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Euronda Pro System jest systemem całkowitej ochrony
dla praktyk dentystycznych, który zostały stworzony aby 
zapewnić bezpieczeństwo pracowników, pacjentów, 
instrumentów oraz środowiska pracy. Etapy procesu
sterylizacji- od kolekcji do przechowywania- mogą być 
skuteczne tylko jeśli zostaną prawidłowo przeprowadzone. 
Dzięki linii Pro System, możliwe jest wprowadzenie w życie
najnowocześniejszego, efektywnego oraz wydajnego 
protokołu, który można regularnie śledzić zwiększając 
bezpieczeństwo praktyk, jednocześnie optymalizując zasoby.
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Pobierania danych
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E10
Euronda w najlepszym
wydaniu
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Wydajność
Najlepszy system
sterylizacyjny
Euronda jest wydajny
i gwarantuje świetne
suszenie, jest
przyjazny dla
środowiska.

Po wielu latach badań, stworzono autoklaw, który łączy
wszystkie ważne cechy dla stomatologa i asysty
stomatologicznej na całym świecie: wydajność, skuteczność i
design. E10 oferuje lepszą wydajność w krótszym czasie. E10
gwarantuje wyjątkowe suszenie oraz minimalną konsumpcję
wody i energii. Jest nie tylko atrakcyjny i cichy (<50 dB) ale
również inteligentny: innowacyjna technologia czyni E10
prostym, intuicyjnym autoklawem, który może zaspokoić
codzienne potrzeby każdej praktyki stomatologicznej.

lnnowacyjność
Nowe systemy 
E-Touch,
E-Light, E-Timer, 
E-Help
i E-Backup dla 
intuicyjnej
obsługi

Design
Wyrafinowany, 
nowoczesny
design

Ergonomia
Coraz bardziej
przyjazny dla
użytkownika w
zgodzie z
pracownikiem,
urządzeniem oraz
środowiskiem pracy.

ldentyfikacja
Standardowe 
rozwiązania
połączenia i 
opcjonalne
drukarki zapewniają
wszechstronną,
rozszerzalną
identyfikowalność.

Bezpieczeństwo
Nowy system gwarantuje
wyjątkową jakość
sterylizacji przez cały 
czas, od instalacji do
konserwacji.



Mocniejsza pompa próżniowa, nowy natychmiastowy
generator pary i zoptymalizowane cykle suszenia czynią
E10 najbardziej wydajnym sterylizatorem Eurondy.
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Wydajność
Najlepszy sterylizator Eurondy
jaki chciałbyś mieć.

Doskonała wydajność
Pompa próżniowa jest dwa razy mocniejsza w porównaniu do tych, które są
używane w autoklawach E9, cykle suszenia są szybsze, dzięki czemu E10 są
najlepszymi autoklawami. Nowy generator pary wytwarza w sposób 
ciągły parę do kotła, optymalizując zużycie wody w stosunku do wielkości 
załadunku, co z kolei przekłada się na skrócenie czasu i podniesienie jakości 
wytworzonej pary.

Dostosowanie
E10 ma 5 programów w klasie B zgodnych z normą EN 13060, jak również 3 
cykle testowe (Vacuum, Helix, Bowie&Dick). Dodatkowo posiada programy w 
klasie N i S aktywowane hasłem dostępu.

Eco-Friendly
Szybki i efektywny w tym samym czasie. Technologia systemu Euronda 
Pro System szacuje wielkość załadunku i adaptuje ustawienia sterylizacji 
gwarantując oszczędność wody, energii i czasu.



Współczesny design E10 jest tak atrakcyjny, że z dumą 
możesz go wyeksponować w gabinecie. Wyjątkowy w dotyku 
panel w kolorze antracytowym dodaje mu wyjątkowego stylu. 
4-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy oraz innowacyjny 
system ELight - zmiana koloru podświetlania uchwytu drzwi 
wraz z kolejnym etapem sterylizacji. Każdy najdrobniejszy 
szczegół E10 był przemyślany tak żeby stworzyć autoklaw 
atrakcyjny i praktyczny jednocześnie.
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Design 
Nowy wymiar
estetyki

Wyrafinowany
Solidna, kompaktowa
forma idzie w parze z
zaawansowanym i
współczesnym design.

