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Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/autoklv-12l-plte-12-b-kl-b-tlaiare-p-269.html

Autokláv 12L plte 12-B KL. B +
Tlačiareň
Cena s DPH

1 300.00 Euro

Cena bez DPH

1 181.82 Euro

Skoršie cena

1 399.00 Euro

Dostupnosť

Dostupný

Dodacia lehota

48 hodín

Katalógové číslo

10101

Kód výrobcu

AC-V-12B

Výrobca

Mtechnic

Popis produktu
Zdravotnícky autokláv tř.B 12L VORY12-B + Tlačiareň + Technický pas + CZ Manuál

Najnovšia verzia zdravotníckeho Autoklávu (má CE certifikát a EC 93/42 / EEC) umožňuje výber z 6 programov (predchádzajúce verzie
autokláve mali iba 4 programy)
Model 2019 je vybavený displejom a vstavanou termálnou tlačiarňou.
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Sada obsahuje až 7 rolí papiera a technický pasport zariadení.
Kapacita zariadenia je 12L
Autokláv bol špeciálne navrhnutý pre využitie pri sterilizácii. Je vybavený mikroprocesorom pre inteligentné ovládanie a jednoduchým rozhraním
umožňujúci pohodlnú prácu so zariadením.
Lekársky autokláv triedy B plte-12B je jedným z najmodernejších sterilizátorov pracujúci na báze tlaku pary.

Môže sterilizovať prakticky akýkoľvek typ materiálu, napr.:
katétre
ihly
endoskopy
speculums
zubné vrtáky
pilníky
nožnice atď.
Lekársky autokláv plte-12B je triedy B, má veľmi dôležité funkcie, ktoré nenenajdete v iných triedach S a N - kompletné odvádzanie vzduchu
pomocou sekvencie vákuových pulzov a injekcií pary. Momentálne je to tá najlepšia technika, ktorá vám umožní sterilizovať akýkoľvek typ
výrobku.
Autokláv triedy B nájde využitie v:
kozmetické salóny
zubnej ordinácie
tetovacie štúdiá
lekárske ordinácie
ambulancie
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6 pracovných programov:
1. Základný program
2. Rýchly sterilizačný program
3. Program sterilizácie nástrojov
4. Program Fast PLUS
5. VNA
6. Plast, Guma
Zariadenie môže pracovať pri teplotách 121 stupňov alebo 134 stupňov, pri prevádzkovom tlaku 1,1 bar alebo 2,1 bar
Zariadenie spĺňa požiadavky na vysoký výkon podľa európskej normy prEN 13060 triedy B.
Sada obsahuje:
Zariadenie triedy B s kapacitou 12l
Dva kovové zásobníky
Držiak na tácku
Nádoba na vodu
Hadica pre vypúšťanie vody
6 roliek papiera + 1 v tlačiarni (celkom 7 rolí)
napájací kábel
Náhradné tesnenie
Dve náhradné poistky
Pokyny v češitně
Technické údaje:
Komora z kyselinovzdornej ocele (chrómnikle)
Zámok dverí
vstavaná termotlačiareň
Pracovný čas 0-45min - závisí na užívateľskom nastavení
Vonkajšie rozmery: 50x44x40cm
Rozmery komory: hĺbka: 36cm, priemer: 20cm
Kapacita: 12 l
Tlak: 1,1
Výkon: 1800 W
Hmotnosť: 41 kg
Napájanie: 230V
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