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Álló kivitelezésű autoklávok 

A Raypa gőz sterilizáló készülékeit világszerte alkalmazzák kutatási központok és egyetemek, 
valamint népszerű a biotechnológiai, élelmiszer- és gyógyszeripari területeken is. 

 

Terméknév Termékfotó Termékjellemzők 

AES félautomata 

autokláv 

Tenyésztőközeg, üveg, 

folyadék, műanyag, fém 

eszközök, szemeteszsákok  

 

 

Az AES autoklávok folyékony és szilárd anyagok (üvegáru, műanyag, fémszerkezetek, 
hulladéktároló zsákok, stb.) széles spektrumának sterilizálásában nyújtanak hatékony segítséget. 

A munkaállomás könnyen kezelhető és sok biztonsági funkcióval rendelkezik, ezekkel védve a 
felhasználókat a napi munkavégzés során.  

Előnyök: 

 Agar mód (40-80 ºC). 

 Programozható indítás (24 óra) 

 Számítógéphez csatlakoztatható 

 Vezérlő szoftver (választható) 

 Szív szonda (választható) 

 Beépített vagy asztali nyomtató (választható) 

 

Jellemzők:  

 A külső borítás, tető és zárószerkezet AISI-304-es rozsdamentes acélból készült 

 A tartály és a fedél AISI-316L rozsdamentes acélból készült  

 Teljes vezérlés mikroprocesszorral: 10 sterilizáló program, 6 automatikus  

 RS232-es csatlakozóval rendelkezik számítógéphez/nyomtatóhoz  

 Gőzmentesítő gomb 

 Kézi leeresztő szelep 

 Kézi kamratöltés  

 Bemeneti csonk külső ellenőrző szondához 

 Hővédő rácsokkal látták el 

 
Hőmérséklet: 100-134 °C 
Maximum nyomás: 2,1 bar 
Hasznos térfogat különböző modellek esetén: 12, 28, 50, 75, 110 és 150 liter  

AE-DRY automata 

autokláv szárító 

funkcióval 

Csomagolás nélküli és 

csomagolt szilárd anyagok, 

kisebb porózus tárgyak és B 

típusú üreges eszközök 

(enyhén mély és széles 

üregek), üveg, folyadék, 

műanyag, fém eszközök, 

szemeteszsákok  

 

Az AE DRY autoklávok szilárd anyagok széles spektrumának sterilizálására alkalmasak. A szárítási 
funkció és az automatikus vízszintszabályozó csökkenti a felhasználó által szükséges üzemeltetési 

időt, amely megkönnyíti a sterilizálási folyamatot.  

Előnyök:  

 Agar mód (40-80 ºC) 

 Szív szonda (választható) 

 Programozható indítás (24 óra) 

 Beépített vagy asztali nyomtató (választható) 

Jellemzők:  

 Külső borítás, tető és zárószerkezet AISI-304-es rozsdamentes acélból készült 

 Teljes vezérlés mikroprocesszorral: 10 sterilizáló program, 6 ingyenes  

 Víztározó töltés 

 Automatikus kamratöltés 

 Automatikus szárítás 

 RS232-es csatlakozóval rendelkezik számítógéphez/nyomtatóhoz  

 Bemeneti csonk külső ellenőrző szondához 

 Hővédő rácsokkal látták el 
 
Hőmérséklet: 100-134 °C 
Maximum nyomás: 2,1 bar 
Hasznos térfogat különböző modellek esetén: 28, 50, 75, 110 és 150 liter  
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AE-B automata autokláv 

frakcionált vákuummal 

Szilárd anyagok, csomagolt és 

csomagolás nélküli üreges és 

porózus termékek  
 

Az AE-B autoklávokat üreges és porózus szilárd anyagok és más laboratóriumi eszközök 
sterilizálására tervezték. A megbízható orvos- laboratóriumi berendezést könnyű használni és 
biztonsági funkciói révén védi a felhasználót a napi munkavégzés során. 

Előnyök:  

 Frakcionált vákuum (1-3 pre-vákuum) 

 Könnyű kamra tisztítás 

 Programozható indítás (dátum és idő) 

 12 előre programozott és 38 szabad program 

 Tároló kapacitás: több mint 100 teszt 

 USB (adatok és frissítések letöltése) 

 Ethernet (számítógépes csatlakozás) 
 
Jellemzők: 
 

 A kamra és a fedő AISI-316L rozsdamentes acélból készült 

 A külső borítás és a tető AISI-304 rozsdamentes acélból készült  

 Bemeneti csonk külső ellenőrző szondához 

 Azonnali gőzkibocsátás a beépített gőzgenerátoron keresztül 

 Vadonatúj, érintőképernyős, színes kijelző a könnyű programozás érdekében és a 
sterilizációs paraméterek kiválasztásához 

 Állítható paraméterek: sterilizációs hőmérséklet, sterilizációs idő, szárítási idő és pre-
vákuum szám 

 A sterilizáláshoz szükséges tiszta víz manuálisan adagolható a víztartályba  

 Az automatikus töltés az eszköz desztillált vízhálózathoz való csatlakoztatásával is 
megvalósítható 