Futurystyczny
E10 ma futurystyczny
wygląd dzięki
oszałamiającym
kolorom na 
4-calowym
wyświetlaczu oraz
dzięki podświetlaniu
LED uchwytu drzwi.

Praktyczny
design
Nawet najbardziej
funkcjonalne cechy 
E10 zostały
zaprojektowane, nie
tylko żeby były
atrakcyjne, ale także
praktyczne i 
skuteczne.



lnnowacja 
Technologia 
ułatwiająca pracę

E-Touch
Użytkownik
ma ciągłą kontrolę
dzięki przyjaznemu panelowi
dotykowemu i prostym, 
jasnym ikonom wyboru 
funkcji. Interfejs został 
specjalnie zaprojektowany
żeby codzienne zadania
wykonywać szybko i 
efektywnie.

E-Help
Ten innowacyjny przewodnik
pomaga operatorowi wybrać
odpowiedni cykl sterylizacji. 
W konsekwencji mamy 
pewność, że został wybrany 
prawidłowy program i nie 
ma możliwości popełnienia 
błędu.
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E-Light
Podświetlanie uchwytu drzwi 3 kolorami, 
które oznaczają poszczególne etapy procesu
sterylizacji. Można rozpoznać fazę cyklu na
pierwszy rzut oka.

Zielone światło 
Koniec cyklu, wkład sterylny

Żółte światło
Koniec cyklu, wkład mokry do szybkiego 
użycia

Czerwone światło
Wkład niesterylny

E-Timer
Wykorzystaj jak najlepiej swój czas! Dzięki
innowacyjnej funkcji E-Timer można ustawić
czas rozpoczęcia cykli oraz programów
testowych w dowolnym czasie, oszczędzając
czas i pozwalając rozpocząć dzień pracy na
pełnych obrotach.



12

Możliwość śledzenia
Nowy kompleksowy system
identyfikalności

Nowy, wszechstronny system śledzenia danych.
Pełne dane o cyklach sterylizacji mogą być zapisane na 
karcie SD i przeniesione do komputera za pomocą s Ethernet 
w standardzie, WiFi opcjonalnie . Jeżeli inne urządzenia z 
systemu Euronda Pro System są podłączone do komputera, 
cały proces sterylizacji może być monitorowany, zatwierdzony 
i śledzony automatycznie. System E-Data może połączyć 
jeden lub więcej autoklawów w programie do zarządzania 
dla jeszcze efektywniejszego śledzenia cykli. Dodatkowo, 
dostępne są 3 rodzaje drukarek. E10 zaspokaja szereg potrzeb 
i pozwala oszczędzić czas w bezpieczny sposób.

Print Set 1
Wbudowana
drukarka termiczna

Print Set 2
Wbudowana drukarka
etykiet samoprzylepnych

Print Set 3
Zewnętrzna drukarka
etykiet
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Wszechstronna
identyfikowalność
Przenieś swoją praktykę do
przyszłości. Możesz połączyć
kilka autoklawów i inne
urządzenia z systemu Euronda
Pro System do 
oprogramowania, które 
będzie nimi zarządzać, śledził 
wszystkie dane i dodawał 
informacje do rejestru 
pacjenta. Software jest
dostępny zarówno dla 
systemu Windows, iOS i jest
kompatybilny z większością
systemów dostępnych na
rynku: Dios, Segosoft, Julie,
Visiodent, Kodak oraz
ProDentis.

Kontrola
zgodności i
zwolnienie wkładu
Ta funkcja pozwala na
przechowywanie cyfrowego
rejestru zgodności procesu
sterylizacji zarówno w fazie
załadunku jak i wyjęcia
wkładu z autoklawu. 
Operator upewnia się, że 
pakiety są suche, sprawdza 
ich integralność i stan
instrumentów, potwierdzając
jednocześnie prawidłowe
parametry sterylizacji.

3 opcje drukarek
Do wyboru są 3 rodzaje
opcjonalnych drukarek, które
spełniają wymogi systemu
śledzenia i gwarantują
zgodność z prawnie
ustanowionymi standardami
bezpieczeństwa.

