
 

Kompakti pystykammioinen autoklaavi, kustomoitavissa monipuolisella varustevalikoimalla.  
 

Ergonominen 

Miellyttävä käyttöliittymä 

Sopii pieneenkin tilaan 

Turvallinen 

Huoltoystävällinen 

Käyttökohteet 

• Avoimet nesteet 
• Suljetut nesteet 
• Pakatut tuotteet 
• Jäte ja dekontaminoitava materiaali 
• Kumi ja muovi 
• Lasi 
• Herkät tuotteet 
• Tekstiilit 

FVA/A1 

Suuri sterilointikapasiteetti—pieni ”footprint” 

Nopea nesteautoklaavi erikoisalueille, joissa vaaditaan 
korkealaatuista, toistettavaa ja validoitavissa olevaa 
prosessia.  
 
Ergonomia ja turvallisuus tuotteiden käsittelyssä on 
huomioitu suunnittelussa.     
                

Perusversio laitteesta on jo toimintavalmis paketti, jota 
on helppo käyttää.  Lisäosat lisättävissä modulaarisesti 
monipuoliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan toiveiden 
mukaan.  
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Tekniset tiedot  FVA2/A1 FVA3/A1 

Kammiotilavuus  80 litraa 145 litraa 

Käytettävissä oleva tilavuus  75 litraa 140 litraa 

Kammion ja kannen materiaali AISI 136L AISI 136L 

Kammiomitat (Ø x h)  400 x 600 mm 500 x 700 mm 

Tyhjäpaino  150 kg 175 kg 

Lastauskorkeus 875 mm 875 mm 

Maksimi käyttöpaine 3,5 bar (*4 bar) 3,5 bar (*4 bar) 

Maksimi käyttö/suunnittelulämpötila 148 °C (*152 °C ) 148 °C (*152 °C ) 

Ulkomitat (L x S x K)  1200 x 600 x 1305 mm 1200 x 600 x 1305 mm 

Sähköteho 6,5 kW 7,5 kW 

Sähköliitännät 400V / 50Hz + N + PE 400V / 50Hz + N + PE 

Standardit PED 97/23/EC—CE MARK PED 97/23/EC—CE MARK 
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Käyttäjä– ja huoltoystävällinen 

• Ergonominen lastaus, raskaille kuormille saatavana    
nosturi 

• Sivulle pyörähtävä turvaovi patentoidulla paineilma-
toimisella tiivisteellä 

• Helppokäyttöinen näyttö ergonomisella korkeudella,  
kallistuskulma säädettävissä 

• Helppo pääsy huoltotilaan leveän turvalukollisen etuoven 
kautta 

• Selkeä DCS PLUS 10 -kosketusnäyttö, joka toimii myös 
hanskat kädessä 

• Kanteen integroitu sisäinen lämmönvaihdin ja tuuletin 
nopeaan jäähdytykseen 

• Täysin ohjelmoitavissa: 30 helposti muokattavaa sykliä 

• Saatavana etävalvonta 

• Validoitu ohjelmisto lääkealan tiukkojen tuotanto-
prosessivaatimusten mukaiseksi 

• Validoitavissa 

• Saatavana 21 CFR Part 11-protokolla 

• Runsas optiovalikoima 

*) Jos kitti KX62HT asennettu 
 


