
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL STE-8-M/B STE-16-M/B STE-18-M/B STE-23-M/B 

OBJEM 8 16 18 23 

KOMORA Φ170x320mm Φ230x360mm Φ247x360mm Φ247x450mm 

PRÍKON 1 400 W 1 900 W 2 100 W 2 100 W 

HMOTNOSŤ 30 kg 43 kg 45 kg 48 kg 

POČET 
POLÍC 

2 ks 2 ks 3 ks 3 ks 

CENA s 
DPH (M) 

1200.00 € 1350.00 € 1800.00 € 2 000.00 € 

CENA s 
DPH (B) 

2050.00 € 2160.00 € 2300.00 € 2 400.00 € 

Vhodné pre laboratóriá, 

veterinárne kliniky, zubné kliniky, 

tetovacie salóny, pedikúry a 

manikúry. 

VYNIKAJÚCI VÝKON  

Plne automatické stolové autoklávy s 

objemami 8, 16, 18 a 23 litrov majú 

prednastavené programy: nástroje, 

kvapaliny, zabalené predmety, textil, 

prióny. Rýchly priebeh sterilizačných 

cyklov zabezpečuje zabudovaný 

nezávislý generátor pary. Zásobník na 

vodu je ľahko dostupný; snímač 

hladiny vody v hlavnej nádrže 

kontroluje minimálnu a maximálnu 

hladinu. Jednoduché ovládanie a 

priateľské rozhranie v českom jazyku. 

Displej zobrazuje čas, teplotu, tlak, 

alarmové stavy a indikáciu stavu 

zariadenia. Cerfikácia CE. 

BEZPEČNOSŤ A MONITOROVANIE 

Autoklávy majú dvojitý bezpečnostný 

systém ochrany dverí, ktorí zabraňuje 

spusteniu cyklu v prípade, že dvere nie sú 

riadne uzamknuté. Tento systém 

zabraňuje otvoreniu dverí v prípade, ak 

tlak vo vnútri komory nie je rovnaký ako 

atmosférický tlaku zvonka komory. 

Bezpečnostný ventil bráni pretlakovaniu 

komory a chráni aj parný generátor. 

Napájanie sa automaticky vypne, ak dôjde 

ku skratu alebo inej elektrickej poruche 

napájania. Prístroj je schopný detegovať a 

idenfikovať presnú príčinu akéhokoľvek 

problému a zobraziť konkrétny chybový 

kód pre obsluhu a má automacké 

upozornenie na údržbu zariadenia 

DOKUMENTÁCIA A ARCHIVÁCIA ÚDAJOV  

Vnútorná pamäť automacký ukladá posledných 20 

programov. Možnosť dokúpiť tlačiareň (50,- € bez 

DPH) a USB port na prenos dát do počítača 

pomocou USB kľúča (25,- € bez DPH). Nákup 

doplnkov uvádzajte už pri objednávke. 

STOLNÉ LABORATÓRNE AUTOKLÁVY ICANCLAVE 

 

ALOQUENCE s.r.o.  MOBIL:   +421 910 296 233 
Martina Benku 6   EMAIL:   info@aloquence.com 
952 01 Vráble    WEB:  www.aloquence.eu 

* B = pre zubárov (DPH 20 %) 


