική πράξη.

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου 
διεξάγει ενδελεχή ποιοτικά τεστ και 
καταγράφει τα αντίστοιχα reports, 
ώστε να γνωρίζουμε την ταυτότητα 
του κάθε μηχανήματος.

Το Τμήμα Εξαγωγών βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με το δίκτυο μεταπωλητών σε 12 διαφορετικές 
χώρες και σήμερα καταγράφει σημαντικές πωλήσεις που κατατάσσουν τη NEODENT στις πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενες εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Το Τμήμα Παραγωγής διαθέτει 
υπερσύγχρονο μηχανολογικό 
εξοπλισμό, όπως κέντρα κατεργασίας 
CNC, ηλεκτρονικούς τόρνους, κοκ., 
που εγγυάται ακρίβεια σε κάθε 
λεπτομέρεια, από την πρώτη ύλη έως 
το τελικό προϊόν. 

Το εσωτερικό Τμήμα Service 
& After sales, μεριμνά τόσο για 
την τεχνικά άρτια τοποθέτηση του 
εξοπλισμού όσο και για τη δια βίου 
ορθή συντήρηση και επισκευή του. 

Το Τμήμα Συναρμολόγησης-
Μοντάζ εφαρμόζει ένα έξυπνο 
σύστημα ιχνηλασιμότητας για να 
εντοπίζεται, ανά πάσα στιγμή και με 
κάθε ακρίβεια, το σύνολο των πρώτων 
υλών κατασκευής.

Το Τμήμα Αποθήκης Υλικών 
και Ανταλλακτικών διακρίνεται 
για την αμεσότητα ανταπόκρισης στις 
παραγγελίες ανταλλακτικών, ακόμη 
και για μηχανήματα που μετρούν 
περισσότερο από μια δεκαετία. 
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Triton Plus+
Πολλά περισσότερα από τα συνηθισμένα!

6+1 λόγοι 
για να αποκτήσετε 
σήμερα το δικό σας

Το Triton Plus+ αποτελεί το πιο πρόσφατο δημιούργημα της NEODENT. 
Βασισμένο στην πολύτιμη εμπειρία της συνεργαζόμενης επιστημονικής 
ομάδας Οδοντιάτρων και εμπνευσμένο από τις νέες σχεδιαστικές τάσεις 
που επιτάσσουν minimal γραμμές, το ολοκληρωμένο αυτό συγκρότημα 
διαθέτει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

Κορυφαία ποιότητα πρώτων υλών, 
αποκλειστικά Ευρωπαϊκής προέλευσης
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
του Triton Plus+, προέρχονται από τους πιο αξιόπιστους 
προμηθευτές παγκοσμίως. Ο μεταλλικός σκελετός είναι 
εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένος από εξαιρετικής ποιότητας 
χυτό αλουμίνιο συνδυαστικά με γαλβανισμένο σίδηρο, ενώ 
οι κινητήρες κίνησης του καθίσματος και της πλάτης είναι της 
γερμανικής κατασκευάστριας HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH 
& Co. KG, την κορυφαία σήμερα εταιρία στον χώρο των κινητήρων 
ιατρικών τραπεζιών και εδρών. Η εξωτερική επικάλυψη αποτελείται από 
μοναδικής ανθεκτικότητας πολυουρεθάνη & ΑBS με αντιβακτηριδιακή και 
UV επίστρωση, ενώ η έδρα του ασθενή επενδύεται από ιταλικό, συνθετικό 
δέρμα, που προορίζεται αποκλειστικά για ιατρική χρήση. 

1.

Στιβαρή και συμπαγής κατασκευή 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τον σχεδιασμό στη στιβαρότητα κατασκευής του τελικού 
προϊόντος. Για το λόγο αυτό, το πτυελοδοχείο και η βάση στήριξης διαθέτει υπερ-
ενισχυμένη δομική ευστάθεια, ικανή να ανυψώσει άτομα βάρους έως και 
200 κιλών.

