
SEPARACE AMALGÁMU
Dentální soupravy

Centrální sedimentační systém

S kompletní reciklací

ISO CERTIFIKOVANÁ



GREEN&CLEAN M2 GREEN&CLEAN MB

METASYS - technologie separace amalgámu
Správné řešení pro každou situaci!

Separace amalgámu se dotýka nás všech!
METASYS - technologie separace amalgámu

Nejen, že jsou k dispozici samostatní separátory, jako jsou COMPACT Dynamic a MST 1, ale také centrální ECO II, ECO II 
Tandem a ECO II Tandem D.Která z variant bude nejlepší pro vaši ordinaci závisí na vašem přání. V každém případě, může 
být vybrána z ekvivalentní alternativy. Všechna řešení mají tyto společné rysy: Modulární konstrukce se snadnou údržbou a 
servis, vysoká spolehlivost osvědčená po celá léta, ekonomické a state-of-the-art technologii.

Instalace do zubní soupravy:
• MST 1
• COMPACT Dynamic

Centrální separační systém:
Pro dodatečnou montáž do stávajících 
odsávacích systémů různých výrobců:

• ECO II
• ECO II Tandem/ECO II Tandem D

Centrální separační systém s výkonným 
odsáváním EXCOM/VAC:
• ECO II v sacím systému EXCOM hybrid A1/A2
• ECO II Tandem/ECO II Tandem D v sacím 

systému EXCOM hybrid A5

METASYS příslušenství
Pro zcela kompletní instalaci!

• META Connect fitink box,  
Objednací číslo: 40400008

• Manometr, Objednací číslo: 40400004
• Předfiltr, Objednací číslo: 40050048

• Plivátkový ventil + poziční ventil,  
Objednací číslo: 40050002 + 40050047

• Sací hadice

Praktický kartáč s dávkovačem na bázi kyseliny 
citronové a enzymy pro optimální čištění plivátka

Správná péče je ten rozdíl!

Prostřednictvím odsávacích systémů a separátorů amalgámu se značné množství krve, slin a chemických látek se 
vypuští do kanalizace: je to nebezpečný a agresivní mix, který může ovlivnit i ty nejkvalitnější sací a separační  
systémy.

Profesionální čištění a dezinfekce celého systému s doporučenými přípravky je nezbytné nejen z hygienických  
důvodů, ale kromě toho také pro zajištění funkčnosti zařízení.

S GREEN&CLEAN M2 a GREEN&CLEAN MB, nabízí METASYS efektivní, jednoduché a rychlé řešení:

Duální, aktivně ne-pěnění koncentrát pro dezinfekci a 
čištění sacích systémů a separátorů amalgámu

