
 

 

DİŞ ÜNİTİ İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ 

Teknik servis tarafından verilen yerleşim dökümanı ekinde cihazın boyut 

ölçüleri ve dağıtım kutusu ayrıntısı verilmiştir. Diş ünitinin altında toplanacak 

olan boru ve kablo bileşenleri 15 cm x 20 cm alanın dışına taşırılmayacaktır. 

Tesisat yapılırken teslim edilen dökümandaki açıklamaların dikkate alınması 

gereklidir. 

- Rahat bir çalışma alanı oluşturmak açısından 

* Kreşuar tarafı için; ünit boyut ölçülerinin gösterildiği  dökümanda     belirtilen 

‘A’ noktasından (dağıtım kutusu) itibaren dolap yoksa duvar, varsa dolap arası 

130 cm, 

* Tetiyer tarafı için; cihazın yatmış (trendelenburg) hali göz önünde 

bulundurulduğunda dolap yoksa duvar, varsa dolap arası 150 cm, 

* Ayak tarafı için; ünit boyut ölçülerinin gösterildiği dökümanda belirtilen ‘A’ 

noktasından (dağıtım kutusu) itibaren dolap yoksa duvar, varsa dolap arası 130 

cm mesafe bırakılması önerilir. 

* Teslim edilen dökümanın üniti dağıtım kutusu ekinde belirtildiği şekilde 1/2 

parmak plastik boruyla su getirilecek ve ucuna 1/2 parmak maşon takılacak. 

 

 

 

 



 

 

CASTELLINI MARKA DUVARA MONTE PERIAPICAL RONTGEN CİHAZI İÇİN 

YERLEŞİM BİLGİSİ 

Periapical röntgen cihazının konumlandırılacağı duvar perde beton veya kolon 

olmalıdır. Röntgen cihazı tamamen açıldığında duvara 180 – 200 kg yük 

uyguladığından riskleri ortadan kaldırmak için montajın yapılacağı noktanın 

sağlamlığı önem arz etmektedir. Duvar montaj için uygun değilse uygun hale 

getirmek için metal konstrüksiyon yaptırılması gerekmektedir. 

Bu konuda teknik servise danışılmalıdır. 

DURR MARKA CERRAHİ ASPİRATÖR CİHAZI İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ 

Teslim edilen dökümanın ünit dağıtım kutusu ekinde belirtildiği şekilde, 

- Cerrahi aspiratörün konumlandırılacağı noktadan diş ünitinin altındaki dağıtım 

kutusuna,  

* tetikleme için 3 x 1,5  TTR kablo, 

* emiş için 40'lık PVC pimaş getirilmesi gerekmektedir. Birden fazla diş üniti 

varsa yakın noktaya kadar tek getirilip uygun yerden ünitlere dağıtım yapılabilir. 

* Cerrahi aspiratörün konumlandırılacağı noktada 220V elektrik prizi olacak.  

DURR MARKA KOMPRESÖR CİHAZI İÇİN YERLEŞİM BİLGİSİ 

Teslim edilen dökümanın ünit dağıtım kutusu ekinde belirtildiği şekilde 

- Kompresörün konumlandırılacağı noktadan diş ünitinin altındaki dağıtım 

kutusuna 1/2 parmak plastik boruyla hava getirilecek ve ucuna 1/2 parmak 

maşon takılacak. Birden fazla diş üniti varsa yakın noktaya kadar tek getirilip 

uygun yerden ünitlere dağıtım yapılabilir. 
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KABLOLAR YERDEN YÜKSEKLİĞİ 80 CM UZUN BIRAKILMALIDIR.
DİKKAT !!! Cerrahi aspiratör kullanılacak ise 40’lık pvc olmalıdır. 
NOT: Merkezi sistem büyük aspiratör kullanılacak ise teknik servisten yardım talep ediniz.

!!! DİKKAT !!! AŞAĞIDAKİ ŞEMANIN ÖLÇÜLERİ 1:1 DEĞİLDİR.

CEFLA UNİT İÇİN UYGUNDUR.
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