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STERYLIZATOR POLOWY Sterilucent PSD-85

POLE WALKI
EWAKUACJA MEDYCZNA
SALA OPATRUNKOWA
SZPITAL POLOWY POZIOM I, II, III, IV

Urz¹dzenie przeznaczone do niskotemperaturowej sterylizacji przyrz¹dów 
medycznych wielokrotnego u¿ytku, wykonanych z metalu oraz innych 
materia³ów, wra¿liwych na oddzia³ywanie wysokich temperatur i wilgoci.
Sterylizator o wytrzyma³ej konstrukcji, doskonale nadaje siê do pracy w trudnych 
warunkach polowych oraz klimatycznych.

Solidna, wojskowa konstrukcja. Przystosowanie do pracy w nieprzyjaznym 
œrodowisku i surowych warunkach klimatycznych: podczas pracy jednostka 
odporna na kapi¹c¹ lub s¹cz¹c¹ siê wodê.
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£atwe i szybkie z³o¿enie urz¹dzenia 
do transportu.
Przystosowanie do transportu w 
trudnych warunkach terenowych: 
podczas transportu jednostka 
odporna na deszcz, zawieje 
piaskowe i kurz.
Krótki czas przygotowania jednostki 
do pracy.
Ma³y pobór mocy.
Niska temperatura sterylizacji.
Funkcja usuwania wilgoci z wsadu.
Monitorowanie stê¿enia œrodka 
sterylizuj¹cego (nadtlenku wodoru) 
w komorze i utrzymywanie go na 
zadanych poziomie, co gwarantuje 
w³aœciwy przebieg procesu 
sterylizacji.
Brak niebezpiecznych produktów 
ubocznych.
Dostêpny szeroki zakres 
akcesoriów.
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DANE TECHNICZNE

NAZWA

POLE WALKI
EWAKUACJA MEDYCZNA
SALA OPATRUNKOWA
SZPITAL POLOWY POZIOM I, II, III, IV

ZASILANIA
Napiêcie: 100-130 VAC lub 200-250 VAC, jednofazowe
Czêstotliwoœæ: 50/60 Hz
Maks. pobór mocy: 1650 W

ROZMIARY
Robocza: 176 cm
Po z³o¿eniu (transport): 103 cm
Szerokoœæ: 78 cm
G³êbokoœæ: 126 cm
Waga: 200 kg

KOMORA STERYLIZACYJNA
Pojemnoœæ: 85 litrów
Pojemnoœæ u¿ytkowa: 50 litrów
Wysokoœæ: 29,2 cm
Szerokoœæ: 42,2 cm
G³êbokoœæ: 64,8 cm
Obci¹¿enie pó³ki (równomierne): 11,3 kg
Temperatura sterylizacji: 55°C

CYKLE STERYLIZACJI
Przewody rurkowe giêtkie: 70 minut
Pozosta³e przyrz¹dy: 40 minut

WARUNKI PRACY:
Temperatura: 0 do 49°C
Wilgotnoœæ:
Maks. 95% przy 24°C
Maks. 88% przy 31°C
Odpornoœæ na kapi¹c¹ lub s¹cz¹c¹ siê wodê; przetestowany zgodnie z amerykañsk¹ norm¹ wojskow¹ MIL-STD-810G.
Odpornoœæ na osiadaj¹cy kurz i py³; przetestowany zgodnie z amerykañsk¹ norm¹ wojskow¹ MIL-STD-810G.

WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA:
Temperatura: -33 do 71°C.
Wilgotnoœæ: maks. 95% (przy 60°C).
Odpornoœæ na wibracje: przetestowany zgodnie z amerykañsk¹ norm¹ wojskow¹ MIL-STD-810G dla pojazdów, transportu

    lotniczego oraz przyczep dwuko³owych.
Odpornoœæ na upadek i wstrz¹sy: przetestowany zgodnie z amerykañsk¹ norm¹ wojskow¹ MIL-STD-810G w zakresie

    dotycz¹cym upadków.
Odpornoœæ na deszcz: przetestowany zgodnie z amerykañsk¹ norm¹ wojskow¹ MIL-STD-810G w zakresie opadów

    deszczu i ulewy.
Odpornoœæ na piasek i py³: przetestowany zgodnie z amerykañsk¹ norm¹ wojskow¹ MIL-STD-810G dla zamieci

    piaskowych i py³u.
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STERYLIZATOR POLOWY Sterilucent PSD-85
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