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E8 sprawia, że sterylizacja jest 
dziecinnie prosta

Kontrola i ewidencja
Utrzymuje proces sterylizacji 
pod stałą kontrolą
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Euronda Pro System
Products, Process, Protection
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Euronda Pro System pozwala na całkowitą ochronę praktyk
 stomatologicznych (TPS Total Protection System). Został on
 stworzony aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę
 pracowników, pacjentów oraz środowiska pracy personelu
 medycznego. Etapy procesów dekontaminacji i sterylizacji
 - od odbioru do przechowywania - mogą zakończyć
 się sukcesem tylko wtedy, gdy cała procedura będzie
 przebiegała prawidłowo. Dzięki linii produktów Pro System
 jest możliwe wdrożenie najnowocześniejszych, skutecznych i
 wydajnych protokołów, które można regularnie kontrolować
 zwiększając bezpieczeństwo praktyki przy jednoczesnej
 optymalizacji jej zasobów.

Uzdatnianie 
wody

Sterylizacja

Autoklawy

System identyfikacji 
i kontroli

Testy

E10 
EXL
E9
E8

Aquaosmo
Aquafilter 1 to 1
Aquadist
Aquabox
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Niezawodność
Jest połączeniem 
cennych funkcji 
oraz niezawodności 
opartych na 
innowacyjnym 
projekcie oferującym 
najwyższą 
efektywność wśród 
wszystkich urządzeń 
Pro System.

Wydajność
Wydajny, szybki 
oraz intuicyjny. 
Utrzymuje najniższe 
zużycie wody 
oraz dostosowuje 
długość cykli 
odpowiednio do 
załadunku.

Design
Elegancki, 
kompaktowy oraz
nowoczesny 
autoklaw. E8 to
harmonijne 
połączenie estetyki i
wydajności.

Ergonomia
Prosty do 
zainstalowania oraz 
łatwy w obsłudze. 
Zaprojektowany w 
harmonii z innowacyjną 
technologią i 
wyposażony w 
przemyślane 
rozwiązania, potrafi 
oszczędzić przestrzeń 
w gabinecie.

Innowacyjność
Topowa technologia 
autoklawów z serii 
Pro System idealnie 
pasuje do każdego 
gabinetu.

Kontrola i 
ewidencja
Rozbudowany 
system kontroli i 
ewidencji pozwala 
na zapis wszystkich 
danych na karcie SD, 
przenoszenie ich do
komputera za 
pomocą Wi-Fi 
lub drukowanie w 
zależności od potrzeb.

E8
Inteligentna sterylizacja 
to kwestia równowagi
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Prosty, wysokiej jakości i w rozsądnej cenie: E8 wykonany 
zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi pozwala 
osiągnąć perfekcyjny balans pomiędzy: innowacją, 
a ergonomią, mocą, a zużyciem energii, możliwościami, 
a użytecznością. Efektem tego działania jest stworzenie 
innowacyjnego autoklawu, który sprosta wymaganiom 
wszystkich praktyk stomatologicznych. E8 przyczynia się 
do wzrostu wydajności Twojego gabinetu oraz sprawia, 
że praca staje się łatwiejsza, jednocześnie zapewniając 
całkowitą niezawodność i długowieczność. E8 jest najbardziej 
opłacalną drogą do czerpania korzyści z rozwiązań systemu 
sterylizacji Pro System.
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Niezawodność
Wydajna i bezpieczna 
sterylizacja, która przetrwa 
próbę czasu
Stałe bezpieczeństwo oraz wysoka wydajność - to jest 
właśnie E8. Elegancki, zaawansowany technologicznie i 
solidny autoklaw, zapewniający największe możliwości 
dopasowania do wymagań każdej praktyki stomatologicznej. 
E8 to idealna harmonia najlepszych rozwiązań oraz funkcji 
stosowanych w urządzeniach Pro System. Wszystkie 
elementy jego konstrukcji, system sterowania oraz 
oprogramowanie, zapewniają najwyższą niezawodność 
działania przez wiele lat.
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Miernik przewodności 
Wbudowany miernik przewodności wody 
stale monitoruje jej jakość. Specjalny 
komunikat na wyświetlaczu informuje o 
nieodpowiedniej jakości wody.

