BOECO АВТОКЛАВ МОДЕЛ BTE-23D

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

Характеристики:
Тристепенно предварително вакуумиране
Камера от неръждаема стомана – 23 литра
LCD дисплей
В доставката са включени 3 тавички, 1 държател и 1 ръкохватка
Високо качествена водна помпа и клапани
Независим парогенератор
Две проби самокалибровка
Лесен за почистване резервоар за вода
Процедура на сушене: чрез вакуум
Стерилизационна температура: 121°C и 134°C
Тестови програми: Helix тест, B&D тест и Вакуумен тест
Стерилизационни цикли: има възможност за 7 цикъла и 3 програми
Програма

ОПЦИОНАЛЕН
МИКРО ПРИНТЕР

BTE-23D приема тристепенно предварително
вакуумиране.
Следната таблица описва състоянието на
процеса

Налягане

Стерил. време

Общо време

SOLID 134

134°C

2.1 bar

4 min

18-30 min

SOLID 121

121°C

1.1 bar

20 min

30-45 min

TEXTILE 134

134°C

2.1 bar

6 min

30-40 min

TEXTILE 121

12 °C

1.1 bar

20 min

35-50 min

LIQUID 134

134°C

2.1 bar

10 min

45-65 min

LIQUID 121

121°C

1.1 bar

30 min

50-75 min

PRION

134°C

2.1 bar

18 min

45-65 min

B&D TEST

134°C

2.1 bar

3.5 min

22-35 min

Helix TEST

134°C

2.1 bar

3.5 min

22-35 min

-

-

-

15-20 min

Вакуум ТЕСТ
BOECO BTE-23D

Температура

Наличието на малко бутони прави работата с автоклава лесна и за
неквалифициран персонал. Всички цикли са напълно автоматични; не е
необходима човешка намеса в управлението на цикъла. Специалната
защитна заключваща система гарантира, че вратата няма да може да се
отвори, ако има налягане в камерата. Стерилизационна документация:
Интерфейс за принтер (Микро Принтер се предлага по желание) и USB
порт за съхраняване на информацията от програмният
цикъл на флаш памет. Времената за стерилизация и сушене могат да се
регулират ръчно давайки възможност на всеки потребител да
удовлетвори индивидуалните си нужди. Благодарение на системата за
откриване на неизправности при появата на проблем на дисплея се
показва съответния код на допуснатата грешка.

Безопасност
Системата за предупреждение предотвратява стартиране на
цикъл, ако вратата не е заключена.
Тристепенна защита от прегряване и свръхналягане:
Системата за защита от свръхналягане автоматично ще спре
електроподаването,
ако температурата
в камерата
е
необичайно висока. Сензора в камерата дава точни данни за
налягането в нея.
Системата за контрол на температурата използва температурен
сензор PT1000. Той е с висока точност, надеждно обслужване и
бързо измерване. Гарантира прецизно и навременно предаване
на температурните колебания.
Предпазният клапан ще изпусне пара в случай, че налягането в
камерата надвишава нормалните нива.
Техническа информация:
Отговаря на CE и EN13060
Произвежда се по ISO 9001 и ISO 13485 норми
Размер на камерата: ø 247 x 460 мм (23 л)
Външни размери: 690 x 480 x 455 мм, Нето Тегло 51 кг
Пакетна кутия 750x560x460 мм, Брутно тегло 58 кг
Мощност: 220V, 50/60 Hz
Кат. №

Описание

BOE 8902300

Настолен автоклав BTE-23D,
4 900.00
Обем: 23 л
Включва: 3 тавички, 1 държател и 1 ръкохватка
Микро принтер

BOE 8902301

Цена, лв.

ЦЕНА БЕЗ 20% ДДС.