Możliwość śledzenia
Nowy kompleksowy system
identyfikalności
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Ergonomia
Pełna harmonia pomiędzy
operatorem, urządzeniem i
otoczeniem.
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Zaprojektowany dla Twojej
przestrzeni
E10 jest łatwy do pozycjonowania na blacie 
roboczym dzięki regulowanym wspornikom. 
Dodatkowo nowy system wentylacji z tyłu obudowy 
pozwala na oszczędność miejsca.

Adaptowalny
Przystosuj system sterylizacji do potrzeb Twojej
praktyki: wybór pojemności komory 18 lub 24 litry.

Inspection® System
Dostęp do zbiorników wody jest bardzo szybki i 
prosty. Pokrywa wykonana jest z innowacyjnego 
tworzywa. System magnesów utrzymuje pokrywę 
na miejscu oraz pozwala na jej otworzenie w każdej 
chwili i dokonanie okresowego czyszczenia wnętrza 
zbiorników. To gwarantuje bezpieczną i efektywną 
sterylizację w długim okresie czasu.

Konstrukcja Modułowa
Panele boczne są wykonane z nowoczesnych
materiałów, bardzo łatwo można jez zdjąć. Umożliwia
to łatwy i szybki dostęp do komponentów wewnątrz
autoklawu, które są umiejscowione w logiczny 
sposób. Konserwacja przebiaga szybko, łatwo i 
bardzo efektywnie.

Szybkozłączki z przodu
urządzenia

Dostęp do zbiorników



Bezpieczeństwo
Gwarantowana
jakość przez cały
okres użytkowania



17

Miernik przewodności
Wbudowany miernik przewodności 
monitoruje jakość wody i jeśli nie jest 
satysfakcjonująca E10 informuje operatora 
specjalnym komunikatem na wyświetlaczu.

System kontroli 
zanieczyszczeń
Jest umiejscowiony w obwodzie 
hydraulicznym i pozwala na dokładną 
separację wody brudnej i czystej. Powoduje, 
że zanieczyszczenia przepływają do zbiornika 
wody zużytej i autoklaw może pracować bez 
problemów.

Separator woda-powietrze
Wbudowany w zespół zbiorników jest
prawdziwym “ratownikiem” dla pompy
próżniowej. Pompy używane w urządzeniach
tego typu są niezbędne dla prawidłowej
sterylizacji, są w ciągłym kontakcie ze
strumieniami pary w wysokiej temperaturze,
powietrza, brudu i pozostałości chemicznych,
olejów i smarów z końcówek  
tomatologicznych. Strumienie te kierowane 
są do urządzenia rozdzielającego, które 
ma za zadanie oddzielenie powietrza od 
pozostałych komponentów przed
wprowadzeniem go do pompy. Ta metoda
umożliwia funkcjonowanie pompy w idealnyh
warunkach z zachowaniem skuteczności tego
urządzenia.

Oprogramowanie
wspierające
Euronda wprowadziła szereg aplikacji dla
wsparcia techników podczas instalacji, 
diagnozy i konserwacji autoklawu. To 
gwarantuje pełną wydajność oraz redukcję 
kosztów i czasu asysty.

Bezpieczeństwo
Gwarantowana
jakość przez cały
okres użytkowania
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Zestaw startowy

Standardowy
uchwyt na tacę

Uchwyt tacy o przekroju
kwadratowym o pojemności 
5 standardowych tac
aluminiowych. Po obróceniu 
o 90o może pomieścić 3 
kasety. W zestawie 5 tac.

Akcesoria
• Rurki odpływowe
• Gąbka
• Uchwyt na tacki
• Uchwyt do regulacji drzwiczek
• Lejek
• Filtr bakteriologiczny
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3 opcje drukarek

Print Set 1
Wbudowana drukarka 
termiczna dla tych, którzy 
chcą drukować i zapisywać 
wyniki cyklu sterylizacji na 
papierowej kopii. Może być
zainstalowany w autoklawie 
w kilku prostych krokach z 
przodu urządzenia.

Print Set 2
Wbudowana drukarka 
etykiet samoprzylepnych: 
bezpiecznie oznakuj 
swoje wkłady. Instalacja w 
autoklawie w kilku prostych 
krokach. Oszczędzasz 
miejsce i wygodnie drukujesz 
etykiety lub kody paskowe.