Separator powietrza i wody
Wbudowany do zespołu zbiorników 
separator wody i powietrza jest prawdziwym 
"ratownikiem" dla pompy próżniowej 
autoklawu. Stosowane w tego typu 
urządzeniach pompy są niezbędne dla 
procesu prawidłowej sterylizacji, ale są też 
narażone na różnego rodzaju awarie z uwagi 
na fakt stałego kontaktu ze strumieniami 
gorącej pary, brudem, pozostałościami 
środków chemicznych oraz olejami i 
smarami z końcówek stomatologicznych. 
Wszystkie te czynniki są kierowane do 
urządzenia rozdzielającego, które ma za 
zadanie oddzielenie powietrza od
pozostałych komponentów zanim zostanie 
ono wprowadzone do pompy. Ta metoda 
umożliwia niezawodne funkcjonowanie 
pompy z zachowaniem jej wysokiej 
skuteczności.

Oprogramowanie 
pomocnicze
Euronda wprowadziła szereg aplikacji 
pomocniczych dla wsparcia techników 
podczas instalacji oraz do okresowej 
diagnozy i konserwacji urządzenia. 
Gwarantuje to właściwą wydajność 
autoklawu E8 oraz redukcje kosztów, 
jednocześnie oszczędzając czas operatora.

Dirt Control System
Dirt Control System z łatwością 
usuwa wszelkie zanieczyszczenia z 
obiegu wodnego co zapewnia stałe 
bezpieczeństwo i bezproblemowe 
użytkowanie autoklawu E8.
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Szybki generator pary i zaawansowany cykl osuszania 
zapewniają optymalną wydajność oraz ograniczają średnie 
zużycie wody (300 ml na cykl) i energii elektrycznej (2300W 
przy 10atm) dopasowując je do wielkości załadunku.
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Wydajność
Doskonały balans pomiędzy 
mocą a zużyciem wody i 
energii

Efektywność
Wydajny generator w sposób natychmiastowy wytwarza parę w komorze 
autoklawu, optymalizując zużycie wody w zależności od wielkości wsadu. 
Dodatkowo redukuje czas procesu sterylizacji oraz znacznie podnosi jakość 
generowanej pary.

Dopasowanie
Autoklaw E8 posiada 5 różnych cykli sterylizacji typu B (121°C, 134°C, 134°C 
Prion, 134°C Rapid i 134°C Rapid Prion), które są w pełni zgodne ze standardami 
normy europejskiej EN 13060. Dostępne są także 3 cykle testowe (Vacuum, 
Helix oraz Bowie & Dick), a poprzez aktywację specjalnym hasłem można 
wybrać indywidualne cykle typu N (N134 i N121) oraz cykle typu S (S134, S121).

Przyjazny dla środowiska
Szybki i wydajny jednocześnie. Zastosowana technologia Euronda Pro System 
szacuje wielkość załadunku i odpowiednio adaptuje ustawienia procesu 
sterylizacji, gwarantując oszczędność wody (300 ml na cykl), energii elektrycznej 
(2300W w 10atm) oraz czasu.
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Design 
Idealne połączenie wyglądu 
z funkcjonalnością

Swoim eleganckim i współczesnym wyglądem, E8 podkreśla 
nowy styl autoklawów wprowadzony przez Euronda. 
Posiada wygodny, kolorowy ekran dotykowy, który jest 
chroniony przez wytrzymałą poliwęglanową osłonę w 
jasnoszarym kolorze.
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Elegancki
Czysta, 
nowoczesna linia 
dla praktycznego 
i niezawodnego 
autoklawu, 
wyposażonego we 
wszystkie detale 
charakterystyczne 
dla marki Euronda.

Funkcjonalność
Wygodny, kolorowy 
ekran dotykowy Soft 
Touch jest chroniony 
przez nowoczesną 
osłonę poliwęglanową 
dla łatwego 
czyszczenia.