2.

Αισθητικά άψογος σχεδιασμός
Σε απόλυτη εναρμόνιση με τις νέες σχεδιαστικές τάσεις παγκοσμίως που υπαγορεύουν 
minimal γραμμές και εξάλειψη κάθε τι περιττού, το νέο Triton Plus+ πηγαίνει ένα βήμα 
παραπέρα από το προγενέστερο παντογραφικό σύστημα (ψαλιδοειδής βάση), εισάγοντας 
την κατακόρυφη κίνηση επί του σταθερού πτυελοδοχείου (σύστημα lift).

3.
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Ενσωματωμένο σύστημα 
παροχής απεσταγμένου νερού.

Triton Plus+
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Εργονομία για τον Οδοντίατρο
Για μια ξεκούραστη και άνετη εργασία, έχει γίνει ειδική πρόβλεψη ώστε ο οδοντίατρος να 
επιτελεί κάθε λειτουργία με την ελάχιστη δυνατή μετακίνηση. Αυτό εξασφαλίζεται μέσω 
του επαρκούς μήκους των καλωδίων (γραμμών), της ευρείας οριζόντιας αλλά και κάθετης 
κίνησης της ταμπλέτας εργασίας, της θέσης του βοηθητικού πάνελ στην αριστερή πλευρά 
της έδρας, καθώς και της μεγάλης διαδρομής ανύψωσης/καθύψωσης τόσο για όρθια όσο 
και για καθήμενη στάση.

4.

Ασφάλεια για τον Ασθενή
Το νέο Triton Plus+ διαθέτει περιστρεφόμενη λεκάνη πτυελοδοχείου, η οποία έρχεται 

μπροστά στον ασθενή. Κατά τη στιγμή που ο ασθενής χρησιμοποιεί τη λεκάνη, υπάρχει 
αυτόματη λειτουργία που εμποδίζει την κίνηση της έδρας ώστε να αποφευχθεί 

ο κίνδυνος ατυχημάτων. Το κεφαλωτό ρυθμίζεται και σταθεροποιείται 
μηχανικά έτσι ώστε να είναι αδύνατη η κατά λάθος μετακίνησή του τη 

στιγμή εργασίας. Η ταμπλέτα διαθέτει ενσωματωμένο φρένο που 
την ορίζει και την ασφαλίζει σε ορισμένο ύψος, εμποδίζοντας, έτσι, 

φαινόμενα ολίσθησης από το βάρος των εργαλείων.

6.

Προσήλωση στους κανόνες Υγιεινής
Ολόκληρο το οδοντιατρικό συγκρότημα μπορεί να απολυμανθεί άφοβα με τη χρήση 
κατάλληλων προς το σκοπό αυτό υγρών. Η λεκάνη του πτυελοδοχείου αποσπάται τελείως 
και μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο εργαλείων. Οι υδροσύριγγες και όλες οι χειρολαβές 
αποστειρώνονται στους 134°C σε αυτόκαυστο κλίβανο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος φθοράς 
ή απώλειας της απόδοσής τους. Εντός του πτυελοδοχείου, υπάρχει ενσωματωμένο 
σύστημα φιάλης για παροχή απεσταγμένου ύδατος στις γραμμές, ειδικά για περιοχές με 
προβλήματα ρυπαρού ή ιδιαίτερα σκληρού υδροδοτικού δικτύου.

5.

Ένας ακόμη λόγος 
Το νέο σας Triton Plus+ τοποθετείται, συντηρείται και 
υποστηρίζεται τεχνικά από την NEODENT, την πρώτη 
σε αξιοπιστία εταιρία στο τομέα της Εξυπηρέτησης 
μετά την πώληση (After Sales Service).