Print Set 3
External large-quantity labels 
printer kit for continuous 
production. Safely tag your 
load by connecting the 
printing device in a few easy 
steps. Can be used for both 
labels and bar codes.

Testy

Wskazówki
Aby zagwarantować, że cykl sterylizacji został
prawidłowo wykonany, Euronda zaleca
przeprowadzenie testu kontrolnego w celu
weryfikacji:

• test próżni, szczelność podciśnieniowa 
kotła i przewodów hydraulicznych (Vacuum 
test, codziennie)

• zdolność penetracji pary we wsadach 
wgłębionych (Helix test, codziennie)

•  zdolność penetracji pary we wsadach 
porowatych (Bowie&Dick, co miesiąc)
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Opcjonalne uchwyty na tacki

Uchwyt na tacki i
kasety do sterylizacji
Zaokrąglony uchwyt na tacki.
Zaprojektowany do przechowywania 
5 standardowych tac aluminiowych *.
Po obróceniu o 90 °, może pomieścić
4 kasety sterylizacyjne. Dostępne dla
obu wersji 18-litrowa (pojemność:
Cztery kasety 1 DIN) lub wersja 
24-litrowa (pojemność: Cztery 
kasety 1 DIN + cztery 1/4
Kasety DIN).

*Nie zawiera tacek

Uchwyt na tacki i
kontener do sterylizacji
Zaokrąglony uchwyt tacy stalowej
Zaprojektowany do przechowywania 5
standardowych tac aluminiowych *.
Po obróceniu o 90o, może pomieścić 1
kontener do sterylizacji
(max. obciążenie: 380 x 190 x 152 mm)

* Dostępne tylko w wersji 24 L
* Nie zawiera tacek

XL zestaw uchwytów
Zaokrąglony uchwyt na tace stalowe,
dla 4 specjalnych tac *.

* Dostępne tylko w wersji 24 L
* Nie zawiera tacek

Uniwersalna podpora do
sterylizacji
Stalowa podpora, która jest odpowiednia
do ładunków o większych wymiarach. Może
być zainstalowany bezpośrednio w kotle, po
wyjęciu dostarczonego zasobnika.
*Dostępne tylko w wersji 24 L
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Systemy uzdatniania wody

Aquaosmo
Aquaosmo, jest systemem który wykorzystuje odwróconą
osmozę żeby wyprodukować dejonizowaną wodę. Złożony
system filtrujący, zawierający nie mniej niż 4 filtry i 1
membrane, produkuje dużą ilość wody, która jest 
odpowiednia do dostarczenia autoklawom i innym 
urządzeniom, w zgodzie zestandardami EN 13060 (<15 μS/ 
cm). Możliwość podłączenia dyszy do spryskiwania.
Aquaosmo jest zaprojektowany tak by być podłączony do
Aquabox i autoklawu. Może być połączony z 2 lub 4 
autoklawami jednocześnie jeśli jest wyposażony w 
specjalny zestaw zbiorników akumulacyjnych o pojemności 
12 l. Aquaosmo nie musi być podłączony do zasilania 
elektrycznego i może być zainstalowany bezpośrednio na 
powierzchni roboczej lub w środku unitu.

Dysza wodna 
Nie jest dołączona do zestawu

Zewnętrzny zbiornik
akumulacyjny
W zestawie

Możliwość
podłączenia:
4 autoklawów 

Produkcja wody:
1 l na 20 min.

Min/max. ciśnienie:
2 / 3 bars 

Przyjmowanie wody
o parametrach:
Max. 650 μS 

Wymiary (wxhxd):
360 x 280 x 180 mm

Waga(pusty): 
5.3 kg

Aquabox 
W zestawie
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Aquafilter 1 to 1
Urządzenie które produkuje wodę dejonizowaną dla
autoklawów zgodnie ze standardami EN13060 (<15 μs/cm).
Może być podłączone do jednym autoklawem. Aquafilter
dejonizuje średnio 1litr wody na minute. Wskaźnik świetlny
pokazuje poziom przewodności, pozwalając ocenić na 
pierwszy rzut oka kiedy jest czas na wymianę. Może być 
wyposażony w automatyczne urządzenie odcinające. 
Może być postawiony na blacie w szafce lub powieszony 
na ścianie. Zestaw zawiera: dwa wkłady z żywicą, klucz do 
odkręcania, przewód przyłączeniowy sieci wodnej i rurę 
oraz kabel do połączenia z autoklawem.

