


 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

• Γρήγορος, εξαιρετικά ισχυρός, με 
εξελιγμένο πρόγραμμα , χαρακτηριστικά 
τα οποία τον κάνουν τον καλύτερο της 
αγοράς. 

• Με μικρές απαιτήσεις χώρου για την 
εγκατάσταση του και μικρή κατανάλωση 
σε νερό και ρεύμα.   

• Οθόνη αφής για όλες τις λειτουργίες του 
κλιβάνου 

• Με λειτουργία  κενού τύπου fractional 
multiple evacuation (πολλαπλό παλμικό 
κενό) 

• Αυτόματη πόρτα τόσο στο άνοιγμα της 
όσο και στον έλεγχο ασφάλειας της. 

• Απλή λειτουργία για γρήγορα και 
επαναλήψιμα αποτελέσματα 

• Με πρόβελψη για σύνδεης σε εκτυπωτή 
ή/ και PC  

• Γρήγορη παράδοση 
• Βέλτιστη τεχνική υποστήριξη 

 

 
 Βασικά Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
• όγκος θαλάμου: 15 liters (20 και 25 
λίτρα σε άλλα μοντέλα) 

• θερμοκρασία αποστείρωσης : από  
105 °C έως 134 °C  

• ενσωματωμένη ανεξάρτητη 
γεννήτρια ατμού  

• ισχυρή αντλία κενού για τέλειο 
στέγνωμα 

• έλεγχος λειτουργίας από διπλούς 
επεξεργαστές (Master and Slave)  

• με οθόνη αφής για άνετο χειρισμό  
• μεγάλος αριθμός προγραμμάτων  
• χωριστά συστήματα ελέγχου 
λειτουργίας και ρυθμίσεων  

• χωριστές δεξαμενές για το 
αποσταγμένο νερό και το 
χρησιμοποιημένο  

• επιτρέπει την αξιολόγηση σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 
EN 554  
 

 
 
 
Βασικές σχεδιαστικές παράμετροι:  

Το δοχείο πιέσεως (θάλαμος 
αποστείρωσης), η πόρτα και η γεννήτρια 
ατμού  είναι κατασκευασμένες απο υψηλής 
ποιότητας  ανοξείδωτο ατσάλι  DIN 1.4571, 
AISI 316 Ti. Για  εξοικονόμηση ενέργειας  ο 
θάλαμος αποστείρωσης είναι τέλεια 
μονωμένος με ειδκό οικολογικό μονωτικό 
υλικό έτσι ώστε να μην διαχέτεαι 
θερμότητα στο περιβάλλον. Οι αισθητήρες, 
οι βαλβίδες και η αντλίες κενού είναι 
κατασκευασμένες από τις κορυφαίες 
εταιρίες του χώρου.  
 

 
 
 
Προγράμματα αποστείρωσης  
 
P1 Unwrapped instruments (ατύλιχτα 
εργαλεία) αποστείρωση  στους  134 °C/4 
min  
P2 Wrapped instruments, εργαλεία και 
υλικά αποστείρωση  στους 134 °C/7 min, 
στέγνωμα  για 26 min  
P3 Textile, containers, για υφάσματα, 
δοχεία, και τυλιγμένα  εργαλεία και υλικά 
με έντονο στέγνωμα  αποστείρωση  στους 
134 °C/7 min, στέγνωμα 46 min  
P4 Rubber, cavities τυλιγμένα υλικά απο 
γυαλί, λάστιχο και πλαστικά αποστείρωση  
στους 121 °C/20min, στέγνωμα 26 min  
P5 Wrapped quick τυλιγμένα  εργαλεία 
και υλικά -  γρήγορος κύκλος ) 
αποστείρωση  στους 134 °C/7 min, 
στέγνωμα 14 min  
P6 Cavities quick υλικά πορώδη και με 
κοιλότητες )αποστείρωση  στους 121 
°C/20 min, στέγνωμα 14 min  
P7 Special ειδκό πρόγραμμα με 
παραμέτρους ρυθμιζόμενες  σύμφωνα με 
τι απαιτήσεις του χειριστή.  
π.χ. για Διαλύματα  - μπορεί να 
ενσωματωθεί  αισθητήρας  θερμοκρασίας 
PT 100   (υψηλής ακρίβειας) 
P8, P9 Bowie&Dick test/HELIX test 
έλεγχος εισχώρησης ατμού αποστείρωση  
στους 134 °C/3,5 min, στέγνωμα 0,5 min  
P10 Vacuum test έλεγχος στεγανότητας 
θαλάμου και διάρκειας φάσης εξομοίωσης.  
5 min, χρόνος ελέγχου 10 λεπτά 
P11 Service πρόγραμμα συντήρησης για 
γρήγορο έλεγχο και συντήρηση 

 

 

Περιγραφή 

Ο αυτόκαυστος κλίβανος  STERIDENT με 
θάλαμο όγκου 15 l αντιπροσωπεύει την   

εντελώς καινούργια γενιά επιτραπέζιων  
αυτόκασυτων κλιβάνων. Βρίσκεται σε πλήρη 
εναρμόνιση με τις προδιαγραφές του  standard  
EN 13060 για κλιβάνους  class B. Οι κλίβανοι  
STERIDENT  είναι κατάλληλοι για την 
αποστείρωση εργαλείων υλικών, υφασμάτων, 
ελαστικών, και πλαστικών τα οποία είναι 
κατάλληλα να αποστειρωθούν  σε 
ατμό.Διαθέτουν συμπαγείς διαστάσεις , υψηλή 
ποιότητα κατασκευής, ευρεία γκάμα 
εφαρμογών, ταχύτητα λειτουργίας, αξιοπιστία,  
και μέγιστη ασφάλεια.  
Το σύστημα ελέγχου με δύο μικροεπεξεργαστές 
(Master and Slave)  καθώς επίσης και τα διπλά 
αισθητήρια πίεσης και θερμοκρασίας  
δημιουργούν  δύο ανεξάρτητα συστήματα ένα 
για τον έλεγχο του κύκλου αποστείρωσης και 
ένα για τον έλεγχο και καταγραφή της 
λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι  την 
μεγαλύτερη ακρίβεια  και ασφάλεια λειτουργίας  
Το πατενταρισμένο σύστημα  πλήρωσης του 
θαλάμου αποστείρωσης με ατμό εγγυάται την  
μέγιστη ταχύχτητα αποστείρωσης και την 
προστασία των εργαλείων.  
Η οθόνη αφής  επιτρέπει μεγάη ευκολία στον 
χειρισμό και παρέχει πλήρη στοιχεία για την 
εξέλιξη της αποστείρωσης.  
Υπάρχει η δυνατότητα για την σύνδεση 
εξωτερικού εκτυπωτή  ή  σύνδεση με Η/Υ για 
την αξιολόγηση της λειτουργίας του και την λήρη 
καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των 
στοιχείων του κάθε κύκλου.  
Ο αυτόκαυστος κλίβανος  STERIDENT είναι 
πιστοποιημένος με τον αριθμό  CE0123 για την 
ελεύθερη κυκλοφορία του στην Ευρωπαική 
ένωση. 

 

 

 


