MST-H

sterylizatory parowe
opis produktu
Sterylizatory o ugruntowanej renomie z przesuwnymi w poziomie drzwiami,
są dostępne w wykonaniu z komorami o pojemnościach od 755 do 1440 litrów.
Sterylizatory MST-H są wykonane przy wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów
i komponentów. Wyposażone są w innowacyjna technologie reprocesowania co
pozwala osiągnąć największą możliwą wydajność co daje znaczne oszczędności
eksploatacyjne. Nasza innowacyjna technologia zmniejsza zużycie wody lub pozwala
na wyższa temperaturę wlotowa wody chłodzącej, co ma zdecydowany wpływ na
oszczędność energii i zużycie wody. Standardowo wbudowana drukarka
drukuje istotne dane dotyczące procesu. W celu uzyskania dostępu do kompletnej
dokumentacji zawierającej dane szczegółowe procesu, sterylizator parowy MST-H
można podłączyć do systemu archiwizacji danych ICS 8535 firmy Belimed.

Zgodnie z normą ISO / EN zainstalowano następujące,
fabrycznie przetestowane programy:
1. Instrumenty opakowane (materiały lite) 134°C
2. Tekstylia 134°C
3. Artykuły gumowe 121°C
4. Program rozgrzewający i test szczelności 134°C
5. Test Bowie-Dick 134°C
6. Test szczelności 134°C
7. Instrumenty/ narzędzia ciężkie 134°C
8. Materiały porowate 125°C
9. Program specjalny 134°C
10. Program płyny 121°C (opcjonalnie)

charakterystyka
Ergonomiczna wysokość załadunku komory 350 mm lub bezpośrednio z poziomu podłogi
Obsługa urządzenia poprzez przeszklony panel dotykowy po stronie za- i rozładunku
Kolorowy wyświetlacz po stronie załadunku
Orurowanie ze stali kwasoodpornej (w standardzie)
Uszczelka drzwiowa o zwiększonej wytrzymałości do 3500 cykli
Wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej
Wielostopniowy system wytwarzania próżni gwarantujący idealne
suszenie najcięższych wsadów
Krótkie czasy programów sterylizacyjnych; programy sterylizacyjne dla
ciężkich załadunków zwalidowane dla sterylizacji narzędzi o wadze do 15kg/StE
Funkcja automatycznego uruchamiania o zadanej godzinie skracająca czas
przygotowywania urządzenia do pracy
Wbudowana drukarka
Zdalny dostęp serwisowy za pomocą łącza internetowego
Łatwa konserwacja i oszczędność miejsca
(dostęp serwisowy wyłącznie od frontu)
Wbudowana wytwornica pary (opcjonalnie)
System automatycznego załadunku i rozładunku (opcjonalnie)

model dwudrzwiowy

pojemność komory
StU / litry

wymiary komory
W x S x G (mm)

wymiary urządzenia
W x S x G (mm)

wysokość
załadunku (mm)

9-6-9 HS2

9 / 755

1080 x 660 x 1058

1970 x 1700 x 1374

350

9-6-12 HS2

12 / 997

1080 x 660 x 1398

1970 x 1700 x 1714

350

9-6-15 HS2

15 / 1220

1080 x 660 x 1706

1970 x 1700 x 2022

350

9-6-18 HS2

18 / 1440

1080 x 660 x 2014

1970 x 1700 x 2330

350

Wszystkie modele sterylizatorów są dostępne także w wersji z załadunkiem z poziomu podłogi.
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