Kompaktowość
Zwarta bryła projektu, 
kompaktowy rozmiar 
i regulowane nóżki 
sprawiają, że autoklaw 
można ustawić w 
dowolnym miejscu 
oraz dopasować do 
małych przestrzeni 
umieszczając go na 
każdym blacie.
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System E-Timer
Wykorzystaj swój czas jak najlepiej! Innowacyjna funkcja E-Timer pozwala 
programować testy i cykle pracy autoklawu, a następnie uruchamiać je w 
dowolnie wybranym momencie, oszczędzając czas i pozwalając rozpocząć 
dzień pracy na pełnych obrotach.

Innowacyjność
Nowoczesny w każdym calu

Przemyślane rozwiązania
Dobrze zaprojektowany i łatwy w obsłudze, E8 jest doskonałym przykładem, 
jak prosta i intuicyjna może być technologia.

Dotykowy wyświetlacz Soft Touch
Czytelne oraz zrozumiałe ikony, wyświetlane na kolorowym, dotykowym ekranie 
pozwalają na intuicyjną i szybką obsługę autoklawu. Interfejs użytkownika został 
specjalnie zaprojektowany, aby przyspieszyć i zoptymalizować codzienną pracę 
w gabinecie.

E8 został wykonany z wykorzystaniem najnowszych 
technologii Pro System. Spełnia wszystkie wymagania 
klientów i jest dostępny w atrakcyjnej cenie. Wyposażony w 
szereg użytecznych programów i funkcji, które umożliwiają 
intuicyjną obsługę oraz zapewniają najwyższe standardy 
i bezpieczeństwo pracy autoklawu. Unikalne systemy i 
rozwiązania sprawiają, że E8 jest synonimem wysokiej jakości 
zamkniętej w prostej ale nowoczesnej formie.
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Ergonomia
E8 i wszystko staje 
się proste
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Dostęp do zbiorników

Efektywność energetyczna 
do Twojej dyspozycji
Zużycie energii na poziomie 2300W pozwala na 
instalację z wykorzystaniem linii 10A.

Dopasowany do Twoich potrzeb 
i przestrzeni
System wentylacji z tyłu obudowy pozwala ustawić
 autoklaw bezpośrednio w zabudowie meblowej.

Inspection® System
Dostęp do zbiorników wody jest bardzo szybki i 
wyjątkowo prosty. Wykonana z innowacyjnego 
tworzywa górna pokrywa autoklawu jest 
utrzymywana na miejscu za pomocą sprytnego 
systemu magnesów. Pozwala to na otwieranie jej w 
dowolnym momencie w celu dokonania okresowego 
czyszczenia wnętrza zbiorników. Takie rozwiązanie 
gwarantuje bezpieczną i efektywną sterylizację w 
długim okresie czasu.

Modułowa konstrukcja
Boczne panele autoklawu, wykonane z najnowszej 
generacji materiałów są niezwykle łatwe do zdjęcia. 
Dodatkowo wewnętrzne komponenty urządzenia 
są rozmieszczone w przemyślany sposób, dzięki 
czemu ich okresowa kontrola oraz konserwacja jest 
wyjątkowo prosta, szybka i bardzo wydajna.
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Kontrola i identyfikacja
Proces sterylizacji pod 
stałym nadzorem

Print Set 1
Drukarka na papier 
termiczny "do zabudowy"

Print Set 2
Drukarka etykiet "do 
zabudowy"

Kontrola i identyfikacja cykli jest domeną wszystkich 
autoklawów w grupie Euronda Pro System. E8 nie jest tutaj 
wyjątkiem. System ma możliwość rozszerzenia o dodatkowe 
urządzenia zewnętrzne. Pełne dane o cyklach sterylizacji 
mogą być zapisywane na karcie SD lub przenoszone 
do komputera za pomocą opcjonalnego łącza WiFi. Dla 
autoklawu E8 są dostępne dwa rodzaje drukarek w zależności 
od potrzeb użytkownika – zapewniają oszczędność czasu bez 
narażania zasad bezpieczeństwa.
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Możliwość 
rozbudowy 
systemu łączności
System przechowywania 
danych na karcie SD 
dostępny w standardzie 
oraz opcjonalne łącze WiFi 
– wszystkie dane o procesie 
sterylizacji mogą być łatwo 
przekazane z autoklawu 
do komputera lub innego 
urządzenia zewnętrznego, 
zgodnie z normą EN 13060.