Οι τεχνικοί της NEODENT εκπαιδεύονται συνεχώς 
για να σας προσφέρουν ανώτατες υπηρεσίες 

συντήρησης και απρόσκοπτης λειτουργίας 
του εξοπλισμού. Σε ένα άρτια εξοπλισμένο 
και ιδιόκτητο χώρο τεχνικής υποστήριξης, 
τα εξειδικευμένα άτομα ενσκήπτουν πάνω 
από οποιοδήποτε πρόβλημα με αίσθημα 
ευθύνης, ενώ παράλληλα υποβοηθούνται 

από τα κατάλληλα διαγνωστικά μηχανήματα 
που εντοπίζουν με ακρίβεια την ενδεχόμενη 

βλάβη. Αυτό, σε συνδυασμό με την επάρκεια 
σε ανταλλακτικά ακόμα και σε είδη που έχουν 
σταματήσει να διατίθενται από τον ανταγωνισμό, 
αυξάνουν την ποιότητα και αξιοπιστία της 
υποστήριξης.

+1
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Ένα ευέλικτο μηχάνημα, συμπαγές, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
χώρου, το Triton αποδεικνύεται με διαφορά το καλύτερο 
μηχάνημα στη σχέση ποιότητας και τιμής. Έχοντας δοκιμαστεί 
ουσιαστικά στην κλινική πράξη, το Triton ξεκινά ως ένα 
μηχάνημα απλό στη σύλληψη και την κατασκευή, που δύναται 
όμως να αναβαθμιστεί σε ένα πολυεργαλείο με την προσθήκη 
προαιρετικών επιλογών.

Η κύρια διαφορά του με την έκδοση Plus+ έγκειται στο σύστημα 
ανόδου και καθόδου: εδώ, το πτυελοδοχείο ακολουθεί τις 
κινήσεις της έδρας.
Φέρει λεκάνη πτυελοδοχείου, η οποία είναι σταθερή αλλά μπορεί 
να αποσπάται πλήρως ώστε να πλένεται σε πλυντήριο εργαλείων. 
Συνοδεύεται από ανοξείδωτα βρυσάκια (για τη λεκάνη και το 
ποτηράκι) που αποσπώνται και αλλάζουν εύκολα από το χρήστη.

Triton
Διαχρονική αξία στην κλινική οδοντιατρική πράξη

8

ΣΤ
Α

Θ
ΕΡ

Η Λ
ΕΚΑΝΗ ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟΥ



10 11

Η έδρα
Τα υλικά επένδυσης είναι μεγάλης αντοχής και δεν έχουν ραφές, 
ανθεκτικά, εύκολα στην απολύμανση και το καθάρισμα με όλους 
τους κανόνες υγιεινής. Η αλλαγή-αντικατάσταση της ταπετσαρίας, σε 
περίπτωση φθοράς της, μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά για το 
κομμάτι που έχει υποστεί φθορά (δηλ. κεφαλωτό, πλάτη ή κάθισμα) 
επιτόπου στο χώρο λειτουργίας της έδρας, χωρίς να απαιτείται η 
μεταφορά της σε άλλο χώρο. 

Είναι ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας με δύο (2) ανεξάρτητους κινητήρες 
εντελώς αθόρυβης λειτουργίας.

Είναι ικανή να ανυψώσει βάρος έως 200 κιλά.

Διαθέτει σύστημα ασφαλείας (μικροδιακόπτες) κατά την κάθοδο, προς 
αποφυγή ατυχημάτων.

Διαθέτει κεφαλωτό (ερεισικέφαλο) διπλής άρθρωσης με δυνατότητα να 
περιστρέφεται 180° μοίρες, για την εξυπηρέτηση ατόμων σε αναπηρικό 
αμαξίδιο.

Διαθέτει αριστερό σταθερό χερούλι και δεξιό χερούλι (προαιρετικά) με 
δυνατότητα ανάκλισης, για να μπορεί να εισέρχεται και εξέρχεται εύκολα 
ο ασθενής.

