
Vacuklav Evolution

Melag Bordsautoklav

Kammare volym 18 L (40 och 41 modell)

Kammare volym 23 L (43 och 44 modell)

Upp till 9 kg instrument

Upp till 6 brickor 

och 2 små brickor

Klick här för att gå

Tillval som hjälpa dig på sterilprocess

OFFERTFÖRFRÅGAN

Spara tid och energi

Korg med 6 

brickor och 2 

små brickor

Bordsautoklav Vacuklav Evolution. Olika konfigurationer för att få mer flexibilitet.

Processtid 16 - 21 minuter för ett 

Universalprogram 134 grader med 6 Kg instrument

Klass B autoklav i bordsmodell för kirurgiska instrument, 

utensilier med mera.

DRYtelligence = Automatisk torktids anpassning 

beroende på mängden lastat gods (sparar tid och energi).

Lättplacerad och lättskött autoklav för placering på bänk.

Stor intuitiv pekskärm 

med färgdisplay. 

Korg med 3 

container 

och 2 små 

brickor

Korg med 2 

container 

och 2 små 

brickor

Korg med 3 

container

4 container i 

kammaren 

utan korg

Etikettskrivare

MELAprint 60

Spara energi med 

viloläges knappen

Märkpistol

MELAdoc
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Destillator 

MELAdest 65
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Vacuklav Evolution Nyckelfunktioner
Drytelligence system: Denna teknik 

är baserad på en sensorstyrd 

torkningsfunktion. En speciellt 

utvecklad algoritm gör att 

torkningen kan anpassas 

automatiskt till sterilisatorns

individuella belastning. 

DRYtelligence® garanterar inte 

bara optimala torkresultat utan 

förkortar också torktiderna med 

upp till 80%.

Denna patenterade 

dubbelmantelteknik stöder snabbt 

avlägsnande av luft från 

steriliseringskammaren, 

steriliseringspaket, container och 

även från instrumenthålor. Denna 

teknik säkerställer en särskilt 

effektiv sterilisationsprocess med 

högsta mättade ångkvalitet.

Stor pekskärm möjliggör intuitiv 

hantering på högsta nivå. Displayen 

innehåller också integrerad 

programvara för dokumentation, 

godkännande och spårning.

Med viloläges knappen sätts 

autoklav i viloläge och återaktiveras 

lika snabbt. På detta sätt kan 

energiförbrukningen, som redan är 

låg, minskas ytterligare.

Alla användare kan utrustas med 

en individuell PIN-kod för säker 

spårning av batch godkännandet. 

Godkännandet autentiseras snabbt 

och säkert på skärmen.

CF kort för spara 

processdokumentationer

Förvalet för starttid gör det möjligt

att välja vilket program som helst

och att starta vid valfri tid, till

exempel för rutinprovsprogram.

För att skydda dina värdefulla

instrument är autoklaven utrustad

med en integrerad

konduktivitetsgivare som varnar för

att använda vatten av dålig kvalitet.

Märkpistol MELAdoc

Etikettskrivare MELAprint 60

Spårbarhetssystem MELAtrace

Vattenbehandling MELAdem 40

Destillator MELAdest 65

Tillval

Elektrisk anslutning 220 VAC - 50 Hz

Effekt 3400 W

Säkringar 16A

Vattenanslutning (bara för 40B+) 3/4”

Avloppsanslutning (bara för 40B+) 15mm

Kammare 25 cm diameter X 35 cm lång

Kammare Volym 18 L

Yttermått bxhxd (cm) 46 x 50 x 55

Max Last 9 kg instrument / 2 kg textilers

Elektrisk anslutning 220 VAC - 50 Hz

Effekt 3400 W

Säkringar 16A

Vattenanslutning (bara för 44B+) 3/4”

Avloppsanslutning (bara för 44B+) 15mm

Kammare 25 cm diameter X 45 cm lång

Kammare Volym 23 L

Yttermått bxhxd (cm) 46 x 50 x 68

Max Last 9 kg instrument / 2,5 kg textilers
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Mått och anslutningar (Rätten till ändringar förbehålles)
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