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Görsel Basınç Monitörü 

Özellikler 
• Tüm basınçlı alanlar için basit, tek odalık basınç göstergesi 
• Şık ve çekici tek duvar plakası 
• Birden çok kurulum seçeneği 
• Dakikalar içinde kolay kurulum 
• Kırmızı/yeşil ışıklı halka aracılığıyla görsel alarm 
• Yapılandırılabilir sesli alarm 
• Farklı açılardan veya uzaktan bakıldığında görülebilen 

ofsetli ışık borusu 
• Dijital ekran her zaman açık kalacak veya anlık açılacak 

şekilde kullanılabilir 
• Yalnızca 3 düğmeyle kullanımı kolaydır 
• Analog yapılandırma çıkışı, BMS sistemler için basınç 

okuması sağlar 
• Birden çok kapıya sahip odalarda kullanılabilmesi için Setra 

FLEX ile çalışır 

• Beyaz veya Siyah renk seçenekleri mevcuttur 

© Setra Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. 
Setra Systems adı ve logosu, Setra Systems, Inc. şirketine ait tescilli ticari 

markalardır. 

Doğru ölçüm ve gösterim 
Setra Lite, şu anda manuel doğrulama gerektiren alanlarda, oda içindeki basınç 

farkını ölçmeye ve görüntülemeye yönelik basit, maliyet etkin ve doğru bir 

yöntem sağlar. Setra Lite, bir alanın yönetiminden sorumlu yerel personelin 

odadaki koşulları açık bir şekilde görebilmesi için yeşil ve kırmızı renkli yuvarlak 

bir ışığa ve isteğe bağlı sesli alarma sahiptir. Alan Setra Lite tarafından takip 

edildiğinden tesise yönelik Setra Lite faydaları arasında önleyici bakım kontrolü 

sıklığının azaltılması yer alır. 

Setra Lite özellikleri 
Setra Lite yalnızca daha büyük, daha karmaşık oda basınç monitörlerinde 

bulunan çok sayıda özelliğe sahiptir. Bunlar arasında farklı açılardan veya 

uzaktan görülebilecek parlak ışık, her zaman açık tutulabilecek veya anlık 

olarak açılabilecek dijital bir basınç değeri göstergesi, kapıdan giriş için alarm 

gecikmesi ve POS veya NEF oda modları bulunur. Setra Lite sensör, 

güvenebileceğinizi bildiğiniz Setra doğruluğuna ve güvenilirliğine sahiptir. 

Kolay kurulum 
Setra Lite, yaklaşık olarak standart bir ışık anahtarı kadar yer kaplar ve 

kurulumu da bir o kadar kolaydır. Tek şebekeli bir ABD elektrik kutusuna, 

uluslararası 86 kutuya veya uluslararası yuvarlak elektrik kutularına sığar ve 24 

VAC ya da 24 VDC elektrikle çalışır. Referans yan basınç alımı, Lite ön yüzünün 

değişmez bir parçasıdır. Analog çıkış, yapı yönetim sistemine, ihtiyaç 

duyulabilecek herhangi bir ek eğilim veya alarm için basınç sinyali sağlar.  

Setra Lite aynı zamanda Setra FLEX çevre monitörü ile sorunsuz bir şekilde 

entegre olur. Setra Lite'ı, alana açılan ek kapılara monte edin ve ekrandaki 

işareti kullanarak değeri görüntüleyin. 

Uygulamalar 

• Steril işleme 
• Steril depolama 
• USP 800 uyumluluğu 
• Endoskopi 
• Bronkoskopi 
• Çamaşırhane 

• Koruyucu hasta odaları 
• Yalıtımlı odalar (Tümü) 
• Acil Yoğun Bakım çadırları 
• Kısa süre önce yeniden yapılandırılmış alanlar 
• Kritik ve Kritik Olmayan ASHRAE-170 alanlar 
• Duvar basınç göstergeleri aracılığıyla 

bilya/boru değişimi 

Basınç göstergesi Basit yeşil durum Kırmızı renk, alarm 
belirtir 