Kontrola 
zgodności i 
zwolnienia wkładu
Ta funkcja pozwala na 
przechowywanie cyfrowego
 rejestru zgodności procesu 
sterylizacji zarówno w fazie
 załadunku jak i po wyjęciu 
wkładu z autoklawu.
 Operator upewnia się, że 
pakiety są suche, sprawdza
 ich integralność i stan 
instrumentów, potwierdzając
 jednocześnie prawidłowe 
parametry sterylizacji.

Opcjonalne 
drukarki

Wszechstronny system 
kontroli danych w E8 jest 
w stanie zaspokoić wiele 
potrzeb użytkownika. 
Do wyboru są 2 rodzaje 
opcjonalnych drukarek, 
które spełniają wszelkie 
wymogi systemu kontroli 
i identyfikacji oraz 
gwarantują zgodność z 
prawnie ustanowionymi 
standardami 
bezpieczeństwa.

Kontrola i identyfikacja
Proces sterylizacji pod 
stałym nadzorem

17



Zestaw Startowy

Standardowy kosz 
na tace

Stalowy kosz na tace o 
przekroju kwadratowym i 
pojemności 5 standardowych 
tac aluminiowych*. Po 
obróceniu o 90° może 
pomieścić 3 kasety 
sterylizacyjne. 

Wymiary (dł. x wys. x gł.):
379 x 186 x 22mm 
Zestaw zawiera 5 tac

• Rurki odpływowe
• Gąbka
• Uchwyt do wyjmowania tac
• Uchwyt do regulacji 

drzwiczek
• Lejek
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Opcjonalne kosze na tace

Kosz na tace i kasety 
sterylizacyjne
Zaokrąglony stalowy kosz na tace 
zaprojektowany do przechowywania 5 
standardowych tac aluminiowych*.
 Po obróceniu o 90° może pomieścić 4 
kasety sterylizacyjne. Pojemność:
cztery kasety 1 DIN + cztery 1/4 Kasety DIN.

Zestaw nie zawiera tac

Kosz na tace i kontener do 
sterylizacji
Zaokrąglony stalowy kosz na tace 
zaprojektowany do przechowywania 5 
standardowych tac aluminiowych*. 
Po obróceniu o 90°, może pomieścić 1 
kontener do sterylizacji (max. objętość: 
380 x 190 x 152mm)

Zestaw nie zawiera tac

Kosz na tace XL
Zaokrąglony stalowy kosz na tace 
o pojemności 4 specjalnych tac 
aluminiowych*.

Wymiary (dł. x wys. x gł.):
175 x 17 x 380mm (górna i dolna taca)
220 x 17 x 380mm (tace środkowe)
 *Zestaw zawiera tace

Uniwersalna podstawa 
sterylizacyjna
Uniwersalna, stalowa podstawa jest stosowana 
do załadunków o większych gabarytach. Może 
być wprowadzona bezpośrednio do komory 
zamiast kosza na tace.

Wymiary (dł. x wys. x gł.):
194 x 53,5 x 350mm 
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Kontrola i ewidencja

Print Set 1
Opcjonalna drukarka "do 
zabudowy" na papier 
termiczny dla użytkowników, 
którzy prowadzą papierową 
ewidencję wyników procesu 
sterylizacji. Może być 
montowana do autoklawu w 
kilku prostych krokach.

Print Set 2
Opcjonalna drukarka 
"do zabudowy" etykiet 
samoprzylepnych.
 Oszczędza miejsce oraz 
może być montowana do 
autoklawu w kilku prostych 
krokach. Drukuje etykiety 
oraz kody kreskowe.

Testy

Bowie & Dick Test
Test dla autoklawów Klasy 
B do oceny zdolności 
penetracji porowatych 
materiałów. Karton zawiera 
10 testów.

