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Euronda E10

Najučinkovitejši Euronda avtoklav razreda B z barvnim zaslonom na dotik, zmogljivejšo vakumsko črpalko, 
optimiziranim ciklom sušenja in manjšo porabo vode in energije kot kateri koli drug avtoklav tega razreda ter s 
standardnim ločevalnikom zrak-voda za daljšo življenjsko dobo.

Izberete lahko 5 različnih sterilizacijskih ciklov B in številne druge cikle po meri (vrsta N in S). Inovativni časomer E-
Timer vam omogoča, da po meri nastavite začetek testnih in sterilizacijskih ciklov, inovativna tehnologija E-Light pa, 
da s pomočjo svetlobnih signalov spremljate različne faze ciklov sterilizacije.

Podatke o sterilizaciji lahko shranite na SD kartico, na računalnik preko žične ali brezžične povezave (vgrajen komplet 
E-WiFi) ali natisnete (opcijsko) preko vgrajenega termičnega tiskalnika, vgrajenega tiskalnika lepilnih etiket ali 
zunanjega tiskalnika lepilnih etiket.

Sistem Inspection® pomaga, da je postopek čiščenja hiter in preprost. Merilnik spremlja kakovost vode. Sistem za 
nadzor umazanije usmerja umazanijo iz vodnega sistema in tako zagotavlja, da je E10 vedno varen.

Naprava je na voljo v dveh izvedbah in sicer v 18-litrski ter 24-litrski izvedbi. Zunanja velikost naprave je v obeh 
izvedbah enaka.

Osnovni komplet vsebuje: stojalo za pladnje iz nerjavečega jekla, 5 aluminijastih pladnjev, odtočne cevi, gobico za 
čiščenje, držalo za pladnje, ključ za nastavitev vrat, lijak, nadomestni bakterijski filter in programsko opremo.

• Klasifikacija: razred medicinskih pripomočkov IIb, avtoklav razreda B, ki popolnoma ustreza standardom 
EN13060, komora iz nerjavečega jekla s certifikatom PED 97/23/EC

• Velikost komore: 18 L ali 24 L
• Teža: 47,5 kg (18 L) ali 50,5 kg (24 L)
• Dimenzije: 460 x 455 x 610 mm
• Poraba energije: 2350 W, 10,2 A - 2450 W, 10,7 A
• Poraba vode: 300 ml


