PARNÉ
AUTOKLÁVY
za skvelé ceny
Stolné laboratórne autoklávy
ICANCLAVE
Vhodné pre laboratóriá, veterinárne
kliniky, zubné kliniky, tetovacie salóny,
pedikúry a manikúry.

VYNIKAJÚCI VÝKON
Plne automa cké stolové autoklávy s objemami 8, 16, 18 a 23 litrov majú prednastavené programy: nástroje, kvapaliny,
zabalené predmety, tex l, prióny.
Rýchly priebeh sterilizačných cyklov
zabezpečuje zabudovaný nezávislý generátor pary. Zásobník na vodu je ľahko
dostupný; snímač hladiny vody v hlavnej
nádrže kontroluje minimálnu a maximálnu hladinu.
Jednoduché ovládanie a priateľské rozhranie v českom jazyku. Displej zobrazuje
čas, teplotu, tlak, alarmové stavy a indikáciu stavu zariadenia. Cer ﬁkácia CE.

Napájanie sa automa cky vypne, ak
dôjde ku skratu alebo inej elektrickej
poruche napájania.
Prístroj je schopný detegovať a iden ﬁkovať presnú príčinu akéhokoľvek problému a zobraziť konkrétny chybový kód
pre obsluhu a má automa cké upozornenie na údržbu zariadenia.

BEZPEČNOSŤ A MONITOROVANIE
Model
Objem
Veľkosť komory
Príkon
Hmotnosť
Počet políc
Cena bez DPH*

Vnútorná pamäť automa cký ukladá
posledných 20 programov.
Možnosť dokúpiť tlačiareň (50,- € bez
DPH) a USB port na prenos dát do
počítača pomocou USB kľúča (25,- € bez
DPH). Nákup doplnkov uvádzajte už pri
objednávke.

STE-8-M
STE-16-M
STE-18-M
STE-23-M
8 litrov
16 litrov
18 litrov
23 litrov
Φ170x320mm Φ230x360mm Φ247x350mm Φ247x450mm
1400 W
1900 W
2100 W
2100 W
30 kg
43 kg
45 kg
48 kg
2 ks
2 ks
3 ks
3 ks
999,- €
1099,- €
1449,- €
1599,- €

*DPH vo výške 20 %
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Autoklávy majú dvojitý bezpečnostný
systém ochrany dverí, ktorí zabraňuje
spusteniu cyklu v prípade, že dvere nie sú
riadne uzamknuté. Tento systém zabraňuje ež otvoreniu dverí v prípade, ak tlak
vo vnútri komory nie je rovnaký ako
atmosférický tlaku zvonka komory. Bezpečnostný ven l bráni pretlakovaniu
komory a chráni aj parný generátor.

DOKUMENTÁCIA
A ARCHIVÁCIA ÚDAJOV

PARNÉ AUTOKLÁVY za skvelé ceny

Podlahové laboratórne autoklávy
WISECLAVE
Podlahové laboratórne autoklávy
WiseClave plnené zhora predstavujú
ekonomické riešenie pre vaše chemické,
biologické, medicínske alebo farmaceucké aplikácie. Sú vhodné na sterilizáciu
inštrumentov, pôd, plastov, roztokov
a deštrukciu materiálov.

VYNIKAJÚCI VÝKON
Plne automa cké ver kálne autoklávy
s objemom 47, 60 a 80 litrov majú prednastavené dva hlavné režimy: nástroje
alebo kvapaliny.
Teploty nastaviteľné od +25 °C až do
+132 °C s krokom po 0,1 °C. Možnosť
nastaviť konštantnú teplotu – napríklad
100 °C pre agarové pôdy. Displej zobrazuje nastavenú teplotu a aktuálnu teplotu. Možnosť rozvárania a ohrevu médií
a pôd.
Veľmi jednoduché ovládanie a obsluha
pomocou tlačidiel. Možnosť uložiť nastavený cyklus do pamäte; možnosť nastaviť
neskoršie spustenia sterilizácie; blokovanie tlačidiel pro náhodným zmenám.
Kvalitné materiály (nerezová oceľ) a jednoduchá konštrukcia zaručujú vysokú
životnosť. Pojazdné prevedenie na kolieskach umožňuje ľahšiu manipuláciu. Dva
vnútorné drôtene koše. Cer ﬁkácia CE

BEZPEČNOSŤ A MONITOROVANIE

Chladenie vypúšťanej pary zaručuje
bezpečnosť obsluhy a zamedzuje poškodeniam displeja a elektroniky horúcou
parou.

DOKUMENTÁCIA
A ARCHIVÁCIA ÚDAJOV
Možnosť dokúpiť rozšírenie so zabudovaným rekordérom údajov a tlačiarňou
(630,- € bez DPH). Uvádzajte už pri
objednávke.

Model
Objem
Veľkosť komory
Vonkajšie rozmery
Príkon
Hmotnosť
Napájanie
Cena bez DPH

WAC-47
47 litrov
Φ300x670mm
680x470x880 mm
2000 W
116 kg
1N 230 V, 50 Hz
3999,- €

WAC-60
60 litrov
Φ350x650mm
680x470x900 mm
3000 W
120 kg
1N 230 V, 50 Hz
4299,- €

WAC-80
80 litrov
Φ400x650mm
780x580x900 mm
4500 W
173 kg
3N 400 V, 50 Hz
5599,- €

*DPH vo výške 20 %
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Bezpečnostné prvky: automa cký systém
zatvárania dverí, blokovanie dverí
tlak/teplota, bezpečnostný teplotný
termostat, pretlakový ven l.

