Hygoclave 40 – Nadaje nowe tempo
w cyklu higienicznym
Sterylizator parowy Klasy B do najwyższych wymagań profesjonalnych
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Prosty i godny zaufania – skuteczność
pracy w gabinecie na co dzień
Aby urządzenie do sterylizacji mogło naprawdę zrobić różnicę podczas codziennej, trudnej
pracy w gabinecie, potrzebuje wyjątkowych zalet we wszystkich ważnych obszarach.
Należą do nich bezpieczeństwo sterylizacji, wysoki poziom komfortu, wyjątkowa wydajność
i wysoka niezawodność. Dzięki sterylizatorowi Hygoclave 40 Klasy B firma Dürr Dental
spełnia najwyższe profesjonalne wymagania dotyczące cyklu sterylizacyjnego, przez co
zapewniona jest podstawa skutecznych i ekonomicznych działań w codziennej pracy.
Hygoclave 40 w skrócie
▪ Niezawodność dzięki regulowanemu
i wydajnemu suszeniu
▪ Zintegrowana kontrola jakości wody bieżącej
▪ Prosty załadunek i rozładunek dzięki
drzwiom z napędem
▪ 5'' kolorowy wyświetlacz dotykowy
o wysokiej rozdzielczości
▪ Elegancki i funkcjonalny design
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Hygoclave 40 – To się liczy
Niezawodność
i wydajność
Czujnik przewodności

Bezpieczeństwo
Pewność dokumentacji

Komfort

Wszystkie protokoły sterylizacji oraz informacje
dotyczące cykli są automatycznie zapisywane
w wewnętrznej pamięci urządzenia. Protokoły
w postaci plików PDF można wygodnie i w
dowolny sposób pobrać za pośrednictwem
USB, Ethernetu lub Wi-Fi (opcja) oraz odczytać.
Dodatkowo protokoły można wydrukować
też za pomocą opcjonalnie dostępnej drukarki
zewnętrznej.

W celu ochrony przed szkodliwymi osadami
kamienia oraz w celu utrzymania wydajności
i skuteczności urządzenia Hygoclave 40
ma zintegrowany czujnik przewodności.
Stale sprawdza on jakość świeżej wody,
a tym samym przyczynia się do długotrwałej,
nieprzerwanej pracy urządzenia.

Zintegrowana pompa napełniająca
Maksymalna elastyczność przy napełnianiu
zbiornika świeżej wody dzięki dodatkowym
przyłączom z przodu i zintegrowanej pompie
napełniającej.

Intuicyjny interfejs
5'' kolorowy wyświetlacz dotykowy o wysokiej
rozdzielczości w połączeniu z intuicyjnym
interfejsem sprawia, że korzystanie
z Hygoclave 40 jest niezwykle proste.

Szybki cykl błyskawiczny B
Termodynamicznie zoptymalizowany cykl
błyskawiczny B umożliwia wykonanie
cyklu sterylizacyjnego klasy B w najkrótszym
możliwym czasie przy jednoczesnym
zmniejszonym zużyciu wody.

Zewnętrzna drukarka

Drzwi z napędem
Automatyczne zamykanie drzwi umożliwia
niezwykle wygodny i pewny załadunek
oraz rozładunek komory sterylizacyjnej.

Zarządzanie użytkownikami
Spersonalizowane wykonanie i walidacja cykli
sterylizacji dzięki zintegrowanemu systemowi
zarządzania użytkownikami.

Programowalny start
Możliwość dowolnego programowania
startu cyklu sterylizacji zapewnia maksymalną
elastyczność i efektywność organizacji
czasu przy codziennej pracy w gabinecie.

Opcjonalnie dostępna drukarka zapewnia
możliwość wydruku zarówno protokołu cyklu
jak też etykiet z kodem kreskowym. Zawierają
one wszystkie niezbędne informacje dotyczące
przeprowadzonego cyklu sterylizacyjnego.

Filtr chroniący przed kurzem
Łatwo dostępny i idealnie zintegrowany filtr
chroniący przed kurzem chroni Hygoclave 40
przed zanieczyszczeniami zawartymi
w powietrzu, nie wpływając na system
chłodzący urządzenia.

Wydajne suszenie
Hugoclave 40 zapewnia wydajne suszenie
dzięki specjalnie opracowanej fazie suszenia.

Regulowany cykl suszenia
– Możliwość regulowania czasu fazy
suszenia cyklu sterylizacyjnego
w przypadku wsadów szczególnie
trudnych do wysuszenia
– Osobny cykl suszenia do suszenia
szczególnie trudnych wsadów oraz
w niekorzystnych warunkach otoczenia

Długa żywotność
Dzięki wysokiej jakości, odpornej
komorze ze stali nierdzewnej.
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Dane techniczne

Hygoclave 40

Hygoclave 40 Plus

Napięcie zasilające

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

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

Maksymalne zużycie prądu

8,9 A

9,6 A

Maksymalny pobór mocy

2050 W

2200 W

Wymiary zewnętrzne

493 x 484 x 654 mm

493 x 484 x 654 mm

Masa

57 kg

61 kg

Wymiary komory

250 x 370 mm

250 x 450 mm

Pojemność komory

17 l

22 l

Materiał komory

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Pojemność zbiornika na czystą wodę

5,2 l

5,2 l

Maksymalny załadunek cyklu standardowego

Hygoclave 40

Hygoclave 40 Plus

Nieopakowany, lity wsad

5,5 kg

6,5 kg

Opakowany, lity wsad

3,5 kg

4 kg

Porowaty wsad

1,5 kg

2 kg

Maksymalny załadunek cyklu błyskawicznego B

Hygoclave 40

Hygoclave 40 Plus

Opakowany, lity maksymalny wsad

0,5 kg

0,7 kg

Porowaty maksymalny wsad

0,2 kg

0,3 kg

Czasy cykli*

Hygoclave 40

Hygoclave 40 Plus

Cykl 134°C – Standard

43 min

47 min

Cykl 134°C – Priony

57 min

59 min

Cykl 121°C – Standard

54 min

57 min

Cykl błyskawiczny B

30 min

30 min

*Uśredniona wartość wraz z fazą podgrzewania, suszeniem i przy maksymalnym wsadzie.
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Normy: EN 13060 / EN 61010-1 / EN 61326 / EN 61010-2-40.
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