Esterilizador de Bancada PROHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Câmara produzida numa única peça sem soldadura, em aço inoxidavel AISI 304L com
capacidade útil de 23 litros.
- Porta com sistema de fecho automático.
- Sistema de segurança que impede a abertura caso haja pressão na câmara.
- Dotado de gerador de vapor em aço inoxidável AISI 304L.
- Programado e equipado com diversos sistemas de segurança de acordo com a EN 13060
- Dois reservatórios independentes para água tratada e outro para águas residuais.
- Equipado com um sistema que permite avaliar a qualidade da água desmineralizada. De acordo
com a EN 13060, no caso de fraca qualidade da água, o utilizador é imediatamente notificado
através de uma mensagem no ecrã.
- Possui um poderoso sistema de arrefecimento, graças a duas ventoinhas que garantem a
circulação contínua de ar fresco, evitando falhas e danos causados por sobreaquecimento.
- Possui um filtro de fácil acesso para assegurar a longevidade do equipamento.
- Diversos sistemas economizadores garantem o melhor uso e menor desperdício de água e
energia elétrica, incluindo um modo de secagem ECO que avalia a carga e aplica o tempo de
secagem ideal, reduzindo de forma dramática não só a duração total do ciclo, como o menor
consumo energético possível.
- Controlado por Microprocessador através de um display tátil de 5,7”, simples de utilizar,
permitindo a visualização das fases do ciclo.
- Abastecimento e drenagem de água através da frente do esterilizador.
- 6 ciclos pré-programados como standard, 4 de esterilização e 2 de testes.
- Inclui impressora integrada, 1 prateleira e 4 bandejas em aço inoxidável.

EN 13060
EN 61010-1 EN61010-2-040
EN 61326 EN 13445

476 x 619 x 460

Ø254 mm x 450 mm

- 2 Contentores para pequenos conjuntos
com 285 x 185 x 65 mm
- Desmineralizador
- Cor alternativa (branco)

23 Litros

- Delicados
- Standard
- Priões
- Rápido / Flash
- Teste Bowie & Dick
- Teste de Vácuo / Fugas

56 Kg

AC 230V | 50/60 HZ
2050 W
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