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Asztali kivitelű autoklávok  

Terméknév Termékfotó Termékjellemzők 

AH-N félautomata 

autokláv szárítás nélkül 

Tenyésztőközeg, üveg, folyadék, 

műanyag, fém eszközök, 

szemeteszsákok  

 

 

Az AH-N autoklávok folyékony és szilárd anyagok (üvegáru, műanyag, fémszerkezetek, 
hulladéktároló zsákok, stb.) széles spektrumának sterilizálásában nyújtanak hatékony segítséget. A 
készülék könnyen kezelhető és számos biztonsági funkcióval rendelkezik, ezekkel védve a 

felhasználókat a napi munkavégzés során. 

Előnyök: 

 Szilárd és folyékony anyagok kiválasztása 

 Számítógépes csatlakozás 

 Ellenőrző szoftver (választható) 

 500 óráig programozható 

Jellemzők: 

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

 A külső borítás alumíniumból készült és fém EPOXI-ra festett, az első panel pedig AISI-
304 rozsdamentes acél 

 Mikroprocesszor vezérlés 

 6 literes vízadagoló tartály 

 RS232 csatlakozó számítógéphez 
 

Hőmérséklet: 100-134 °C 
Maximum nyomás: 2,1 bar 

Hasznos térfogat: 21 liter 

AH-B automata autokláv 

frakcionált vákuummal 

Csomagolt és csomagolás 
nélküli üreges és porózus 
termékek 

 

 

Az AH-B autoklávokat üreges és porózus szilárd anyagok és más laboratóriumi eszközök 

sterilizálására tervezték. A megbízható orvos- laboratóriumi berendezés használata könnyű, 
biztonsági funkciói révén pedig védi a felhasználót a napi munkavégzés során. 

Előnyök: 

 Frakcionált vákuum (1-3 pre-vákuum) 

 Automatikus vízadagolás (választható) 

 Könnyű kamra tisztítás 

 Programozható indítás (dátum és idő) 

 12 előre programozott és 38 szabad program 

 Tárolási kapacitás: több mint 100 ciklus USB (az adatok letöltéséhez és a frissítések 
feltöltéséhez) 

 Ethernet (számítógépes csatlakozás) 

Jellemzők: 

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

 A külső borítás alumíniumból készült és fém EPOXI-ra festett, az első panel pedig AISI-
304 rozsdamentes acél 

 Teljes vezérlés mikroprocesszorral 

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

 Tiszta víz és kondenzált víztartály 
 

Hőmérséklet: 121-134 °C 
Maximum nyomás: 2,1 bar 
Hasznos térfogat: 21 liter 
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AHS-N félautomata 

autokláv szárítás nélkül 

Tenyésztőközeg, üveg, folyadék, 

műanyag, fém eszközök, 

szemeteszsákok  

 

 

Az AHS-N autoklávok folyékony és szilárd anyagok (üvegáru, műanyag, fémszerkezetek, 
hulladéktároló zsákok, stb.) széles spektrumának sterilizálásában nyújtanak hatékony segítséget. A 
munkaállomás könnyen kezelhető és számos biztonsági funkcióval rendelkezik, ezekkel védve a 

felhasználókat a napi munkavégzés során. 

Előnyök: 

 Agar mód (40-80 ºC) 

 Programozható indítás (24 óra) 

 Számítógépes csatlakozás 

 Ellenőrző szoftver (választható) 

 Szív-szonda (választható) 

Jellemzők: 

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

 A külső borítás alumíniumból készült és fém EPOXI-ra festett, az első panel pedig AISI-
304 rozsdamentes acél 

 Teljes vezérlés mikroprocesszorral 

 10 sterilizációs program, melyből 6 szabad 

 RS232 port nyomtató/számítógép csatlakozáshoz 

 Gőztelenítő nyomógomb 

 Manuális leeresztő szelep 

 10 literes vízadagoló 

 Manuálisan tölthető edény 
Hőmérséklet: 100-134 °C 
Maximum nyomás: 2,1 bar 
Hasznos térfogat modelltől függően: 50 és 75 liter 

AH-RFG automata autokláv 

ellennyomással 

Zárt tartályok, amelyek 

nyomásszabályozást igényelnek 

a lehetséges berobbanások 

elkerülése érdekében 

Minőségellenőrzés, elemzés és 

tesztelés általános tartályban. A 

sterilizációs folyamat rövid 

ciklusokban valósul meg.  

 

 

Az AH-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 kamratisztítás 

 Programozható indítás (dátum és idő) 

 50 program 

 Tárolókapacitás: több mint 100 ciklus  

 USB (az adatok letöltésére és a frissítések letöltésére) 

 Ethernet (számítógépes csatlakozás) 

Jellemzők: 

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

 A külső borítás alumíniumból készült és fém EPOXI-ra festett, az első panel pedig AISI-
304 rozsdamentes acél 
 

Hőmérséklet: 50-130 °C 
Maximum nyomás: 2,1 bar 

Hasznos térfogat: 21 liter 
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AH-L automata autokláv 

szárítással 

Csomagolt és csomagolás 

nélküli szilárd anyagok, kis 

porózus tárgyak és B típusú 

(enyhén mély és széles üreges), 

üveg, műanyag, fémes tárgyak, 

hulladékzsákok.  

Az AH-21 L alkalmas folyadékok 

sterilizálására. 

 

 

Az AH-L autoklávok szilárd anyagok széles spektrumának sterilizálására alkalmasak (pl. csomagolás 
nélküli vagy csomagolt termékek, porózus anyagok, üreges anyagok , üveg, műanyag, 
hulladéktároló zsákok, stb.) A szárítási funkció és az automatikus vízszabályozó szint csökkenti az 

üzemidőt, amely megkönnyíti a sterilizálási folyamatot. 

