
Технологія, яка викличе 
фурор у вашій практиці

• Усуває забруднення води
Випаровує водопровідну воду, убиваючи і
видаляючи 99% більшості забруднюючих
речовин.

• Захищає обладнання
Дистилятор Aquastat виробляє дуже чисту
воду, необхідну для проведення стерилізації в
автоклаві у вашому кабінеті.

• Швидка дистиляція/
енергоефективний пристрій
Дистилятор Aquastat оброблює 3,78 л (1 галон)
дистильованої води лише за 4,25 годин,
споживаючи дуже мало енергії.

• Безпечна і чиста вода з будь-якого
джерела
Незалежно від того, мають ваші водяні ресурси
джерельне живлення або перебувають у
муніципальній власності, вода м'яка або жорстка,
дистилятор Aquastat кожен раз гарантує отримання
свіжої, безпечної і чистої води.

• Портативний і простий у використанні
Пристрій не потребує жодної спеціальної проводки
або сантехніки - просто підключіть його до мережі!
Дистилятор Aquastat легко переносити, оскільки
його вага складає лише 4,5 кг (10 фунтів).

• Знімна кип'ятильна камера
Легко використовувати і очищувати.

• Спеціальна нагрівальна база
Унікальний дизайн нагрівальної бази зменшує
утворення накипу.

• Новий дизайн
Новий сучасний дизайн прикрасить будь-
який кабінет.



Найчистіша вода у морі технологій

• Випаровування
• Конденсація
• На 99% менше більшості

забруднюючих речовин

Вага:         4,5 кг (10 фунтів)

Розміри:   40,6 х 24,5 х 38,4 см (Довжина х Ширина х Висота)

(16 х 9 5/8 х 1/8 дюймів)

Нова хвиля прориву забезпечує чисту і свіжу воду
Захистіть своє обладнання, використовуючи у своїй роботі лише чисту дистильовану воду. Дистилятор AQUASTAT 
від компанії «СайКен» (SciCan) дозволяє забути про дорогу бутильовану воду або ризик пошкодження обладнання, 
через використання неякісної дистильованої води. Запатентований енергозберігаючий дизайн з унікальною 
технологією дистиляції вбиває шкідливі бактерії і віруси, випаровуючи воду, а потім відтворюючи її при 
конденсації. В результаті ви отримуєте воду, яка містить на 99% менше більшості забруднюючих речовин.
Дистилятор AQUASTAT оброблює м’яку або жорстку воду з будь-якого джерела, у тому числі з тих, які мають джерельне живлення 
або перебувають у муніципальній власності. Просто підключіть пристрій до мережі, залийте водопровідну воду і увімкніть.

Завдяки своїй енергоефективній технології, дистилятор AQUASTAT очищує 3,78 літрів (1 галон) води лише за 

Компанія «СайКен Лтд» (SciCan Ltd)
Дон Мілз Роуд 1440, Торонто, Онтаріо, M3B 3P9, КАНАДА

Тел.: (416) 445-1600; Факс: (416) 445-2727
Безкоштовний телефон: 1-800-6677733

www.scican.com

Компанія «СайКен Інк» (SciCan Inc)
Технолоджі Драйв 701, Канонсберг, PA 15317, США

Тел.: (724) 820-1600; Факс: (724) 820-1479;
Безкоштовний телефон: 1-800-572-1211

Компанія «СайКен Лтд» (SciCan Ltd)
Курцез Геленд 10, D-86156, Аугсбург, НІМЕЧЧИНА

Тел.: +49 (0) 821 56 74 56-0; Факс: +49 (0) 821 56 74 56-99

Компанія «СайКен Медтек» (SciCan Medtech)
Альпенштрассе 16, 6300, Цуг, ШВЕЙЦАРІЯ

Місцевий телефон: (41-41) 727.70.27; 
Факс: (41-41) 727.70.29
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4,25 години. Поєднайте цей 
швидкий процес з компактним та 
легким дизайном, який не потребує 
жодної спеціальної проводки або 
сантехніки, і ви отримаєте всю 
необхідну свіжу воду.

НАЙВИЩИЙ СТАНДАРТ




