
LCD t° обмежувач 

TABS-AD Високопродуктивний настільний автоклав класу B  

Функція сушіння  

 Макс. температура      
134°C 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Температура стерилізації до 138°C                  
Програма стерилізації рідини до 136°C 

 
 

РК/Світлодіодний цифровий дисплей  
Для управління та зчитування параметрів, 

 

Функція безпеки  
Запобіжний клапан від надлишкового тиску, Захист від перегріву, 
Датчик двері, Функція захисту від пересихання, Кришка двері… 

 

Метод вибору витяжки  
Автоматичний вибір швидкого або низького вихлопу, щоб 

уникнути переливу стерилізаційної рідини. 

 

Програми стерилізації  
Програми, які можна вибрати для упакованих, розпакованих, 

перев’язувальних матеріалів, обладнання, гуми, рідини, рідкої 

форми, цілісного замовлення, стерилізації середовища, розчинення 

середовища, тестування B&D, вакуумного тестування, 

культурального середовища, відходів… 

Особливості: 
• Вбудований відкритий резервуар для води, легко чиститься 
• Контроль якості води 
• Внутрішній фільтр для води 
• Датчик рівня рідини 
• Повністю закачений резервуар для води може підтримувати повторну роботу 

програми. 
• Зручний інтерфейс роботи 
• На РК / світлодіодному екрані можуть відображатися температура, тиск, час, 

робочий стан, інформація про помилки і сигнали тривоги і т.д. Це зручно, щоб 
спостерігати за станом роботи стерилізатора. 

• Численні захисні пристрої безпеки 
• Автоматичний пристрій захисту від перегріву, множинний контроль і захист 

парогенератора, захист від блокування дверей і захист від надлишкового тиску 
в двох камерах, пристрій безпеки електронного ланцюга. 

• Автоматичні двері 
• У серії TABS-AD18/24/45 використовується автоматична конструкція дверей, швидке 

і просте управління, захист від опіків. У серії TABS-AD60/80I використовується 
технологія багатоточкового синхронного пресування, надійне і довговічне.   
Ефективна вакуумна система, низький рівень шуму, нижня межа вакууму може 
досягати більше - 90KPa, вакуум на високій швидкості, відмінна продуктивність 
сушіння, ретельна стерилізація. 

• Численні типи програм 
Програми стерилізації: розгорнуті, обгорнуті, гумові, користувальницькі 01, N-
швидкі, B-швидкі,  
Пріонна програма тестування: BD & Helix, тест на витік. 
Допоміжна програма: Попередній нагрів, сушка, прання. 

• Високоефективний парогенератор 
           TABS-AD18/24/45 використовує вбудований генератор миттєвої пари. TABS-
AD60/80I використовує вбудований парогенератор типу накопичення енергії, який 
вробляє пар у великій швидкості та кількості.  
Інші особливості 
Пульсовий вакуум, нагрів, стерилізація, витяжка, сушка у вакуумі повністю 
автоматична. 
Камера нагрівається плівковим нагрівачем, заощаджуючи енергія і час. 
 



Примітка 
Якщо цей автоклав не відповідає специфічним потребам вашого 
застосування, або деякі опції не вказані у списку для продажу, будь ласка, 
зв'яжіться з нами. Наші інженери-виробники запропонують технічні 
рішення, щоб задовольнити ваші потреби. Ми залишаємо за собою право 
змінювати технічні характеристики у будь-який час. 
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COLO LabExperts 
Виробництво та розповсюдження лабораторного обладнання 

www.colo.si 
Presernov Trg 9 

                   8000 Novo Mesto Словенія  
                  тел. +386 590 48 880 E-mail: office@colo.si 

 

 
 

 

 
 

Ціна _______________________  
Ємність л. __________________  

Розмір камери ______________  

Клас стерилізації  

Температура стерилізації  

Спеціальна програма 

Система сушіння ____________  

Дисплей 

Програми тестування Точність 

Точність контролю параметрів 

Дані стерилізації 

Система безпеки 

Система водопостачання  

Ємність резервуара для води  

Споживання води  

Камера 

Робоча температура навкол. 

Шум 

Блок живлення______________  

Споживання енергії 

Зовнішній розмір  

Розмір упаковки 

Вага брутто _________________  

18 24 45 60 80 

0250*360 0250*450 0316*618 0386*595 0386*717 

Клас B (відповідно до стандарту EN 13060) 

105°C-138°C 

Програма тривалої стерилізації HIV, HBV  

Вакуумна система сушіння  

LCD 

B&D тест, вакуумний тест, спіральний тест  

Температура 1°C, Тиск 0,lbar  

USB-порт - додатково, вбудований принтер - додатково 

Двері з ручним замком, система блокування тиску, запобіжний клапан у разі перевищення тиску, захист від перевищення тиску або температури, сигналізація про 

несправність системи, попередження про рівень води. несправність системи, нагадування про завершення роботи, попередження про рівень води  

Вбудований резервуар для води, легко миється 

4л 

0,16 л ~ 0,18 л за один цикл 

Медична нержавіюча сталь 304 компактна структура, максимальний робочий тиск: 2,3 бар, мінімальний робочий тиск: -0,9 бар, максимальна температура: 145°C 

5~40°C 

<50 дБ 

220 В - 50/60 Гц 

2,6 кВт 2.6 кВт 5.8 кВт 7.4 кВт 7.4 кВт 

585*515*450 685*515*450 830*640*550 1002*730*560 1002*730*560 

880*720*680 980*720*680 990*770*685 1160*870*795 1160*870*795 
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