
Vacuclave 550 on laajennetun kapasiteetin pöytäautoklaavi, johon mahtuu kahdessa             
tavanomaisessa autoklaavissa steriloitavat välineet 40% pienemmässä pöytätilassa.                      
Ilmajäähdytteinen Vacuclave 550 nostaa välinehuollon ympäristöystävällisyyden uudelle       
tasolle. 

Tuplasti kapasiteettia 

Joskus vähemmän on enemmän. Rajoitetut neliöt   
välinehuollossa ja paljon instrumentteja steriloitavaksi. 
Kuulostaako tutulle? Haluatteko vähemmän laitteita 
— minimoidut huoltokulut? 
 
Vacuclave 550 on tehopakkaus, joka hoitaa kahden 
autoklaavin työt ja vieläpä ympäristöystävällisesti.  
 
 

Helppo käyttöliittymä 

Iso kapasiteetti 

Ennätykselliset ohjelma-ajat 

Tehokas kuivaus nopeasti 

Ekologinen 

 
Vacuclave 550 

Vacuclave 550 avulla käytössäsi ovat sekä ennätyksel-
lisen nopeat sterilointi-ohjelmat luotettavan kaksois-
kammioteknologian ansiosta, että täydelliset kuivaus-
tulokset älykkäällä DRYtelligence-teknologialla.  
 
53 litran kammio tarjoaa oivaa kapasiteettia pullon-
kaulojen purkutilanteisiin myös isommassa väline-
huollossa. 
 
Miellyttävä kosketusnäyttöllinen käyttöliittymä ja 
helppo dokumentaatio taattuun Melag-tyyliin. 



Ystävällinen käyttäjälle, ympäristölle ja          
kukkarolle 

• Helppokäyttöinen suomenkielinen valikko 

• Soveltuu kaikille höyrysterilointiin sopiville       
instrumenteille          

• Jopa 25 kg instrumentteja ja 16 tarjotinta / sykli 

• Ennätykselliset ohjelma-ajat 

• Aina optimoidut kuivaustulokset –DRYtelligence® 
optimoi kuivausprosessin kuormaan sopivaksi    
lyhentäen kuivausaikaa jopa 80 %:lla säästäen   
aikaa, rahaa ja energiaa. 

• Käyttö, dokumantaatio ja hyväksynnät suoraan 
selkeältä, isokokoiseklta kosketusnäytöltä –yhtä 
helposti kuin älypuhelimellasi. 

• Syklitiedot kätevästi usb-tikulle 

• Patentoitu lämmön talteenottojärjestelmä         
vähentää sekä energiankulutusta 15 %:lla sykliä 
kohden että välinehuollon lämpökuormitusta 

• Vedensäästö on rahansäästöä. 100 % luotettavuut-
ta 0 litralla jäähdytysvettä. Patentoitu Coolify-
teknologia yhdistää tehokkaan ilmajäähdytyksen 
älykkääseen lämpötilan seurantaan Vacuclave 550 varustettuna liukukiskoilla ja Comfort-

kehikolla, johon mahtuu joko 14 pientä tai 7 isoa tarjotinta ja 2 
pitkää tarjotinta 

Ennätykselliset ohjelma-ajat 

• Melagin patentoiman kaksoisvaippateknologian ja 
huippulaatuisen höyryn ansiosta ohjelma-ajat ovat 
nopeita, jopa 12 min + kuivaus, kuormasta riippu-
en. 

 

Lisävarusteita 

• Valittavana kaksi lastauskehikkoa ja kuormausta 
helpottavat liukukiskot 

• MELAtrace –ohjelmisto välinehuollon kokonais-
hallintaan pesusta ja desinfioinnista pakkaukseen 
ja sterilointiin, dokumentoinnista arkistointiin 

• MELAstore® box-containerit kahdessa koossa 

Vacuclave 550 tarjoaa tuplasti enemmän kapasiteettia kuin ta-
vallinen pöytäautoklaavi. 

Ominaisuudet 

• Yli 50 l sterilointikapasiteetti pieneen tilaan 

• Energiatehokkuutta 

• Ajan säästöä—ennätykselliset ohjelma-ajat 

• Optimaalinen DRYtelligence®-kuivaus 

• Kustannusten säästöä  

• Vedenkäsittely sovitettavissa asiakkaan tarpeisiin 

• Ilmajäähdytteinen 



Tekniset tiedot 

• Patentoidussa Coolify-teknologiassa ilma-
jäähdytteinen tyhjiöpumppu säästää 100%      
jäähdytysvettä. Älykäs lämpötilan valvonta tarjoaa 
luotettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä koko 
laitteen pitkän elinkaaren ajaksi 