METASYS GREEN&CLEAN hygiena



MST 1

EXCOM hybrid A1 - ECO II

COMPACT Dynamic

METASYS řešení
Pro jednu zbní soupravu

Centrální odsávací systemy pro jendu zubní soupravu

MST 1: separátor amalgámu s oddělením vody a vzduchu

Síťové napětí 24 V AC

Frekvence 50/60 Hz

Maximální odběr proudu 2 A

Maximální elektrický výkon 46 VA

Maximální průtok vody 4,5 l/min

Vakuový rozsah 80 mbar -250 mbar

Účinnost separace 98,6 %

Kapacita sběrního kontejneru 300 cm3

Interval výměny sběrního kontejneru Cca. 6-8 měsíců

Parametry pro odsávací systémy polo-mokré / suché

Rozměry (D x Š x V) mm 305 x 210 x 104 mm

Číslo DIBT povolení Z-64.1-4

• EXCOM hybrid A1 - ECO II, 
Objednací číslo: 02010251

• Objednací číslo: 01060001

• Objednací číslo: 01010002

Odsávací systém pro jendu zubní soupravu

COMPACT Dynamic: separátor amalgámu s dynamickým oddělení  vody a vzduchu

Síťové napětí 24 V AC

Frekvence 50/60 Hz

Maximální odběr proudu 6,3 A

Maximální elektrický výkon 100 VA

Maximální průtok vody 4,5 l/min

Vakuový rozsah 80 mbar - 160 mbar

Účinnost separace 96,4%

Kapacita sběrního kontejneru 300 cm3

Interval výměny sběrního kontejneru Cca. 6-8 měsíců

Parametry pro odsávací systémy polo-mokré / suché

Rozměry (V x Š x D) mm 301 x 173 x 110 mm

Číslo DIBT povolení Z-64.1-2

Přizpůsobené verze MST 1, pro 
různé typy zubních souprav jsou  
k dispozici. Příslušné obj. čísla 
jsou uvedeny v ceníku a na:   
www.metasys.com.

Přizpůsobené verze COMPACT 
Dynamic, pro různé typy zubních 
souprav jsou k dispozici.  
Příslušné obj. čísla jsou uvedeny  
v ceníku a na:  www.metasys.com.

Více informací:



ECO II

EXCOM hybrid A5EXCOM hybrid A2

ECO II Tandem D

ECO II Tandem

• EXCOM hybrid A5-ECO II Tandem D,  
230 V, Německo,  
Objednací číslo: 02010228

• EXCOM hybrid A5-ECO II Tandem D,  
400 V, Německo,  
Objednací číslo: 02010230

• EXCOM hybrid A5-ECO II Tandem, 
230 V, Mezinárodně,  
Objednací číslo: 02010222

• EXCOM hybrid A5-ECO II Tandem, 
400 V, Mezinárodně,  
Objednací číslo: 02010224

Centrální řešení
METASYS řešení

Centrální odsávací systemy pro jendu zubní soupravu

• Objednací číslo Mezinárodní: 01050004
• Objednací číslo Německo: 01050005

• EXCOM hybrid A2-ECO II D, 
230 V, Německo,  
Objednací číslo: 02010227

• EXCOM hybrid A2-ECO II D, 
400 V, Německo,  
Objednací číslo: 02010229

• EXCOM hybrid A2-ECO II, 
230 V, Mezinárodně,  
Objednací číslo: 02010221

• EXCOM hybrid A2-ECO II, 
400 V, Mezinárodně,  
Objednací číslo: 02010223

• Objednací číslo Německo: 01050005

• Objednací číslo Mezinárodní: 01050004

ECO II: Separátor amalgámu pro 1 až 3 souprav

Maximální průtok vody 1 l/min

Učinnost separace 99,3 %

Kapacita sběrního kontejneru 700 cm3

Interval výměny sběrního kontejneru Alespoň jednou za rok nebo když 
na 100% plný

Rozměr (H x W x D) 350 x 220 x 224 mm

Váha ECO II (se sběrním kontejnerem) 1,7 kg

Váha ECO II (s plným sběrním kontejnerem) 2,7 kg

ECO II Tandem: separace amalgámu pro 3 - 5 zubních souprav

Maximální průtok vody 2 l/min

Učinnost separace 99,3 %

Kapacita sběrního kontejneru 2 x 700 cm3

Interval výměny sběrního kontejneru Alespoň jednou za rok nebo když 
na 100% plný

Rozměr (H x W x D) 365 x 407 x 213 mm

Váha ECO II Tandem (se sběrním kontejnerem) 3,6 kg

Váha ECO II Tandem (s plným sběrním  
kontejnerem)

2 x 2,7 kg

ECO II Tandem D: separace amalgámu pro 3 - 5 zubních souprav

Maximální průtok vody 2 l/min

Učinnost separace 99,3 %

Kapacita sběrního kontejneru 2 x 700 cm3

Interval výměny sběrního kontejneru Alespoň jednou za rok nebo když 
na 100% plný

Rozměr (H x W x D) 365 x 407 x 213 mm

Váha ECO II Tandem D (se sběrním  
kontejnerem)

5,3 kg

Váha ECO II Tandem D (s plným sběrním 
kontejnerem) 2 x 2,7 kg
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Sběr amalgámu a recyklace: Jednoduchá a nekomplikovaná!
ECOTransfOrm

Kromě výroby separátoru amalgámu nabízí  
METASYS celosvětově sběr, recyklaci a servis.

