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Bclass
Sterylizatory parowe ICANCLAVE model D Pro kontynuują najlepsze cechy poprzednich modeli 
takich jak, niezawodność, jakość podzespołów i prostota użytkowania.
Wygląd i funkcjonowanie wzbogacają kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3 cala oraz szklana 
podświetlana klawiatura dotykowa.
Dodatkowo posiada program odkamieniania oraz możliwość zaprogramowania opóźnionego startu.

ICANCLAVE D Pro

Wykorzystanie inteligentnego 
oprogramowania i komponen-
tów wysokiej jakości (takie jak 
mocny generator pary,wysoko-

wydajna pompa próżniowa),
które zapewniają szybki 

przebieg procesu sterylizacji.

Efektywność
Użytkownika, mechaniczne 
i elektroniczne mechanizmy 

zabezpieczające przed nadmier-
nym ciśnieniem i temperaturą 

oraz bezpieczny system 
blokowania drzwi.

Wielopoziomowa ochrona
Umożliwia automatyczny 

wydruk raportu przebiegu cyklu 
sterylizacji po zakończonym 

procesie.

Opcjonalna, wbudowana drukarka
Funkcja opóźnionego startu 

pozwala użytkownikowi 
zaplanować uruchomienie cyklu 

sterylizacji lub testowego na 
określoną datę i czas.

Opóźniony start

Pełna zgodność z europejskimi 
standardami sterylizacji

oraz certyfikowana jakość dają 
pewność wyniku każdej  

sterylizacji.

Niezawodność i bezpieczeństwo
W sterylizatorze parowym klasy 

B możemy sterylizować 
dowolne rodzaje wsadu,

takie jak instrumenty drążone, 
porowate lub lite.

Dla każdego typu wsadu
Standardowo autoklaw posiada 
wewnętrzną pamięć umożliwia-

jącą przechowywanie ponad 
10 000 cykli. Raporty cykli  

mogą być zapisywane automa-
tycznie na pendrive USB.

Eksport danych
Wbudowany Inteligentny cykl 
odkamieniania, który automa-
tycznie czyści obwód hydrau-

liczny za pomocą odkamieniacza 
w proszku lub płynie.

Odkamienianie



blokada bezpieczeństwa drzwi

zawór 
bezpieczeństwa

automatyczny 
bezpiecznik

filtr 
bakteriologiczny

łatwy dostęp 
do zbiornika  wody

gniazdo spustowe 
zużytej wody

gniazdo spustowe 
czystej wody

port USB opcjonalna 
drukarkakomora ze stali nierdzewnej

filtr spustowy

intuicyjny, kolorowy
 wyświetlacz 4.3 cala

podświetlana, dotykowa klawiatura
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Wymiary zewnętrzne

Wymiary stojaka i tac



Czas sterylizacji D18 Pro D23 ProTemp. / Ciśnienie

Opakowane 134°C

Lite 134°C 134°C/2,1 bar 4min*
nieopakowane, 

lite narzędzia

 mieszany wsad, opakowane 
i nieopakowane narzędzia, 

lite i wgłębione 

czas cyklu*
czas suszenia*

wsad (max)

15~30min
4min
4.5kg

25~45kg
4min
5kg

30 49min
15min
4.5kg

38 57min
15min

5kg
134°C/2,1 bar 4min*

Opakowane 121°C
38 54min

15min
4.5kg

46 62min
15min

5kg
121°C/1,1 bar 20min*

Prion 134°C
podwójnie pakowane

 narzędzia, tekstylia, narzędzia 
używane u pacjenta z chorobami 

zakaźnymi    

37 52min
15min
4.5kg
1kg

45 60min
15min

5kg
1.2kg

134°C/2,1 bar 18min*

Program

Programy

Moc Wymiary komoryModel

D23 Pro

D18 Pro 1750W Φ250x350mm

Φ250x450mm1750W

Parametry techniczne

*Oprócz powyższych programów, są dostępne trzy programy testowe: test B&D, test Helix  i test próżniowy.
*Czasy cykli są zależne od rodzaju wsadu i konieczności podgrzewania komory lub nie.
*Czas suszenia można regulować.

Rodzaj narzędzi

czas cyklu*
czas suszenia*

wsad (max)

czas cyklu*
czas suszenia*

wsad (max)

czas cyklu*
czas suszenia*

wsad (max)
wsad tekstyliów

 mieszany wsad, opakowane 
i nieopakowane narzędzia, 

lite i wgłębione 
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