Előnyök: 

 Agar mód (40-80 ºC) 

 Szív szonda (választható) 

 Programozható indítás (24 óra) 

 Számítógépes csatlakozás 

 Ellenőrző szoftver (választható) 

 Program folyadékokhoz 

Jellemzők: 

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

 A külső borítás alumíniumból készült és fém EPOXI-ra festett, az első panel pedig AISI-
304 rozsdamentes acél 

 Pre-vákuum előzetes sterilizálás és vákuum rendszer a végső szárításhoz 

 Mikroprocesszor vezérlés 

 RS232 csatlakozás nyomtatóhoz vagy számítógéphez 
 

Hőmérséklet: 100-134 °C 
Maximum nyomás: 2,1 bar 
Hasznos térfogat: 21 liter 

AHS-DRY félautomata 

autokláv szárítással 

Csomagolt és csomagolás 
nélküli szilárd anyagok, kis 
porózus tárgyak és B típusú 
(enyhén mély és széles üreges), 
üveg, műanyag, fémes tárgyak, 
hulladékzsákok 

 

Az AH-DRY autoklávok szilárd anyagok széles spektrumának sterilizálására alkalmasak (pl. 
csomagolás nélküli vagy csomagolt termékek, porózus anyagok, üreges anyagok, üveg, műanyag, 

hulladéktároló zsákok, stb.) 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) 

 Programozható indítás 

 Számítógép csatlakozás 

 Ellenőrző szoftver (választható) 

 Szív szonda (választható) 

Jellemzők: 

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

 A külső borítás alumíniumból készült és fém EPOXI-ra festett, az első panel pedig AISI-
304 rozsdamentes acél 

 Teljes vezérlés mikroprocesszorral 

 10 sterilizációs program, 6 szabad 

 10 literes vízadagoló tartály 

 Automatikus víztöltés 

 Automata szárítás 

 RS232 csatlakozó nyomtatóhoz vagy számítógéphez 
 

Hőmérséklet: 100-134 °C 
Maximum nyomás: 2,1 bar 

Hasznos térfogat modelltől függően: 50 és 75 liter 
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AHS-B automata autokláv 

frakcionált vákuummal 

Csomagolt és csomagolás 
nélküli üreges és porózus 
termékek 

 
 

Az AHS-B autoklávokat üreges és porózus szilárd anyagok és egyéb laboratóriumi eszközök 
sterilizálására tervezték. A megbízható orvos- laboratóriumi berendezés használata könnyű, 
biztonsági funkciói révén pedig védi a felhasználót a napi munkavégzés során. 

Előnyök: 

 Frakcionált vákuum (1-3 pre-vákuum) 

 Automatikus vízadagolás (választható) 

 Könnyű kamra tisztítás  

 Programozható indítás (dátum és idő) 

 10 előre programozott és 40 szabad program 

 Tároló kapacitás: több mint 100 ciklus USB (az adatok letöltéséhez és a frissítések 

feltöltéséhez) 

 Ethernet (számítógépes csatlakozás) 

Jellemzők: 

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

 A külső borítás alumíniumból készült és fém EPOXI-ra festett, az első panel pedig AISI-
304 rozsdamentes acél 

 Teljes vezérlés mikroprocesszorral 

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

 Tiszta víz és kondenzált víztartály 
 

Hőmérséklet: 100-134 °C 
Maximum nyomás: 2,1 bar 
Hasznos térfogat modelltől függően: 50 és 75 liter 

AHS-RFG automata 

autokláv ellennyomással 

Zárt tartályok, amelyek 
nyomásszabályozást igényelnek 
a lehetséges berobbanások 
elkerülése érdekében 
Minőségellenőrzés, elemzés és 
tesztelés általános tartályban. A 
sterilizációs folyamat rövid 
ciklusokban valósul meg.  

 

 

Az AHS-RFG autoklávokat 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 zuhanyhűtés 

 Automatikus vízadagolás 

 Könnyű kamra tisztítás 

 Programozható indítás (dátum és idő) 

 50 program 

 Tárolókapacitás: több mint 100 ciklus 

 USB (az adatok letöltésére és a frissítések feltöltésére) 

 Ethernet (számítógépes csatlakozás) 

Jellemzők: 

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

 A külső borítás alumíniumból készült és fém EPOXI-ra festett, az első panel pedig AISI-
304 rozsdamentes acél 
 

Hőmérséklet: 50-130 °C 
Maximum nyomás: 2,1 bar 
Hasznos térfogat modelltől függően: 50 és 75 liter 
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AES-8 hordozható autokláv 

Tenyésztőközeg, üveg, folyadék, 

műanyag, fémes elemek, 

szemeteszsákok 

 

 

A kisebb, hordozható 8 literes autokláv kiváló megoldás sebészeti eszközök és laboratóriumi 
tárgyak sterilizálására. Kisvállalkozások számára ajánljuk.  

Előnyök: 

 Kicsi és könnyű használni 

 Programozható indítás 

 Számítógépes csatlakozás 

 Ellenőrző szoftver (választható) 

Jellemzők: 

 A kamra és a fedő 18/10 rozsdamentes acélból készült 

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

 Hőmérséklet-szabályozás mikroprocesszorral 

 RS232 csatlakozó számítógéphez 

 Manuális szelepek a leeresztéshez és gőztelenítéshez 
 

Hőmérséklet: 100-127 °C 
Maximum nyomás: 1,5 bar 
Hasznos térfogat: 8 liter 
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