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Autoklaw Melatronic 15EN+
karta katalogowa

Producent:

Melag

Kraj:

Niemcy

Gwarancja:

12 m-cy

Poj. komory nominalna/użyteczna:

7l/5l

Użyteczna długość komory:

35 cm

Sterylizacja wsadów typu:

A i B (klasa S)

Rejestracja cykli:

analogowa lub cyfrowa – zewnętrzna

Nowy MELAtronic 15EN+, to wersja rozwojowa. Proste rozwiązania
techniczne poprzedniego modelu zostały dodatkowo wsparte nowym
system suszenia. Dzięki temu sterylizacja narzędzi opakowanych jest teraz
dużo skuteczniejsza. Funkcja suszenia włącza się automatycznie po
zakończonym procesie sterylizacji.
Nowy system pomiaru jakości wody wykorzystywanej do sterylizacji
działając, stale monitoruje jej przewodność. Dzięki temu wszystkie wrażliwe
elementy konstrukcyjne autoklawu są skutecznie chronione. Użytkownik jest informowany o jakości wody na
wyświetlaczu urządzenia.
Autoklaw MELAtronic 15EN+ może archiwizować rejestry przeprowadzonych cykli sterylizacyjnych
cyfrowo na podłączonym do portu szeregowego MELAflash lub na drukarce igłowej MELAprint. Rejestry
zawierają wszystkie elementy opisujące przeprowadzony cykl sterylizacyjny. Znajdziemy tam min. datę
procesu, rodzaj wybranego cyklu, wszelkie zmiany temperatury i ciśnienia wewnątrz komory jak również
informację o poprawnym lub błędnym zakończeniu cyklu.
Programy sterylizacyjne.




Program szybki 134 - dla wsadów nieopakowanych.
Program normalny 134 – dla wsadów opakowanych.
Program ochronny 121 – dla wsadów wrażliwych na temperaturę i ciśnienie.

Autoklaw świetnie sprawdzi się w gabinecie kosmetycznym zapewniając pełna ochronę mikrobiologiczną jego
klientom.
Wyposażenie standardowe:






stelaż na tace
3x perforowane tace
uchwyt do tacek
rurka do spustu wody
instrukcja obsługi w języku polskim
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Dane techniczne:
Producent:

Melag

Kraj:

Niemcy

Normy:

PN:EN 13060:2005

Zgłoszenie do UDT:

NIE

Gwarancja:

12 miesięcy

Język obsługi:

angielski

Rejestracja cykli:

drukarka lub MELAflash

Cykl dla opak. 134 Co + suszenie:

64 min

Cykl dla opak. 121Co + suszenie:

74 min

Cykl szybki dla nieopak. bez suszenia:

15 min

Sterylizacja wsadów typu:

A i B (klasa S)

Wymiary komory:

15x37 cm

Wymiary tacki:

12x35 cm

Nominalna pojemność komory:

7l

Użyteczna wielkość komory:

5l

Pojemność zbiornika na wodę:

2l

Wymiary urządzenia (d/s/w):

50 cm/44 cm/33 cm

Waga:

19 kg

Zasilanie:

230 V

Pobór mocy:

1500 W

Głośność pracy:

bd

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam Państwo informacje o innych produktach
oraz wiele materiałów video i porównań.
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