Hygoclave 40 –
hygieniakierron uusi edelläkävijä
Luokan B höyrysterilointilaite vaativaan ammattilaiskäyttöön
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Yksinkertainen ja luotettava –
vastaanoton sujuvaan arkeen
Vaativa ammattilaiskäyttö vaatii sterilointilaitteen, jonka joka ominaisuus erottuu edukseen. Näihin ominaisuuksiin kuuluu luotettavat sterilointitulokset, hyvä käytettävyys, erinomainen tehokkuus
ja korkea luotettavuus. Dürr Dentalin Hygoclave 40 -luokan B sterilointilaite täyttää korkeimmatkin asetetut vaatimukset ja luo näin perustan vastaanoton sujuvalle toiminnalle.

Hygoclave 40 – ominaisuudet:
▪ Joustava, tehokas ja luotettava kuivaus
▪ Integroitu vedenlaadun testaus
▪ Motorisoidun oven ansiosta helppo ladata
ja purkaa
▪ 5" korkearesoluutioinen kosketusvärinäyttö
▪ Tyylikäs ja toimiva muotoilu
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Hygoclave 40 –
tästä on kysymys

Luotettavuus &
tehokkuus
Johtavuusanturi
Sisäänrakennettu johtavuusanturi varmistaa,
ettei haitallisia kalkkikerrostumia pääse syntymään ja laite säilyy toiminta- ja suorituskykyisenä. Anturi tarkastaa veden laadun
säännöllisesti mahdollistaen laitteen pitkäikäisen ongelmattoman toiminnan.

Turvallisuus
Turvallinen dokumentointi
Kaikki sterilointiprotokollat ja jaksotiedot
tallennetaan automaattisesti laitteen sisäiseen
muistiin. Protokollat voidaan ladata ja lukea
joustavasti ja helposti PDF-tiedostoina USB-
liitännän, Ethernetin tai valinnaisen Wi-Fi-yhteyden kautta. Lisäksi protokollat voidaan
tulostaa lisävarusteena saatavan ulkoisen
tulostimen avulla.

Integroitu täyttöpumppu
Mutkaton tuorevesisäiliön täyttö etupuolen
liitäntöjen sekä integroidun täyttöpumpun
ansiosta.

Mukavuus
Intuitiivinen käyttöliittymä
Korkearesoluutioinen 5 tuuman kosketusvärinäyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä tekevät
Hygoclave 40 -laitteen käytöstä erittäin
helppoa.

Motorisoitu ovi
Automaattinen ovenlukitus mahdollistaa
sterilointikammion täyttämisen ja purkamisen
vaivattomasti ja turvallisesti.
Käyttäjien hallinta
Sterilointijaksojen henkilökohtainen läpivienti
ja hyväksyntä sisäänrakennetun käyttäjän
hallintajärjestelmän ansiosta.
Ohjelmoitu käynnistys
Sterilointijakson käynnistyksen ohjelmointi
tarjoaa maksimaalista joustavuutta ja tehokkuutta toiminnan aikatauluttamiseen vastaanotolla.

Nopea B-Flash-jakso
Lämpödynaamisesti optimoitu B-Flash-jakso
mahdollistaa B-luokan sterilointijakson
läpiviennin nopeasti ja pienemmällä vedenkulutuksella.
Ulkoinen tulostin
Lisävarusteena saatavalla tulostimella tulostat
niin jaksoprotokollat kuin viivaetiketit, jotka sisältävät kaiken tarvittavan tiedon suoritetuista
sterilointijaksoista.

Tehokasta kuivaamista
Tehokas kuivaus ainutlaatuisen kuivausvaiheen ansiosta.

Pölysuodatin
Helposti käsiteltävä ja täydellisesti integroitu
pölysuodatin suojaa Hygoclave 40 -laitetta ilman epäpuhtauksilta häiritsemättä laitteen
jäähdytysjärjestelmää.

Joustava kuivausjakso
–S
 terilointijakson kuivausvaihetta voidaan
jatkaa joustavasti erityisen vaikeasti
kuivattavien kuormien yhteydessä
– P elkkä kuivausjakso kuivattaessa
erityisen vaikeita kuormia tai vähemmän
optimaalisissa ympäristöolosuhteissa
Pitkäikäisyys
Kammio korkealaatuista ja kestävää
ruostumatonta terästä.

Yhteenveto: Hygoclave 40
ja Hygoclave 40 Plus
Tekniset tiedot

Hygoclave 40

Hygoclave 40 Plus

Syöttöjännite

220V–60 Hz , 230V–50 / 60 Hz, 240V–50 Hz

220V–60 Hz , 230V–50 / 60 Hz , 240V–50 Hz

Maksimi virrankulutus

8,9 A

9,6 A

Maksimi tehonotto

2050 W

2200 W

Ulkomitat

493 x 484 x 654 mm

493 x 484 x 654 mm

Paino

57 kg

61 kg

Kammion mitat

250 x 370 mm

250 x 450 mm

Kammion tilavuus

17 l

22 l

Kammion materiaali

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Tuorevesisäiliön tilavuus

5,2 l

5,2 l

Maksimikuorma vakiojakso

Hygoclave 40

Hygoclave 40 Plus

Pakkaamaton, kiinteä kuorma

5,5 kg

6,5 kg

Pakattu, kiinteä kuorma

3,5 kg

4 kg

Huokoinen kuorma

1,5 kg

2 kg

Maksimikuorma, B-Flash-jakso

Hygoclave 40

Hygoclave 40 Plus

Pakattu, kiinteä kuorma

0,5 kg

0,7 kg

Huokoinen kuorma

0,2 kg

0,3 kg

Sykliajat*

Hygoclave 40

Hygoclave 40 Plus

Jakso 134°C – Standard

43 min

47 min

Jakso 134°C – Prion

57 min

59 min

Jakso 121°C – Standard

54 min

57 min

B-Flash-jakso

30 min

30 min

* Keskiarvo maksimikuormalla mukaan lukien esilämmitysvaihe ja kuivaus..
Standardit: EN 13060 / EN 61010-1 / EN 61326 / EN 61010-2-40.
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Höpfigheimer Str. 17
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