
50Л/75Л
L 

LCD t° обмежувач 

                                                                                                              VERSAL - вертикальний паровий стерилізатор - для рідкого РК-дисплея  
Функція сушіння  

 
Макс. температура 
136°C 

 
 
 

 

Температура стерилізації до 136°C  
Програма рідинної стерилізації при температурі до 136°C 

 
РК-цифровий дисплей  
Для управління та зчитування параметрів,  

 

Функція безпеки  
Запобіжний клапан від надлишкового тиску, Захист від перегріву, 
Датчик на дверях, Функція захисту від пересихання, Дверна кришка… 

 
Метод вибору вихлопних газів  
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… 

Надмірний тиск 
• Запобіжний клапан може автоматично відкриватися, щоб скинути тиск. 
Надмірна температура 
• Система автоматично вимкнеться. 
Датчик дверей 
• Датчик біля дверей перевіряє стан дверей. Якщо двері відкриті, робота 
припиниться. 
Функція захисту від висихання 
• Якщо рівень води занадто низький, система вимкнеться, і код помилки 
відобразиться на екрані. 
Дверна кришка 
• Двері покриті захисною оболонкою з теплоізоляційного матеріалу, яка може 

захистити оператора від опіку теплом і виглядає красиво. 
Технічні характеристики 
• Внутрішня циркуляція парової води 
• Деіонізована вода для подачі парогенератора 
• Система швидкого водяного охолодження для ефективної та безпечної стерилізації 
рідиною 
• Вбудований принтер для запису даних про стерилізацію 
• Система швидкого водяного охолодження для ефективної і безпечної стерилізації 

рідиною 
• РК -дисплей відображає тиск, температуру, час, стан роботи, код помилки... 
• Незалежне вікно швидкого обслуговування, просте в ремонті та обслуговуванні. 
• Автоматичний вибір швидкого або низького вихлопу, щоб уникнути переливу 
стерилізаційної рідини. 
• Програми, які можна вибрати для упакованих, розпакованих, перев’язувальних 

матеріалів, обладнання, гуми, рідини, рідини на замовлення, цілісного 
замовлення, стерилізації середовища, розчинення середовища, тестування B&D, 
вакуумного тестування, культурального середовища, відходів... 

• Повний процес попереднього нагрівання, заміни, імпульсного відведення, 
нагрівання, стерилізації та сушіння запускається автоматично. 

• Швидко відкриваєма дверна конструкція тип ручного колеса, саморозширюване 
ущільнювальне кільце, просте в управлінні та безпечне. 

• Довершений процес заповнення водою, динамічний імпульсний вихлоп, нагрів, 
стерилізація та сушка проходять автоматично. 

• Використання методу витяжки при певній температурі (98 ~ 102 °C) і методу 
динамічної імпульсної витяжки для видалення холодного повітря всередині 
камери для забезпечення схоронності пара 

• Внутрішній резервуар для води з нержавіючої сталі забезпечує циркуляцію води і 
пари усередині. Пара не виходить під час стерилізації, що дозволяє зберегти 
зовнішню поверхню чистою і сухою 

• Функція сушіння 



Примітка 
Якщо даний автоклав не відповідає специфічним потребам вашого 
застосування, або деякі опції не вказані в списку для продажу, будь ласка, 
зв'яжіться з нами. Наші інженери-виробники запропонують технічні 
рішення для задоволення ваших потреб. Ми залишаємо за собою право 
змінювати технічні характеристики в будь-який час. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              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 
Обсяг сміття 
Розмір камери мм 0*В 
Матеріал камери 
Максимальний тиск 
Робочий тиск 
Макс. Температура 
Діапазон робочої температури 
Точність відображення температури 
Діапазон таймера 
Шаблони циркуляції 
Дисплей 
Вимога до води  
Температура розчинення, діапазон  
Температура, діапазон утримання  
Стандартні аксесуари 
Напруга 
Витрата кВт 
Зовнішній розмір (Ш*Г*В) мм 
Розмір упаковки  
GW/кг 
Додаткові аксесуари 
 

50Л 75Л 
cp386*490 cp386*670 

Медична нержавіюча сталь SUS304 
0,28 МПа 
0,22 МПа  

150°C  
Від 80 до 136°C  

±0,1°C  
0-999 хвилин 

Внутрішня циркуляція парової води  
РК -цифровий дисплей  

Дистильований або демінералізований 
 60~100oC(запрограмовані)  
40~60°C(запрограмовані) 

Кошик з нержавіючої сталі *1 шт 
 220В/ 50-60Гц 

4,5 кВт 5,5 кВт 
610*700*1100 
710*800*1300 

145 150 
RS232, USB, 
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