Możliwość podłączenia:
1 autoklawu

Produkcja wody:
1 l na min.

Wymiary(wxhxd):
390 x 455 x 145 mm

Waga:
8.4 kg (pusty)
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Aquadist
Destylator wody, który gotuje wodę i
kondensuje parę wodną w celu uzyskania
wody destylowanej. Destyluje on 0.7 litra
na godzinę. 4 litry pojemnosci. Spełnia
testy bezpieczeństwa oraz standardy
elektromagnetyczne (2004/108/CE) i
niskiego napiecia (2006/95/CE).

Produkcja wody:
0,7 l na 1h

Wymiary (Øxh):
230 x 360 mm

Waga:
3.5 Kg 

Aquabox
Aquabox jest urządzeniem które pozwala
autoklawom Euronda połączyć się z
zewnętrznym zasilaniem wody. Jest idealny 
dla klinik które mają system wodny oparty na
osmozie i innych metodach, dedykowany do 
autoklawów Euronda klasy B. 

Wymiary (wxhxd): 
100 x 100 x 50 mm

Waga:
0.5 kg
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Cykle sterylizacji

Funkcje personalne 
(aktywacja przy użyciu hasła na żądanie)

B 134  B 121 B 134 prion B 134 - rapid B 134 prion - rapid

cykl przeznaczony dla materiałów litych,
porowatych lub wgłębionych, opakow-
anych i nie opakowanych

cykl przeznaczony dla materiałów litych 
lub porowatych,opakowanych i nieopa-
kowanych, szczególnie zalecanych 
do sterylizacji materiałów z tworzywa 
sztucznego, turbin i końcówek

cykl przeznaczony dla materiałów
litych, porowatych lub wgłębionych,
opakowanych i nie opakowanych

cykl krótki przeznaczony dla materiałów
litych, porowatych lub wgłębionych,
opakowanych i nieopakowanych (1 
tacka)

cykl krótki prion przeznaczony dla
materiałów litych, porowatych lub
wgłębionych,opakowanych nieopa-
kowanych (1 tacka)

18 l 24 l 18 l 24 l 18 l 24 l 18 l 24 l 18 l 24 l

TEMPERATURA 135.5° c 135.5° c 122.5° c 122.5° c 135.5° c 135.5° c 135.5° c 135.5° c 135.5° c 135.5° c

CIŚNIENIE 2.16 bar 2.16 bar 1.16 bar 1.16 bar 2.16 bar 2.16 bar 2.16 bar 2.16 bar 2.16 bar 2.16 bar

CZAS TRWANIA STERYLIZACJI 4' 4' 20' 20' 18' 18' 3’5’’ 3’5’’ 18’ 18’

CZAS TRWANIA SUSZENIA 15' 15' 15' 15' 15' 15' 4' 4' 4' 4'

CAŁKOWITY CZAS PRZY WSADZIE
STANDARDWYM 21' 24' 39' 40' 35' 37' 20' 23' 35' 37'

MAXIMUM LOAD 4.5 kg / 1.5 kg 6 kg / 2 kg 4.5 kg / 1.5 kg 6 kg / 2 kg 4.5 kg / 1.5 kg 6 kg / 2 kg 0.6 kg / 0.2 kg 0.6 kg / 0.2 kg 0.6 kg / 0.2 kg 0.6 kg / 0.2 kg

Light & stock cycles** Light cycles**

S 134 S 121 N 134 N 121

Sterylizacja produktów litych opakow-
anych lub nieopakowanych

Sterylizacja produktów litych
opakowanych lub nieopakowanych oraz
z tworzywa sztucznego

sterylizacja produktów litych nieopakowanych sterylizacja produktów litych nieopakowanych oraz z twor-
zywa sztucznego

18 & 24 l 18 & 24 l 18 & 24 l 18 & 24 l

TEMPERATURA 135.5° c 122.5° c 135.5° c 122.5° C

CIŚNIENIE 2.16 bar 1.16 bar 2.16 bar 1.16 bar

CZAS TRWANIA STERYLIZACJI 4' 20' 4' 20'