Skupina METASYS, se svou dceřinou společností Dental eCO ServiCe v prostarách 
své továrny zpracovává amalgámový odpad. To znamená, že METASYS nabízí nejen 
technologie separace amalgámu, ale i jeho likvidaci.

Sběrní systém Dental ECO Service zpracovává ročně několik tun odpadového 
amalgámu, chemicky ho zpracovává a opakovaně použitelné složky extrahuje a 
předáva zpátky k použití v průmyslu. Systém recyklace se specializuje na recyklaci 
amalgamu a je držitelem všech potřebních povolení.

Dental eCO ServiCe GmbH – METASYS 
Florianistraße 3

6063 Rum bei Innsbruck
Austria

Veškeré informace o našich sběrnýchích místech získáte na www.metasys.com

Umístěte plnou nádobu amalgámu do obalů, které byly speciálně vyvinuty pro jejich odesláním poštou. Odešlete je na 
uvedenou adresu. 

Každý nový kontejner obsahuje následující balíček služeb:

Likvidace sběrné nádoby 

Certifikát o likvidaci

Platné v dané krajině

Pro dobro životního prostředí
Společnost METASYS

Komplexní know-how
Sběrní systém DEnTal ECO sErviCE

Balíček služeb
ECOTransfOrm: nákladově efektivní likvidace amalgámu

Waste water,
waste disposal  
dumps,
sewage treatment 
plants

?

METASYS
MULTI SYSTEM TYP 1

ECOTransfOrm

Conventional  
amalgam constituents 
unseparated
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METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria
Phone: +43 512 205420 - Fax: +43 512 205420 7
www.metasys.com - info@metasys.com

GERMANY
METASYS Medizintechnik GmbH
Ahornstraße 19
85614 Kirchseeon
Phone: +49 2236 37 42 42

FRANCE
METASYS France S.a.r.l.
9, bd E. Michelet
69008 Lyon
Phone: +33 4 37 90 22 15 

ITALY
Dental ECO Service italia S.r.l.
Florianistraße 3
6063 Rum bei Innsbruck
Phone: +39 045 981 4477 

VK-Prospekt Amalgamabscheidung CS            2015-09             70010913           ZK-55.940/00               Pro účely tisku.

ECOTransfOrm

METASYS ... makes the difference!
Technologie separace amalgámu
Suché a mokré odsávací systémy
Kompresory
Dekontaminace vody
Automatizované hygienické systémy
Hygiena a dezinfekce
Recyklace amalgámu

METASYS se etablovala na celém světě jako výrobce vysoce kvalitních stomatologických 
výrobků.

Hlavní součástí firemní identity je vysoká citlivost na problématiku životního prostředí, 
kterou si můžete všimnou u všech našich produktů a služeb.  
Naše vysoce kvalitní technologie chrání zásoby vody před znečištěním rtutí  
a nebezpečními chemickými látkami.

Zejména separací amalgámu, METASYS stále stanovuje nové standardy. METASYS je 
známý jako jedna z předních společností, pokud jde o technologií oddělování amalgámu.

Pro splnění požadavků zákazníků a trhu, METASYS nabízí širokou škálu produktů pro 
zubní ordinace: odsávací zařízení, kompresory, hygienické systémy, dekontaminační 
systémy vody a širokou škálu dezinfekčních prostředků.

S ECOTransform, METASYS také nabízí kompletní recyklační systém pro amalgám.
Speciální recyklační závod zpracuje amalgámový odpad v souladu se zákonem.