Η ταμπλέτα ιατρού
Η ταμπλέτα ιατρού διαθέτει πέντε (5) θέσεις εργασίας, οι οποίες 
μπορούν να παραμετροποιηθούν σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του 
Οδοντιάτρου. 

Η κίνηση είναι οριζόντια αλλά και κάθετη σε μεγάλο εύρος κινήσεων, με 
βραχίονα χωρίς ελαστικές φισούνες στις αρθρώσεις.

Τα κορδόνια των χειρολαβών έχουν επαρκές μήκος για άνετη εργασία, 
είναι λεία και όχι σπιράλ,  για ορθή απολύμανση.

Το άνω μέρος της ταμπλέτας είναι από ανθεκτικό υλικό, για να καθαρίζεται 
και να απολυμαίνεται εύκολα. 

Ο χειρισμός των λειτουργιών γίνεται μέσω ενός πολύ εύχρηστου 
πληκτρολογίου: 

• Κατά βούληση κινήσεις (άνω-κάτω κάθισμα, πλάτη εμπρός-
πίσω) 

• Αποθήκευση συγκεκριμένων θέσεων σε μνήμες 
• Last treatment position (επαναφορά στην τελευταία θέση 

εργασίας μετά τη χρήση του πτυελοδοχείου)
• Έκπλυση λεκάνης πτυελοδοχείου
• Πλήρωση ποτηριού
• Αλλαγή κατεύθυνσης φοράς στο micromotor

Συνοδεύεται από σιλικονούχο δισκάριο τοποθέτησης εργαλείων, το 
οποίο αποστειρώνεται με ασφάλεια στους 134°C, σε αυτόκαυστο κλίβανο.

Προαιρετικά, υπάρχει η δυνατότητα για ηλεκτρονική ρύθμιση της 
ταχύτητας του ηλεκτρικού μικρομότορ μέσω του νέου, εύχρηστου 
πάνελ DUOPAD, από 2.000 έως 40.000 rpm ανά κλίμακα 1.000 στροφών.

Το Τriton Plus+ και Τriton στις λεπτομέρειές τους

Το βοηθητικό panel
Κάθε οδοντιατρικό μηχάνημα συνοδεύεται από πάνελ - βοηθητικό 
χειριστήριο, πάνω στο οποίο υπάρχουν προεγκατεστημένα ακρορύγχια 
χειρουργικής αναρρόφησης (ένα μικρής και ένα μεγαλύτερης διαμέτρου) 
και σιελαντλία ή προαιρετικά υδροσύριγγα τριπλής λειτουργίας (αέρας-
νερό-σπρέι). 

Το βοηθητικό χειριστήριο φέρει πάνελ όπου ελέγχονται οι κινήσεις της 
έδρας (πάνω-κάτω, πλάτη εμπρός-πίσω) καθώς και οι λοιπές λειτουργίες 
της κεντρικής ταμπλέτας.

Η ταμπλέτα διατίθεται σε 3 εκδόσεις: 
• Kρεμαστά Κορδόνια (τύπος E) 
• Από πάνω τοποθετημένα (τύπος L) 
• Τροχήλατη (τύπος M).

Τύπος E Τύπος L Τύπος M
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Ο προβολέας TritonLux
Υψηλή τεχνολογία σε αρμονία με τη διαχρονική αισθητική: LED υψηλών 
επιδόσεων, πατενταρισμένο οπτικό σύστημα, λαβές που αφαιρούνται 
και αποστειρώνονται και, στο εξής, ένας νέος ηλεκτρονικός πίνακας που 
εξασφαλίζει την τέλεια συμβατότητα με τα συστήματα αναπαραγωγής/
λειτουργίας βίντεο και διαγνωστικά εργαλεία, που στις μέρες μας είναι 
ακόμα πιο συχνά στα οδοντιατρεία.

Μέσα από 258 μικρές πτυχές αντανάκλασης που περιλαμβάνονται σε 
καθένα από τα παραβολικά κάτοπτρα, ο προβολέας εμποδίζει την άμεση 
όραση των 2 LED, δημιουργώντας ένα απόλυτα ομοιόμορφο οπτικό 
πεδίο διαστάσεων 170x85mm. 