Prion Test
Test dla autoklawów Klasy 
B do oceny występowania 
prionów. Zgodny ze 
standardami ISO 1114-1:2005 
klasa 6. Cykl sterylizacji dla 
prionów (134°C x 18 min.)
Pojedyncze opakowanie 
zawiera 200 kolorowych 
testów.

Helix Test
Test dla autoklawów Klasy 
B do oceny zdolności 
przenikania pary w komorze. 
Składa się z rurki oraz 
250 kolorowych testów 
służących do potwierdzenia 
prawidłowego cyklu 
sterylizacji. Opakowanie 
zawiera jeden test.
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Systemy uzdatniania wody

Aquaosmo
Aquaosmo jest systemem który wykorzystuje reakcję 
odwróconej osmozy w celu produkcji dejonizowanej 
wody. Kompletny system filtrujący zawierający nie 
mniej niż 4 filtry oraz 1 membranę. Produkuje dużą 
ilość wody, która jest następnie dostarczana do 
autoklawów bądź innych urządzeń. Spełnia wszystkie 
standardy norm EN 13060 (<15 μS/cm). Istnieje również 
możliwość podłączenia pistoletu do spryskiwania wodą. 
System uzdatniania Aquaosmo może być podłączony 
bezpośrednio do autoklawu lub instalowany razem 
z Aquabox. Może obsługiwać od 2 do 4 autoklawów 
jednocześnie jeśli jest podłączony do specjalnego 
zewnętrznego zbiornika kumulacyjnego o pojemności 12L. 
Aquaosmo nie wymaga zasilania elektrycznego. Może być 
zainstalowany w dowolnym miejscu w przestrzeni pracy 
lub pod obudową unitu.

Możliwość obsługi:
4 autoklawów

Produkcja wody: 
1L/20min.

Min/max. ciśnienie: 
2/3 bar

Przewodność wody 
wejściowej:
Max. 650μS 

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 
360 x 280 x 180mm

Waga (pusty):
5,3kg

Dysza wodna 
Nie dołączona do zestawu

Zewnętrzny zbiornik 
kumulacyjny  
Dołączony do zestawu 

Aquabox 
Dołączony do zestawu 
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Aquafilter 1 to 1
Urządzenie produkujące wodę dejonizowaną dla 
autoklawów zgodnie ze standardami EN13060 
(<15 μs/cm). System uzdatniania może być podłączony 
do jednego autoklawu Euronda. Aquafilter wykonuje 
proces dejonizacji wody z wydajnością ok. 1L/min. 
Wskaźnik świetlny obrazuje poziom przewodności 
wody informując użytkownika kiedy należy wymienić 
wkłady z żywicą jonowymienną. Może być wyposażony 
w sterownik do automatycznego wyłączenia. 
Urządzenie można ustawić w dowolnym miejscu lub 
powiesić na ścianie. Zestaw zawiera: dwa wkłady z 
żywicą jonowymienną, przyrząd naprawczy, przewód 
przyłączeniowy do sieci wodnej, rurkę oraz kabel do 
połączenia z autoklawem.

Możliwość obsługi: 
1 autoklaw

Produkcja wody:
1L/min.

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
390 x 455 x 145mm

Waga (pusty): 
8,4kg
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Aquadist
Destylator który gotuje wodę i kondensuje 
parę w celu uzyskania wody destylowanej. 
Destyluje ok. 0,7 L/1 godz. Zbiornik ma 
4 litry pojemności. Urządzenie przeszło 
wszystkie testy bezpieczeństwa łącznie 
z elektromagnetycznymi standardami 
(2004/108/CE) i wymaganiami dla niskiego 
napięcia (2006/95/CE).

Produkcja wody: 
0,7L/1 godz. 

Wymiary (Ø x wys.):
230 x 360mm

Waga (pusty): 
3,5kg 

Aquabox
Aquabox jest urządzeniem które pozwala 
połączyć autoklawy Euronda z zewnętrznym 
zasilaniem oczyszczonej wody. Jest idealnym 
rozwiązaniem dla klinik, które posiadają 
system uzdatniania wody oparty na osmozie 
lub innych metodach. Łatwy w montażu oraz 
kompatybilny ze wszystkimi autoklawami 
Euronda Klasy B. Zapewnia kontrolę jakości 
wody wchodzącej za pomocą miernika jej 
przewodności.

