BRL-K14010-1 Certificaat
CE Medical klasse 2 A

Point-of-use bescherming
Veilig en betrouwbaar
T-Safe® Medical
De T-Safe® Medical producten zijn door Tandrup ontworpen om eenvoudig en
snel een oplossing te bieden op plaatsen waar mensen beschermd moeten
zijn tegen schadelijke bacteriën en waar medewerkers over bacterievrij water
moeten kunnen beschikken.
Door gebruik te maken van membraan technologie worden alle schadelijke bacteriën
tegen gehouden. De douchekop inclusief filterbuis en het kraanfilter worden geleverd
met een bacteriostatisch additief (Biomaster) om het risico op kruisbesmetting te
verminderen.
De T-Safe® Medical producten zijn uitermate geschikt voor gebruik in ziekenhuizen,
zoals de intensive care en de kraamafdeling, brandwondencentra, zorginstellingen,
laboratoria en andere plaatsen waar schadelijke bacteriën een gevaar op kunnen
leveren voor de gezondheid van de gebruikers.
Onze producten zijn ontwikkeld voor maximale veiligheid. Ze zijn eenvoudig te
monteren en bieden:
- Speciale bevestiging waardoor er alleen gefilterd water uit de kraan of douchekop
kan komen
- > Log 7 reductie van bacteriën
- Snelle en eenvoudige filterwisseling
- Veel comfort door slim ontwerp, ook bij minimale waterdruk
- Tevens verkrijgbaar in een steriele verpakking
Voor meer informatie over T-Safe®, kijk op www.tandrup.nl.

“Wij zetten ons in voor een wereld met
zuiver en schoon drinkwater voor iedereen;
door de bewustwording van het verbruik
van water toe te laten nemen en door het
tegenhouden van schadelijke bacteriën”

Tandrup Water Solutions Nederland B.V.
Postbus 77 • 3300 AB Dordrecht
T: 088- 1187670 • F: 088- 1187699
info@tandrup.nl • www.tandrup.nl

Producten

T-Safe® Medical kraanfilter en Handdouche

60 mm

Technische specificaties
Max. werkdruk
		
6 bar
Max. bedrijfstemperatuur
50 °C
Max. Kortstondige temperatuur
60 °C
Debiet (zonder bespaarder) bij 2,5 bar >10 ltr/min
Standtijd / levensduur*
5.000 ltr/ max. 92 dagen
				na eerste ingebruikname
Reductie van bacteriën
> 99,99999% (LOG 7)
Aansluiting
1/2”
Materiaal
		
ABS & Polysulfoon
Materialen gecertificeerd volgens
WRAS & KIWA en
CE Medical klasse 2A
Kleur 				
Wit met grijze filter buis

T- S a f e ® M e d i c a l
handdouche

T- S a f e ® f i l t e r B i o m a s t e r

100 mm

* De levensduur hangt af van de kwaliteit van het water. Getest bij SDI<2

Producten

Technische specificaties

T- S a f e ® k r a a n f i l t e r
(incl. adapter & ring)

T- S a f e ® k r a a n f i l t e r
(excl. adapter & ring)

Max. werkdruk
			
6 bar
Max. bedrijfstemperatuur
		
50 °C
Max. Kortstondige temperatuur
60 °C
Debiet (zonder bespaarder) bij 2,5 bar >10 ltr/min
Standtijd / levensduur*
		
2000 ltr/ max. 92 dagen
				na eerste ingebruikname
Reductie van bacteriën
		
> 99,99999% (LOG 7)
Aansluiting
			
24 mm (man) of
			
22 mm (vrouw)
Materiaal 				
ABS
Materialen gecertificeerd volgens
WRAS/KIWA en
CE Medical klasse 2A
Kleur
Grijs
* De levensduur hangt af van de kwaliteit van het water. Getest bij SDI<2