Η ένταση ρυθμίζεται προοδευτικά από το μέγιστο στο ελάχιστο, αλλά 
πάντα με μια σταθερή θερμοκρασία χρώματος (ίσο με 5.000Κ) σε κάθε 
επίπεδο της φωτεινότητας (3.000 έως 35.000 lux).

Τα οπτικά μέσα
Η σύγχρονη οδοντιατρική επιστήμη τονίζει τη σημασία και τη σημαντικότητα της ψηφιακής απεικόνισης 
ως προς ένα καλύτερο αποτέλεσμα στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία του ατόμου.

Η ενδοστοματική κάμερα καθώς και τα συστήματα ψηφιακής ακτινογραφίας αποτελούν αναγκαία 
εργαλεία για μια πιο ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών και βοηθούν μέσω της εικόνας τον 
Οδοντίατρο στην ευκολότερη επεξήγηση της κατάστασής τους. 

Monitor - Οθόνη
Σε χρώμα λευκό, ίδιο με τα μεταλλικά μέρη της έδρας, 
για απόλυτη αισθητική αρμονία και υψηλή ευκρίνεια, η 
οθόνη που συνοδεύει τη σειρά Triton & Triton Plus+ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους:
• Για την αναπαραγωγή της εικόνας που λαμβάνεται 

μέσω της ενδοστοματικής κάμερας.
• Για την αναπαραγωγή των ψηφιακών 

ακτινογραφιών (απαιτείται σύνδεση με Η/Υ )
• Για την αναπαραγωγή ευχάριστων, χαλαρωτικών 

εικόνων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του 
ασθενή προκαλώντας θετικά συναισθήματα ή και 
κινουμένων σχεδίων για τα παιδιά.

• Ως τηλεόραση (απαιτείται σύνδεση με κεραία).

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Τύπος LED
• Μενού στην ελληνική γλώσσα
• Αριθμός HDMI θυρών: Με θύρα USB 
• Τύπος HD: HD Ready
• Συχνότητα Ανανέωσης Εικόνας: 100Hz
• Μέγεθος Οθόνης: 20”
• Χρώμα: λευκό

Διαχωρισμός αμαλγάματος
Ειδική πρόβλεψη για άμεση ή μελλοντική ενσωμάτωση 
συσκευής διαχωρισμού του αμαλγάματος εντός του 
πτυελοδοχείου (διατίθεται μόνο στο Triton Plus+).
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Το τροχήλατο SWIFT
Τοποθετήστε - Μετακινήστε - Λειτουργήστε!
Μοναδικό σε σχεδίαση, πρακτικό, συμπαγές σε μέγεθος, ευέλικτο στη 
μετακίνηση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ τα εργαλεία ή τις συσκευές που θέλουν σύνδεση σε 
πρίζα ρεύματος. Διαθέτει τρία (3) ράφια: το άνω ράφι είναι διαστάσεων 
43x32cm, ενώ το μεσαίο και κάτω ράφι είναι διαστάσεων 31x32cm. 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ εύκολα ό,τι θέλετε! Το τροχήλατο SWIFT διαθέτει 
τέσσερις (4) τροχούς από μαλακό, ελαστικό υλικό, για να μη χαράσσει 
τις επιφάνειες των πατωμάτων, και δύο (2) πλαϊνά χερούλια ενιαία με το 
μεταλλικό σκελετό, για να το μεταφέρετε με ασφάλεια και σταθερότητα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΤΕ το φορητό Η/Υ ή τις συσκευές σας με το ενσωματωμένο 
πολύπριζο τριών (3) θέσεων στο κάτω μέρος του τροχήλατου.
• Εξ’ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή, χωρίς πλαστικά μέρη, που 

εγγυάται στιβαρότητα και διάρκεια ζωής.
• Τα ράφια και οι τροχοί, σε περίπτωση ζημίας ή γρατσουνιάς, 

αντικαθίστανται άμεσα, εύκολα και με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος από 
τον ίδιο το χρήστη, χωρίς την ανάγκη εργαλείων ή τεχνικού.

• Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς, ώστε, αλλάζοντας μόνο τα 
ράφια, να αλλάζει η διακόσμηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ύψος  75 cm
Aριθμός ραφιών  Τρία (3)
Διαστάσεις άνω ραφιού  43 x 32 cm
Διαστάσεις μεσαίου και κάτω ραφιού 31 x 32 cm
Απόσταση ανάμεσα από τα ράφια  23 cm
(ενδιάμεσο ύψος)
Βάρος  13 κιλά
Παροχή ρεύματος 230 V+/- 10%
 Πολύπριζο τριών (3) θέσεων 
 με διακόπτη
Ράφια Αποσπώμενα, plexi-glass, 
 με αμμοβολή διπλής όψεως
Τροχοί  Τέσσερις (4) λαστιχένιοι

Κάθισμα ιατρού

Το κάθισμα του ιατρού διαθέτει μεταλλική, λείας επιφάνειας, βάση για 
τον εύκολο καθαρισμό, και μεγάλης αντοχής έμβολο για την ρύθμιση του 
επιθυμητού από τον ιατρό ύψους.

Η πλάτη του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος.

Η ταπετσαρία είναι καλουπωτή, χωρίς ραφές, σε μεγάλη παρακαταθήκη 
ανταλλακτικών. Αυτό προσφέρει το πλεονέκτημα της εύκολης και 
εξαιρετικά οικονομικής αντικατάστασης σε περίπτωση τυχαίας φθοράς. 

Τέλος, οι τροχοί διαθέτουν ειδική ελαστική επένδυση για να μετακινούνται 
ομαλά, χωρίς να καταπονούν τις επιφάνειες του πατώματος.
Διατίθενται σε 2 μεγέθη: SHORT και ΜΕDIUM.

Μέγεθος Ελάχιστο ύψος* Μέγιστο ύψος*
SHORT 47 cm 69 cm
ΜΕDIUM 56 cm 76 cm

* Η απόσταση της επιφάνειας του πατώματος από την επιφάνεια του 
καθίσματος σε εκατοστά.

Οδοντιατρικός  Αεροσυμπιεστής  D01-2
Πεπιεσμένος αέρας για οδοντιατρεία. 

Αθόρυβος, OIL-FREE, για ιατρική χρήση.

Εξαιρετικά ισχυρός 2HP- 1500W.

Διαθέτει μότερ 2 ίππων, γεγονός που το κάνει  πολύ δυνατό και ανθεκτικό 
στο φόρτο εργασίας.

Με αεροθυλάκιο ευρείας χωρητικότητας 24 λίτρων σε οβάλ σχήμα και 
κάθετη διάταξη, προσφέρει βέλτιστη λειτουργικότητα, απρόσκοπτη ροή 
και ορθή αποθήκευση του παραγόμενου αέρα. Η ειδική αντι-διαβρωτική 
επένδυση, μέσα αλλά και έξω από τον κάδο, εγγυάται μεγάλη διάρκεια 
ζωής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Tάση 230 V / 55 Hz
Ισχύς 1500 W = 2HP
Ταχύτητα ≥1400 r/min
Παροχή αέρα ≥8.7 m³/h @0.8MPa
 ≥16.8 m³/h @0MPa
Πίεση λειτουργίας 0.7 MPa
Μέγιστη πίεση 0.9 MPa
Επίπεδο θορύβου - χωρίς ερμάριο  ≤79 dB(A)

Ερμάριο εξωτερικού 
χώρου.

Ερμάριο εσωτερικών χώρων 
με ενσωματωμένο ανεμιστήρα.

Το χρωματολόγιο
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