 Külső vagy integrált nyomtató (választható) 

 Ellenőrző ciklusok: vákuum teszt, Bowie&Dick teszt/Helix teszt 

 500 program, melyből 12 előre programozott 
 

Hőmérséklet: 100-134 °C 
Maximum nyomás: 2,1 bar 
Hasznos térfogat különböző modellek esetén: 50, 75, 110 és 150 liter  

MP Táptalajkészítő  

 

 

 

 

Az AE-MP leegyszerűsíti a mikrobiológiai és növény szövetkultúra laboratóriumok működési 
folyamatait. Egyetlen eszközben integrálják a magas színvonalú baktériumkultúra hordozó 
előkészítését, sterilizálását és szétosztását, kimagasló adagonkénti reprodukálhatóság mellett. 
Az AE-MP-t úgy alakították ki, hogy csökkentse a teljes üzemidőt és nagy mennyiségű steril 
kultúra hordozót biztosítson hatékony fűtőrendszerének és a sterilizációs folyamat végén 
gyorsan lezajló hűtési fázisának köszönhetően.  
 
Előnyök: 

 Gyors fűtés 

 Gyors hűtés – 60%-kal kevesebb idő alatt 

 Programozható perisztaltikus szivattyú 

 Nagy pontosságú időzítő a precíz adagoláshoz 

 Lábpedál az egyszerű és ergonomikus használathoz 

 2 előre programozott és 48 szabad program 

 USB/Ethernet 

 Szív-szonda a táptalajon 

 Automatikus vízadagolás 

 Erős és megbízható kivitelezés 
 

Jellemzők: 

 Előkészítés, sterilizálás, hűtés és adagolás 

 A kamra és a fedő AISI-316L rozsdamentes acélból készült 

 A külső borítás és a tető AISI-304 rozsdamentes acélból készült  

 Keverési sebesség szabályozása 

 Vadonatúj, érintőképernyős, színes kijelző a könnyű programozás érdekében és a 
sterilizációs paraméterek kiválasztásához 

 50 program (2 előre programozott) 

 Állítható paraméterek: sterilizációs hőmérséklet, sterilizációs idő, adagolási 
hőmérséklet 

 A megfelelő dózist külső vezérlés navigálja, a lábpedállal pedig a perisztaltikus 
szivattyú nyomható (maximális fordulatszám: 270 fordulat/perc) 

 A sterilizáláshoz szükséges tiszta víz a küvetta és a főkamra között manuálisan 
adagolható, a megfelelő pontnál a szintérzékelő aktiválódik 

 Automatikus töltés a készülék tiszta vízhez történő csatlakoztatásával oldható meg 

 Külső vagy integrált nyomtató (választható) 
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Kamratérfogat           Teljes          Használható 
AE-20 MP                     20 l                   18 l 
AE-40 MP                     40 l                   36 l 
AE-60 MP                     60 l                   54 l 
AE-80 MP                     80 l                   72 l 
AE-100 MP                  100 l                  90 l 

 

RFG automata autokláv 

ellennyomással 

 

Az RFG autoklávokat lezárt csomagolású anyagokhoz tervezték; a gyors hűtőrendszer előnyeit a 
sterilizációs kamrában történő közvetlen zuhannyal, illetve a rövid ciklusidőt és az elsődleges 

csomagolás integritását/sértetlenségét biztosító támogató nyomással kombinálva. Ezen 
autoklávok a baktériumkultúra hordozójának rövid időn belül történő sterilizálását, valamint az 
élelmiszeripari csomagolások minőség ellenőrzését szolgálják.  

Előnyök: 

 Rugalmas szív-szonda 

 Programozható ellennyomás 

 Ultragyors zuhany hűtés 

 Automatikus vízadagolás 

 Könnyű kamra tisztítás 

 Programozható indítás (dátum és idő) 

 50 program 

 Tároló kapacitás: több mint 100 teszt 

 USB (adatok és frissítések letöltése) 

 Ethernet (csatlakozó számítógéphez) 

Előnyök: 

 A kamra és a fedő AISI-316L rozsdamentes acélból készült 

 A külső borítás és a tető AISI-304 rozsdamentes acélból készült  

 Bemeneti csonk külső ellenőrző szondához 

 Vadonatúj, érintőképernyős, színes kijelző a könnyű programozás érdekében és a 
sterilizációs paraméterek kiválasztásához 

 Állítható paraméterek: sterilizációs hőmérséklet, sterilizációs idő, adagolási 
hőmérséklet, további ellennyomás, hűtési rámpa és hőmérséklet, F0 érték 

 A vízvezetékre történő csatlakozással automatikusan tölthető a kamra, majd a belső 
hűtést locsolással valósítja meg 

 Külső vagy integrált nyomtató 
 
Hőmérséklet: 50-130 °C 
Maximum nyomás: 2,1 bar 
Hasznos térfogat különböző modellek esetén: 28, 50, 75, 110 és 150 liter  
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