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
100 x 100 x 50mm

Waga:
0,5kg
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Cykle sterylizacji

Funkcje indywidualne 
(Cykle Light** oraz Light&Stock** mogą być aktywowane poprzez wprowadzenie hasła)

B 134  B 121 B 134 prion B 134 - rapid B 134 prion - rapid

Wsad masywny, porowaty lub pusty 
wewnątrz w pakietach lub bez pakietów

Wsad masywny, porowaty lub pusty 
wewnątrz w pakietach lub bez pakietów. 
Szczególnie zalecany do instrumentów z 
tworzyw sztucznych, turbin i kątnic                         

Cykl prion dla wsadów w pakietach i
bez pakietów oraz wsadów masywnych, 
porowatych i pustych wewnątrz

Szybki cykl dla wsadów w pakietach i
bez pakietów oraz wsadów masywnych, 
porowatych i pustych wewnątrz.
Zalecany do instrumentów na 1 tacy

Szybki cykl prion dla wsadów w 
pakietach i bez pakietów oraz wsadów 
masywnych, porowatych i pustych 
wewnątrz. Zalecany do instrumentów 
na 1 tacy

Temperatura sterylizacji 134°C 121°C 134°C 134°C 134°C

Ciśnienie sterylizacji 2,05 bar 1,05 bar 2,05 bar 2,05 bar 2,05 bar

Czas sterylizacji 4' 20' 18' 3’5’’ 18’

Czas suszenia 15' 15' 15' 4' 4'

Całkowity czas pracy ze standar-
dowym wsadem 29' 44' 43' 27' 42'

Maksymalny wsad / wsad masywny 
lub porowaty 6kg / 2kg 6kg / 2kg 6kg / 2kg 0,6kg / 0,2kg 0,6kg / 0,2kg

S 134 S 121 N 134 N 121
Cykl sterylizacji dla wsadów w 
pakietach lub bez pakietów
oraz wsadów masywnych

Cykl sterylizacji dla wsadów bez paki-
etów oraz dla instrumentów z tworzyw 
sztucznych lub masywnych wsadów w 
pakietach

Cykl dla masywnych wsadów bez pakietów Cykl dla masywnych wsadów instrumentów
z tworzyw sztucznych

Temperatura sterylizacji 134°C 121°C 134°C 121°C

Ciśnienie sterylizacji 2,05 bar 1,05 bar 2,05 bar 1,05 bar

Czas sterylizacji 4' 20' 4' 20'

Cas suszenia 15' 15' 4' 4'

Całkowity czas pracy ze 
standardowym wsadem 18' 32' 24' 33'

Maksymalny wsad 6kg 6kg 6kg 6kg 

*Podany czas bez suszenia. Tolerancja czasu pracy wynosi  +-5%.
**Dostępne wszystkie cykle z wyjątkiem tych, które są regulowane przez lokalne prawo.
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Cykle sterylizacji

Funkcje indywidualne 
(Cykle Light** oraz Light&Stock** mogą być aktywowane poprzez wprowadzenie hasła)

B 134  B 121 B 134 prion B 134 - rapid B 134 prion - rapid

Wsad masywny, porowaty lub pusty 
wewnątrz w pakietach lub bez pakietów

Wsad masywny, porowaty lub pusty 
wewnątrz w pakietach lub bez pakietów. 
Szczególnie zalecany do instrumentów z 
tworzyw sztucznych, turbin i kątnic                         

Cykl prion dla wsadów w pakietach i
bez pakietów oraz wsadów masywnych, 
porowatych i pustych wewnątrz

Szybki cykl dla wsadów w pakietach i
bez pakietów oraz wsadów masywnych, 
porowatych i pustych wewnątrz.
Zalecany do instrumentów na 1 tacy

Szybki cykl prion dla wsadów w 
pakietach i bez pakietów oraz wsadów 
masywnych, porowatych i pustych 
wewnątrz. Zalecany do instrumentów 
na 1 tacy