CZAS TRWANIA SUSZENIA 15' 15' 4' 4'

CAŁKOWITY CZAS PRZY WSADZIE
STANDARDWYM 17' 29' 18' 33'

MAXIMUM LOAD 4.5 kg / 1.5 kg 4.5 kg / 1.5 kg 4.5 kg 4.5 kg

* Podany czas nie uwzględnia fazy suszenia. Czas może ulegać zmianom rzędu +- 5%.
** Każdy cykl jest dostępny z wyjątkiem odmiennych specyficznych ustaleń prawnych obowiązujących w danym kraju.
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Cykle sterylizacji

Funkcje personalne 
(aktywacja przy użyciu hasła na żądanie)

B 134  B 121 B 134 prion B 134 - rapid B 134 prion - rapid

cykl przeznaczony dla materiałów litych,
porowatych lub wgłębionych, opakow-
anych i nie opakowanych

cykl przeznaczony dla materiałów litych 
lub porowatych,opakowanych i nieopa-
kowanych, szczególnie zalecanych 
do sterylizacji materiałów z tworzywa 
sztucznego, turbin i końcówek

cykl przeznaczony dla materiałów
litych, porowatych lub wgłębionych,
opakowanych i nie opakowanych

cykl krótki przeznaczony dla materiałów
litych, porowatych lub wgłębionych,
opakowanych i nieopakowanych (1 
tacka)

cykl krótki prion przeznaczony dla
materiałów litych, porowatych lub
wgłębionych,opakowanych nieopa-
kowanych (1 tacka)

18 l 24 l 18 l 24 l 18 l 24 l 18 l 24 l 18 l 24 l

TEMPERATURA 135.5° c 135.5° c 122.5° c 122.5° c 135.5° c 135.5° c 135.5° c 135.5° c 135.5° c 135.5° c

CIŚNIENIE 2.16 bar 2.16 bar 1.16 bar 1.16 bar 2.16 bar 2.16 bar 2.16 bar 2.16 bar 2.16 bar 2.16 bar

CZAS TRWANIA STERYLIZACJI 4' 4' 20' 20' 18' 18' 3’5’’ 3’5’’ 18’ 18’

CZAS TRWANIA SUSZENIA 15' 15' 15' 15' 15' 15' 4' 4' 4' 4'

CAŁKOWITY CZAS PRZY WSADZIE
STANDARDWYM 21' 24' 39' 40' 35' 37' 20' 23' 35' 37'

MAXIMUM LOAD 4.5 kg / 1.5 kg 6 kg / 2 kg 4.5 kg / 1.5 kg 6 kg / 2 kg 4.5 kg / 1.5 kg 6 kg / 2 kg 0.6 kg / 0.2 kg 0.6 kg / 0.2 kg 0.6 kg / 0.2 kg 0.6 kg / 0.2 kg

Light & stock cycles** Light cycles**

S 134 S 121 N 134 N 121

Sterylizacja produktów litych opakow-
anych lub nieopakowanych

Sterylizacja produktów litych
opakowanych lub nieopakowanych oraz
z tworzywa sztucznego

sterylizacja produktów litych nieopakowanych sterylizacja produktów litych nieopakowanych oraz z twor-
zywa sztucznego

18 & 24 l 18 & 24 l 18 & 24 l 18 & 24 l

TEMPERATURA 135.5° c 122.5° c 135.5° c 122.5° C

CIŚNIENIE 2.16 bar 1.16 bar 2.16 bar 1.16 bar

CZAS TRWANIA STERYLIZACJI 4' 20' 4' 20'

CZAS TRWANIA SUSZENIA 15' 15' 4' 4'

CAŁKOWITY CZAS PRZY WSADZIE
STANDARDWYM 17' 29' 18' 33'

MAXIMUM LOAD 4.5 kg / 1.5 kg 4.5 kg / 1.5 kg 4.5 kg 4.5 kg
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E10 - 18L E10 - 24L
Wymiary całkowite 460 x 455 x 610 mm (w x h x d) 

