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   АВТОКЛАВИ                            V10/22 
 

Предназначение 

Намират широко приложение в микробиологията за стерилизиране на разтвори и 
хранителни среди, медицината, стоматологията, естетичната хирургия, във ветеринарните 
кабинети, а също така и за салони за красота и студия за татуировки. 
 

НАСТОЛЕН АВТОКЛАВ Модел: BKM-Z24N 
 

Характеристики 

 Клас на стерилизация: N (EN 13060) - ТЕРМИЧЕН ВАКУУМ И СУШЕНЕ. Той може да се 

използва за кухи инструменти и твърди инструменти тип А.  Термодинамичният вакуум 

гарантира елиминиране на студения въздух 

от кухини и достигане на оптимален ефект 

на стерилизация; 

 Микропроцесорно управление, LED дисплей 

и модулиран панел за лесна работа; 

 Вътрешна камера изработена от 

неръждаема стомана гарантираща 

дълготрайна употреба; 

 Автоматичната система за откриване на 

неизправности улеснява поддръжката. 
 

Системи за безопасност 
 Система за заключване на вратата; 

 Защита срещу прегряване и свръхналягане; 

 Предпазен клапан в случай на свръхналягане; 

 Аларма при повреда на системата.                                                              
 

Модел: BKM-Z24N                                                                     цена при запитване 

Капацитет 24 л 

Размер на камерата Ø 245 мм х 450 мм 

Начин на зареждане Хоризонтално 

Температури на стерилизация 121°C и 134°C 

Максимално работно налягане 2.3 bar 

Минимално работно налягане 1.1 bar 

Точност на поддържаната температура 1°C 

Точност на поддържаното налягане 0.1 bar 

Ниво на шума < 50 dBA 

Брой тави 3 бр. включени 

Температура на околната среда 5 до 40оС 

Външни Размери (L*W*H) 670 х 450 х 400 мм 

Консумация електричество 1700 W 

Захранване 220 V, 50 Hz 

Тегло 60 кг 
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НАСТОЛЕН АВТОКЛАВ Модел: BKM-Z24B     
 

Характеристики 

 Клас на стерилизация: B (EN 13060) – работна среда пара под високо налягане;  
 Парата прониква в дълбочина на заложените 

инструменти, марли, текстил и др.  

 Система за вакуумно сушене; 

 Микропроцесорно управление, LCD дисплей  показващ 

температура, налягане, време, работно състояние, 

предупреждение за повреда и друга информация;  

 Множество типове програми: Системата разполага с 

различни програми, които включват: опаковани и 

разопаковани инструменти, персонализирана програма, 

бърза програма, програма за тестване на BD, програма 

за вакуумно тестване, програма за предварително 

загряване и програма за сушене. 

 Специални програми:  

 HIV  

 HBV (програма за продължителна стерилизация)  

 Стандартни програми:  

 Test B&D  

 Vacuum  

 Helix 

 Стандартен USB порт: Потребителите могат да съхраняват стерилизационните данни на USB. 
 Вътрешна камера изработена от неръждаема стомана гарантираща дълготрайна употреба; 
 Автоматичната система за откриване на неизправности улеснява поддръжката. 
 

Системи за безопасност 
 Система за заключване на вратата; 

 Аларма при намаляване нивото на водата в резервоара; 

 Защита срещу прегряване и свръхналягане; 

 Предпазен клапан в случай на свръхналягане; 

 Аларма при повреда на системата.                                                              
 

Модел: BKM-Z24B                                                                             4 100.00 лв.    D0 

Капацитет 24 л 

Размер на камерата Ø 247 мм х 470 мм 

Начин на зареждане Хоризонтално 

Температури на стерилизация 121°C и 134°C      /макс. температура 145оС/ 

Резервоар 4 л 

Консумация на вода 160 ～ 180 мл на цикъл 

Максимално работно налягане 2.3 bar 

Минимално работно налягане 0.9 bar 

Точност на поддържаната температура 1°C 

Точност на поддържаното налягане 0.1 bar 

Ниво на шума < 50 dBA 

Брой тави 3 бр. включени 

Температура на околната среда 5 до 40оС 

Външни Размери (L*W*H) 495 х 700 х 410 мм 

Консумация електричество 1950 W 

Захранване 220 V, 50 Hz 

Тегло 75 кг 
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