
                    

Sterylizator/suszarka apteczna  
Sterylizator charakteryzuje siê bardzo prost¹ obs³ug¹

Sterylizator na suche powietrze z grawitacyjnym  obiegiem powietrza gwarantuje niezawodnoœæ 

i bezpieczeñstwo sterylizacji. 

Sterylizator wyposa¿ony w prowadnice na którym mo¿emy umieœciæ  2(model 18 oraz 30) lub 4  pó³ki (model 65).

W sterylizatorze mo¿emy sterylizowaæ bezpoœrednio na pó³kach jak i w kontenerach sterylizacyjnych typ PSG 

zapewniaj¹cych sterylnoœæ wsadu po wyjêciu ze sterylizatora. 

Na zamówienie mo¿emy wykonaæ dodatkowe tacki do sterylizatora, kontenery posiadamy w sta³ej ofercie produkcyjnej. 

Komora sterylizatora wykonana jest z blachy nierdzewnej, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor 

bia³y. 

Sprzêt jest ca³kowicie bezpieczny i bardzo ³atwy w obs³udze. 

Sterylizator mo¿e byæ stosowany zarówno w aptekach jak i medycynie.

Regulator PID z autotuningiem.

Sterylizator posiada mo¿liwoœæ: 
o o o

- nastawy temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia do +250 C co umo¿liwia 

  pracê urz¹dzenia zarówno jako sterylizator czy suszarka,

- zdefiniowania programu sterylizacji,

- zdefiniowania programu suszenia,

- nastawy czasu do 144 godzin,

- pracy ci¹g³ej.

(model 18 oraz 30) lub 2 pó³ki (model 65).

Wyœwietlacz LED 2 x 4 cyfry.

Autonomiczne, niezale¿ne  od  sterowania,  zabezpieczenia przed przekroczeniem dostêpnych temperatur.

W wyposa¿eniu 1 

Opcje dodatkowe:

Obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo.

Obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor.

Pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym w modelu 30 oraz 65.

Podwójne  drzwi (wewnêtrzne  ze  szk³a,  zewnêtrzne z blachy).

Drzwi mocowane z lewej strony.

Zamkniêcie na klucz.

Przepust do wprowadzania dodatkowych czujników.

Dodatkowe pó³ki.

Kominki wentylacyjne.

Dane techniczne                         j.m.    SA-18G            SA-30G          SA-65G           SA-18W          SA-30W         

Obieg powietrza                                      grawitacyjny                                                wymuszony
3           

Pojemnoœæ                                   dm   17                  39                  75                    17                    39                  

Moc znamionowa                       W          800                1000             1500               800                  1000               1500

Masa netto aparatu                   kg          24                   35                  44                   25                     35                   45 

  szerokoœæ                 mm       430                 590               590                 430                  590                 590

      wysokoœæ                 mm       420                 420               670                 420                  420                  670

                    g³êbokoœæ                 mm      495                 495               495                  535                  535                 535

Wymiary    

komory      wysokoœæ                 mm       270                 270               520                  270                  270                 520

                    g³êbokoœæ                mm       400                 400               400                  360                  360                 360

SA-65W

 75  

Wymiary   

aparatu

szerokoœæ                 mm       200                 360               360                 200                  360                 360