Temperatura sterylizacji 134°C 121°C 134°C 134°C 134°C

Ciśnienie sterylizacji 2,05 bar 1,05 bar 2,05 bar 2,05 bar 2,05 bar

Czas sterylizacji 4' 20' 18' 3’5’’ 18’

Czas suszenia 15' 15' 15' 4' 4'

Całkowity czas pracy ze standar-
dowym wsadem 29' 44' 43' 27' 42'

Maksymalny wsad / wsad masywny 
lub porowaty 6kg / 2kg 6kg / 2kg 6kg / 2kg 0,6kg / 0,2kg 0,6kg / 0,2kg

S 134 S 121 N 134 N 121
Cykl sterylizacji dla wsadów w 
pakietach lub bez pakietów
oraz wsadów masywnych

Cykl sterylizacji dla wsadów bez paki-
etów oraz dla instrumentów z tworzyw 
sztucznych lub masywnych wsadów w 
pakietach

Cykl dla masywnych wsadów bez pakietów Cykl dla masywnych wsadów instrumentów
z tworzyw sztucznych

Temperatura sterylizacji 134°C 121°C 134°C 121°C

Ciśnienie sterylizacji 2,05 bar 1,05 bar 2,05 bar 1,05 bar

Czas sterylizacji 4' 20' 4' 20'

Cas suszenia 15' 15' 4' 4'

Całkowity czas pracy ze 
standardowym wsadem 18' 32' 24' 33'

Maksymalny wsad 6kg 6kg 6kg 6kg 
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E8 - 24L
Wymiary urządzenia 460 x 455 x 610mm (wys. x szer. x głęb.)

Ciężar własny (puste urządzenie - bez koszy i tac) 48kg

Przyłącze elektryczne 230V 50/60Hz

Moc znamionowa 2300W 10A

Temperatura robocza urządzenia +5 - +40°C

Maks. wysokość geograficzna ≤ 2000m

Min. głębokość dla powierzchni blatu 500mm

Maks. szerokość dla powierzchni blatu 460mm

Min. przestrzeń nad zbiornikiem 0 mm / pozostawiając tylko dostęp do pokrywy

Poziom emisji hałasu 50dB

Ciężar roboczy (pełny zbiornik wraz z maksymalnym wsadem) 48kg + 9kg = 57kg
Obciążenie na każdą podporę: 14,3kg

Warunki robocze otoczenia

Do użytku w pomieszczeniach - 
względna wilgotność powietrza 85% 

Maksymalne odchylenie dla napięcia linii zasilającej ± 10%
Kategoria instalacyjna II - dopuszczalny poziom 

zanieczyszczeń 2

Średnie zużycie wody na jeden pełny cykl 300ml

Pojemność zbiornika (woda uzdatniona / woda brudna) 5 / 3,5L

Dane techniczne

Funkcje 
bezpieczeństwa

Zabezpieczenia:
- Zabezpieczenie przed 

zwarciem
- Zabezpieczenie przed 

przegrzaniem
- Zabezpieczenie 

ciśnieniowe
- Zabezpieczenie przed 

przypadkowym 
otwarciem drzwi

System monitorowania i 
oceny procesu

System autodiagnostyki 
w czasie rzeczywistym

Zgodność 
z normami 
zharmonizowanymi

EN 13060
EN 14971
EN 61010-1
EN 61010-2-040
EN 61326
EN 13445

Dokumentacja

- Instrukcja obsługi
- Deklaracja zgodności 

komory
- Deklaracja zgodności 

autoklawu
- Certyfikat 

potwierdzający 
gwarancję

- Karta instalacyjna
- Książeczka serwisowa

Certyfikaty

- Autoklaw E8 zgodny z 
dyrektywą 93/42/EC

- Urządzenie klasy IIb
- Zgodność formowanej 

komory ze stali nierdzewnej 
z dyrektywą PED 97/23/EC

- Pojemność komory 24L
- Pojemność 5 tac lub 3 kasety
- Certyfikaty producenta:

ISO 9001, ISO 13485
- Deklaracja zgodności CE: 

E8 24L, E8 18L
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