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11 . MONTAJ BİLGİLERİ 
 

11.1 Üniti kliniğin içine aşağıdaki çizinde belirtildiği gibi monte edin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 Su, hava, elektrik kablo bağlantı ölçüsü aşağıdaki gibidir: 
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Açıklama A:  
1: Bağlantı 1 VGA hattı ile Multi-medya boru içindir 

2: Bağlantı 2 atık su gider borusu içindir 

3: Bağlantı 3 negatif basınç hattı içindir (aspirasyon) 

4: Bağlantı 4 hava giriş borusu için (Ф15mm) 

5: Bağlantı 5 su giriş borusu için (Ф15mm) 

6: Bağlantı 6 network ağ bağlantısı içindir 

7: Bağlantı 7 güç kablosu içindir 

8: Bağlantı 8 negatif basınç (aspirasyon) sinyal hattı içindir 

Açıklama B: 

1: Resim 700 mm * 950 mm ebatlarındaki unitin içindeki bağlantı 

kutusunu göstermektedir.  

2: Bağlantı kutusu diş ünitesinin dışında yerleşik olduğunda ebatları  

500 mm * 500 mm değiştirilebilir. 

3: Hat ve borunun tamamı 150 mm * 150 mm dahilinde 

merkezi bir yerleşime sahip olmalıdır. 

4: Klinikte odasının boyutu en az 3 m * 3 m olmalıdır 

11.3 Dental ünitenin hortum ve şebeke hatlarının kurulum şeması  
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11.4 Diş ünitesini kurmak için kliniğin şartları 
 

※ Su giriş borusu:  
1. Sorumlu kuruluş, su girişinde bir dezenfeksiyon sisteminin dahil edilmesinden sorumludur. 
2. Su borusu en az 50mm yeraltına kurulmalıdır. Lütfen yere yakın bir G1 / 2 "valf takın. Boru yerden 40mm 

yükseklikte olmalıdır 
3. Su giriş borusu, en az 1,6 MPa'ya aşırı yüklenebilen PPR malzemesinden yapılmış olmalıdır. Boru G1 / 2 

"vidalı DN15 olmalı ve PPR （klinik cihaz sayısı 5 ünitenin üzerindeyse, borunun ebadı büyütülmelidir) 
 

※ Hava giriş borusu: 
1. Hava borusu en az 50mm yeraltına kurmalıdır. Lütfen bir G1 / 2 "vanayı yere yakın takın. Boru yerden 
40mm yükseklikte olmalıdır. 
2. Su giriş borusunda en az 1,6 MPa'ya aşırı yüklenebilen PPR malzemesi kullanmalıdır. Boru, G1 / 2 "vidalı 
DN15 olmalı ve PPR'den yapılmalıdır （klinik cihaz sayısı 5 ünitenin üzerindeyse, borunun ebadı 
büyütülmelidir) 
3. Boru monte edildikten sonra 0,8 MPa basınçla doldurulmalı ve basıncın en az 0,5 MPa 24 saat olmasına 
dikkat edilmelidir. 
 

※ Atık  su borusu: 
1. Boru en az 50mm yeraltına yerleştirilmeli ve boru yüksekliği yerden en az 30mm yukarıda olmalıdır. 
2. Boru boyutu Ф50mm olmalıdır. Boru PVC’den yapılmış olmalıdır 
3. Hasta koltuğundan boşaltma borusuna en az 2 derece eğim devam etmelidir. 

 
※ Güç kablosu: 

1. Elektrik voltajı: 230V / 50Hz, 2x2.5mm 2Cu + S ile koruyucu topraklama kablosu takmalısınız. 
2. Elektrik soketi ürünün plastik kapağının içine yerleştirilmiştir. Her diş ekipmanı ayrı bir elektrik izolatörüyle 
donatılmalı ve izolatörün “OFF” anahtarı kilitli olmalıdır. 
3. Zemine 40 mm yükseklikten izolasyonlu tüplü güç kablosu çekilmelidir. 
4. Güç kablosu en az 800 mm. olmalıdır. 

 
※ VGA hattının uzunluğu ve ağ hattı az 3500mm olmalıdır 

1. Ağ hattı: Sinyal artırıcı ile birlikte, sinyal artırma özelliğine sahip 6 tür ağ kablosunun ayrı bir boru hattı ile 
yapıldığından emin olun. 
2. VGA hattı ： 
2.1. Multi-medya boru PVC ile Ф50mm olmalı ve 20mm yeraltına kurulmalıdır. 
2.2. Multi-medya kablosu, ulusal standart VGA kablo ve VGA kablo kaynak konektörüne sahip olmalıdır. 

 
※ Negatif basınç borusu (aspirasyon) 

1. Boru, 20mm yeraltına ve zeminin 30mm üzerine kurulmalıdır. 
2. Hasta koltuğundan aspiratör odasına en az 2 ° eğim devam etmelidir. 
3. Boru ebadı Ф50mm olmalı ve PVC'den yapılmalı ve boru en az 1,0 MPa basınca dayanıklı olmalıdır. 
4. Boru 45 derecelik bir açıyla zeminden çıkmalı ve diş ünitesini bağlarken 25 mm'lik bir boruya aktarılmalıdır. 
5. Boru 90 derecelik bir açıyla karşılaştığında iki adet 45 derece dirsek ile değiştirilir. 
6. Boru ters eğimli olamaz. Suyun durağan durumdayken bile vakum pompası odasına akabileceğinden emin olun. 
7. Borunun 0.3 MPa basınçla doldurulması ve basıncın en az 0,1 MPa da 24 saat boyunca kalmasının sağlaması 
gerekir. 
 

※ Negatif basınç(aspirasyon)sinyal hattı: 
 1. Sinyal hattı 20mm yeraltı kurulmalı ve yer üzerinde 500mm pay bırakıkılmalıdır. 

 2. Sinyal hattı, tüm diş ünitelerine paralel bağlanmış iki kablo ile aspiratör cihazına bağlanır. 

 3. Sinyal hattı için 1,5 kare ve 2 inç ceket kablo kullanın 

4. Sinyal hattı yalıtım borusunun içinde olmalıdır 
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