
 

BM-03 CS Monitor dechu
miminka
Unikátní produkt od tradičního českého výrobce monitorů dechu
Nanny. Novinka BM-03 nabízí jedinečnou funkci detekce položení a
odejmutí miminka – jako jediný produkt na trhu umí upozornit, že jste
pravděpodobně položili miminko na podložku, ale zapomněli jste
monitor zapnout.

Popis
Střeží tedy Vaše miminko 24 hodin denně, a to i v době, kdy zrovna neleží v postýlce – podložka neustále vyhodnocuje vzruchy z okolí a v případě, že
došlo k položení miminka, upozorní Vás na nutnost přístroj zapnout. Stejně tak Vás upozorní na nutnost vypnutí, pokud jste miminko vyjmuli z
postýlky a monitor zapomněli vypnout.

Nanny BM-03 je certifikovaný zdravotnický prostředek, který monitoruje dýchání dítěte a je vhodný i pro nedonošená miminka od 1kg hmotnosti.
Jako jediný monitor na trhu také hlídá stáří podložky a v případě, že ta již překročila dobu své životnosti, upozorní Vás během automatického testu
funkčnosti. Je napájen ze 2 tužkových baterií, má noční lampičku pro rychlou vizuální kontrolu miminka v noci a intenzitu jasu automaticky
přizpůsobuje okolnímu prostředí – v noci tak kontrolky svítí s menší intenzitou pro nerušený spánek Váš i Vašeho miminka. Rovněž hlídá teplotu v
místnosti, aby nedošlo k přehřátí miminka, což je jeden z rizikových faktorů tzv. Syndromu náhlého úmrtí kojence.

Detekční plochu v postýlce lze rozšířit připojením druhé podložky.

Technická specifikace

Poplachová frekvence dýchání < 8 nádechů/min. (< < 0,13 Hz)

Průměrná životnost baterií 6 měsíců

Snímací podložka typ BM-03D, rozměry 300×500×15 mm, váha 935g, svrchní materiál PVC-P

Akustický výkon sirény 80 dB/m ± 5 % dB/m

Provozní podmínky +5 °C až +40 °C, Rh 15 % - 93 %, 700–1200 kPa

Použitelnost snímací podložky 2 roky od uvedení do provozu

Životnost zařízení 10 let za podmıńky výměny snıḿacı ́podložky v periodě jejı ́použitelnosti (tj. 2
roky)

Doprava a skladování 0 °C až +70 °C, Rh 10 % - 85 %, 700–1200 kPa

Zdravotnický prostředek třída IIb
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