• Patentoitu heat recovery –toiminto käyttää    
poistuvan höyryn lämpöä höyrynkehittimen esi-
lämmitykseen. Tämä vähentää energian kulutusta         
15 %:lla per sykli ja samalla lämmön luovutus   
ympäröivään huoneilmaan vähänee 

• DRYtelligence®-järjestelmä optimoi kuivaus-
tuloksen kuormalle sopivaksi. Algoritmiin          
perustuva toiminto lyhentää kuivausaikaa jopa    
80 %:lla säästäen aikaa, rahaa ja energiaa 

 
• Power Safe -toiminto varmistaa energia-

tehokkuuden niin steriloinnin aikana kuin stand-by
-tilassakin. Power Safe -tilassa laitteen höyryn-
kehitin ja ohjauspaneeli menevät energiansäästö-
tilaan syklien välissä. 

• Intuitiivinen kosketusnäyttö sisältää ohjelmiston 
dokumentaatioon, hyväksyntään ja tuotteiden 
seurantaan.   

• Suuri kaksoiskammio tehokkaaseen ilman poistoon  

• EN 285 mukainen vesi saadaan höyrynkehittimelle 
suoraan  vesijohtoverkosta joko suodattamalla 
MELAdem® 47-suodatinpatruuna-RO-kitillä tai 
vaihdettavien MELAdem® 53-ioninvaihtohartsi-
säiliöiden välityksellä. Valitsitpa kumman tahansa, 
ratkaisu on helppo ja vaivaton käyttäjälle. 

• Veden johtokyvyn mittaus ja tehokkaat lämpö-
tilasensorit 

• Kapasiteetti malliversiosta riippuen jopa 25 kg 
pakkaamatonta tai 11 kg pakattua instrumenttia. 
Monipuoliset täyttövaihtoehdot. 

• Ulkoverhous polttomaalattua ruostumatonta    
terästä 

• Ovi sivulle kääntyvä, elektromagneettinen turva-
lukitus 

• Asennus pöytälevylle 

Laiteversio Suomi, 15 amp 

Kammiokoko Ø 38 cm, pituus 45 cm  

Kammion     
tilavuus 53 l 

Laitteen mitat 
(LxKxS) 

63,6 x 59,0 x 71,5 cm 
Korkeus näyttö huomioiden 65 cm 
Laite mahtuu 60 cm pöytälevylle 

Paino  98 kg (käyttöpaino max 127 kg) 

Kuormaus-
kapasiteetti 

25 kg pakkaamatonta instrumenttia  
11 kg pakattua instrumenttia  
17,5 kg pakattua instru-
menttia  
tai 3,5 kg tekstiiliä 

Sähköliitäntä 220—230 V / 50-60 Hz  

Sähköteho 3400 Wattia 

Dokumentointi USB, Ethernet 

Asennusvaatimukset Vacuclave 550 
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Ohjelmat ja ohjelma-ajat  

Ohjelma Ohjelman kuvaus Ohjelma-aika  
Kuivaus  

DRYtelligence®  

Kuivaus  

Aikaohjattu 

Yleisohjelma B * 134 °C, sterilointiaika 5,5 min 13-43 min > 4 min 13 min 

Pikaohjelma S 134 °C, sterilointiaika 3,5 min 12-33 min > 4 min 13 min 

Kumiohjelma B * 121 °C, sterilointiaika 20,5 min 25-62 min > 4 min 13 min 

Prioniohjelma B * 134 °C, sterilointiaika 20,5 min 28-58 min > 4 min 13 min 

Lastausvaihtoehdot 
Jokaisella asiakasyksiköllä on oma tapansa järjestää  instrumenttinsa sterilointiprosessiin. Tarjolla on kolme erilaista 
täyttömahdollisuutta  erilaisiin kuormaustarpeisiin. 

Telineet on suunniteltu helppoa päivittäistä käyttöä silmällä pitäen. 

Liukukehikko tarjoaa lisäergonomiaa kun halutaan mahduttaa kaksi perustarjotinta peräkkäin sterilointikehikkoon.  

Peruskehikko  

7 isolle + 2 pitkälle 
tarjottimelle 

tai 14 perustarjottimelle 
+ 2 pitkälle tarjottimel-
le  

Comfort-teline ja    
liukukiskot 

7 isolle + 2 pitkälle 
tarjottimelle 

tai 14 perustarjottimelle 
+ 2 pitkälle tarjottimel-
le  

Liukukiskot ilman     
kehikkoa 

Kapasiteetti joko 10 
kpl MELAstort® box 
100 -containeria 

tai 7 kpl MELAstore® 
box 200 -containeria ja 
1kpl MELAstore® box 
100 -containeria 


