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Q72B/Q52B
лінійка горизонтальних автоклавів на 18/23 літра з водяною системою охолодження.

Автоклав Q72B / Q52B - лінійка горизонтальних автоклавів на 18/23 літра з водяною системою
охолодження.Компактні й надійні автоклави цієї моделі є ідеальним рішенням для медичних установ
різного профілю з малим і середнім потоком пацієнтів, де необхідна швидка і надійна
стерилізація.Стерилізація «класу В» за 16 хвилин.
Цикл стерилізації в автоклавів з водяною системою охолодження менше, ніж з повітряної. Це забезпечує
швидку зміну інструментів і дозволяє працювати в режимі «один пацієнт - одна стерилізація». Цикл
«Швидка стерилізація» триває всього 16 хвилин, включаючи фази «перед вакуум» і «сушка».
Розрахований для роботи з усіма типами інструментів, упакованими в захисні покриття.
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Безперервна стерилізація - 7/24.
Конструкція і технічні характеристики приладу дозволяють проводити процес стерилізації 24 години на
добу 7 днів на тиждень. Нема потреби робити паузи між циклами стерилізації.
Обсяг стерилізаційної камери можна вибрати з урахуванням потоку інструментів - 18 або 23 літри.
Захист інструментів.
Точний контроль температури й тиску по всьому об'єму стерилізаційної камери забезпечує рівномірне
нагрівання інструментів, включаючи інструменти з внутрішніми порожнинами. Це гарантує якість
процесу стерилізації та збереження дорогих інструментів.
Кольоровий сенсорний дисплей управління
Просте меню дає можливість легко управляти автоклавом і контролювати весь процес стерилізації. На
кольоровому сенсорному екрані зображаються основні параметри циклу стерилізації - температура, тиск
і час закінчення циклу.
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Безпека
Електричний замок запобігає відкриття дверець при процесі стерилізації. Ущільнювальна термостійка
прокладка розташована по всьому діаметру камери, забезпечуючи повну герметичність. Захисна
система зрівнює тиск в камері в автоматичному режимі при збої живлення, даючи можливість отримати
інструменти.Зовнішня циркуляція води
Дистильована вода подається із зовнішнього джерела в автоматичному режимі. Автоклав оснащений
системою контролю якості води, що подається. При поганій якості води процес стерилізації
припиняється.Комплектуючі від німецького виробника
Основні вузли автоклава зроблені в Німеччині. Вакуумна помпа з водяним охолодженням здатна
досягати рівня вакууму - 0.96 бар. Ідеальний тиск для якісної стерилізації. Конструкція камери і система
відкачування забезпечують повне видалення води після кожного циклу стерилізації.Надійність
Корпус автоклава зроблений з неіржавіючої сталі марки 304, стійкої до корозії й окисленню. При цьому,
передня кришка зроблена з цілісного листа, що спрощує процес очищення.
Об'єм: 18/23 літра;
Екран: кольоровий LCD екран із діагоналлю 4.3 дюйма;
Дверний замок: електричний контроль за зачиненням дверей;
Зовнішні габарити, мм: 460х450х560/460х450х560;
Об'єм камери, мм (діаметр х довжина): 253х360/253х460;
Вага, кг: 54/57;
Інтерфейс зв'язку: USB/RS232;
Принтер (опційно): зовнішній;
Лоток: 3 рівневий лоток (5 рівневий лоток (опиця));
Рівень вакууму: -0,96 бар;
Залишкова вологість: менше 0.1%
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