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Barkey warming center III DTM

Verwarmingskast voor
Infusie oplossingen en textiel

– veilig en betrouwbaar

Barkey warming center III DTM verwarmt grote volumes infusie-
flessen, textiel en lakens voor het welzijn van de patiënt.

• Volume: 270 liter
• Door de fabrikant gekalibreerde
 temperatuurinstelling van +42°C
• Nieuw ergonomisch handvat
• Digitale temperatuurweergave
• Veiligheid door een elektronisch en mecha- 
 nisch alarm bij een te hoge temperatuur
• Energiebesparende isolatie
• Visuele inspectie door de glazen deur
• 9 planken
• Verwarmer gaat uit als de deur wordt geopend
• 4 rolwielen (2 met blokkeerremmen)
• Visueel en akoestisch alarm bij een fout
• Filterelement voor het voorkomen van  
 besmetting door circulaire luchttechniek 
 en personeel

Voordelen in een oogopslag
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 Voorkoming van hypothermie

Het voorkomen van hypothermie maakt 
de behandeling makkelijker en versnelt het 
genezingsproces van patiënten, wat duidelijk 
door onderzoeksprojecten is bewezen. Boven-
dien spaart een kortere klinische behandeling 
ziekenhuisbudgetten. 

 Veiligheid

• Elektronisch en mechanisch alarm bij een 
 te hoge temperatuur
• 4 rolwielen (2 met blokkeerremmen) om 
 een veilige stand te garanderen
• Filterelement voor het voorkomen van 
 besmetting door circulaire luchttechniek 
 en personeel

Barkey warming center III DTM
230 V 50 Hz
230W
1,1 A
2 A traag
+42°C +/- 3°C bij +22°C omgevingstemperatuur
Elektronisch +46°C, Mechanisch +51°C

270 Liter
665 x 1810 x 620 mm (BxHxD; Diepte incl. 
Wandafstand en deurklink)

Product
Stroomvoorziening
Stroomverbruik
Huidig verbruik
Zekering stroom
Ingestelde temperatuur
Overtemperatuur 
bescherming
Volume (capaciteit)
Externe afmetingen

Behuizing

Gewicht
Interne afmetingen
Intern ontwerp

Opslag/Transport
Beschermingsgraad
MDD classificatie
Certificering
Barkey is gecertificeerd

Verzinkt plaatstaal met witte poederlak, 
4 rolwielen (2 met remmen)
175 kg
535 x 1220 x 410 mm (BxHxD)
9 in hoogte verstelbare planken, automati-
sche uitschakeling als de deur wordt geopend
-20°C tot +70°C
I, beschermde aardeaansluiting
IIa
CE 0123
DIN EN ISO 13485

Barkey warming center III DTM