Waga całkowita (puste urządzenie z koszykiem i tacami) 47,5 Kg 50,5 Kg

Zasilanie 230 V 50/60 Hz

Pobór mocy 2350 W 10.2 A 2450 W 10.7 A

Temperatura użytkowania +5 - +40°C

Wysokość użytkowania 
(zapewnić swobodny dostęp do korka wlewu) ≤ 2000 m a.m.s.l *

Minimalna głębokość płaszczyzny oparcia 500 mm

Minimalna szerokość płaszczyzny oparcia 460 mm

Minimalna przestrzeń nad zbiornikiem 0 mm pozostawiając dostęp do korka wlewu

Poziom hałasu 50 dB

Waga dla strefy oparcia (pełny zbiornik i komora z maksymal-
nym wsadem)

47,5 + 8,5 + 4,5 = 60,5 kg
Obciążenie na każdą nóżkę: 

15,125 kg

50,5 + 8,5 + 6 kg = 65 kg
Obciążenie na każdą nóżkę: 

16,25 kg

Zakres operacyjny
Do użytku wewnątrznego, max. wilgotność względna 85% 

Max. odchylenie napięcia +_ 10% Kategoria instalacji II, 
Stopień zanieczyszczenia 2

Wymiary i objętosc 250 x 340 mm Øxd 250 x 440 mm Øxd

Wymiary i objętość 180 x 160 x 280 mm (wxhxd) 180 x 160 x 380 mm (wxhxd)

Zużycie wody na cykl 300 ml

Pojemność zbiornika (woda czysta i zużyta) 5 / 3.5 litres* D
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Parametry techniczne

Urządzenia
bezpieczeństwa

- Zabezpieczenia przed
nadciśnieniem
- Zabezpieczenie drzwi
- System kontroli procesu
- System autodiagnozy w
czasie rzeczywistym

Zgodność z
normami

EN 13060
EN ISO 14971
EN 61010-1
EN 61010-2-040
EN 61326
EN 13445

Dokumentacja

- instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
komory
- deklaracja zgodności
autoklawu
- certyfikat gwarancji
- karta instalacyjna
- książeczka obsługowa

Certyfikaty

- Autoklaw E10 zgodny z 
dyrektywą 93/42/EC

- Urządzenie klasy IIb
- Kocioł zgodny z 

dyrektywą PED 97/23/EC
- Certyfikaty producenta: 

ISO 9001, ISO 13485
- CE Type Ref: 

E10- 18L, E10- 24L
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Specyfikacja techniczna
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E10 - 18L E10 - 24L
Wymiary całkowite 460 x 455 x 610 mm (w x h x d) 

Waga całkowita (puste urządzenie z koszykiem i tacami) 47,5 Kg 50,5 Kg

Zasilanie 230 V 50/60 Hz

Pobór mocy 2350 W 10.2 A 2450 W 10.7 A

Temperatura użytkowania +5 - +40°C

Wysokość użytkowania 
(zapewnić swobodny dostęp do korka wlewu) ≤ 2000 m a.m.s.l *

Minimalna głębokość płaszczyzny oparcia 500 mm

Minimalna szerokość płaszczyzny oparcia 460 mm

Minimalna przestrzeń nad zbiornikiem 0 mm pozostawiając dostęp do korka wlewu

Poziom hałasu 50 dB

Waga dla strefy oparcia (pełny zbiornik i komora z maksymal-
nym wsadem)

47,5 + 8,5 + 4,5 = 60,5 kg
Obciążenie na każdą nóżkę: 

15,125 kg

50,5 + 8,5 + 6 kg = 65 kg
Obciążenie na każdą nóżkę: 

16,25 kg

Zakres operacyjny
Do użytku wewnątrznego, max. wilgotność względna 85% 

Max. odchylenie napięcia +_ 10% Kategoria instalacji II, 
Stopień zanieczyszczenia 2

Wymiary i objętosc 250 x 340 mm Øxd 250 x 440 mm Øxd

Wymiary i objętość 180 x 160 x 280 mm (wxhxd) 180 x 160 x 380 mm (wxhxd)

Zużycie wody na cykl 300 ml

Pojemność zbiornika (woda czysta i zużyta) 5 / 3.5 litres

Parametry techniczne

R340
20
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