
ОБРОБКА ІНСТРУМЕНТІВ

НАДІЙНИЙ 
Стерилізатори Kronos фракційного типу відомі 
своєю надійністю. Одночасно з 
висококваліфікованими інженерами, які надають 
технічну підтримку, проводять тренінги вашого 
персоналу та надають валідаційні послуги, ви 
матимете найкращу надійність у вашій справі з 
Kronos B.

БІЛЬШ ШВИДКЕ ОЧИЩЕННЯ
Не дозволяйте неефективному стерилізатору 
сповільнити роботу вашої клініки. Отримайте 
більш швидкі цикли з технологією QuikSteam. 
Програмована затримка запуску дає вам 
можливість генерувати цикл, коли він найкраще 
підходить для вашого розкладу, щоб ви 
працювали, коли вам потрібно.

ДОВГОТРИВАЛА ЯКІСТЬ
Незалежно від того, чи використовуєте ви 
стерилізатор цілий день або рідше, кожен пристрій 
виготовляється за найвищими стандартами і 
включає вимірювач провідності, який вимірює якість 
води, зберігаючи його та всі ваші інструменти в 
найкращих умовах.

ІННОВАЦІЙНИЙ 
Kronos B18 є результатом безперервного 
зворотного зв’язку від наших клієнтів до нашої 
досвідченої команди з розробки, які завжди прагнуть 
надавати нашим клієнтам найвищу якість 
компонентів і технологій для сьогоднішніх потреб в 
обробці інструментів.

КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ
Максимізуйте час роботи з гнучкістю та підвищеним
відслідковуванням. Оскільки якісна вода забезпечує 
якісну пару, ви можете вибрати найкращий спосіб 
наповнення та зливання вашого апарата з чотирьох 
можливих варіантів, а також доступну систему 
зворотного осмосу. І спростити ведення обліку та 
технічне обслуговування за допомогою принтера, що 
входить до стандартної частини кожного апарата.

АКСЕСУАР ROSI
ROSI - це додаткова інтегрована система очищення 
води, яка безпосередньо з’єднується з 
центральним водопостачанням. Вбудований у ваш 
стерилізатор без потреби у додатковому місці, для 
високої якості, зниження потреби технічного 
обслуговування, щоб гарантувати високу якість 
пари.

СТЕРИЛІЗАТОР KRONOS B23
ШВИДКІ ЦИКЛИ. ВИТОНЧЕНИЙ ДИЗАЙН. НАДІЙНА ОБРОБКА.

Ніщо не заважає догляду за пацієнтом та продуктивності так, як неготовність інструменти тоді, коли вони вам потрібні. 

Стерилізатор Kronos B - це рішення, на яке ви можете розраховувати, щоб тримати ваші інструменти простерилізованими 

та готовими до наступного пацієнта - впродовж всього дня день, кожен день.

ВКЛЮЧАЄ В 
СЕБЕ

(СТАНДАРТНА 
ВЕРСІЯ):
ЛОТКИ

ТРИМАЧ ЛОТКА

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ВИЙМАННЯ ЛОТКА

ГУБКА ДЛЯ ЧИЩЕННЯ
ТРИ ГНУЧКІ СИЛІКОНОВІ 

ТРУБКИ ДЛЯ ВОДИ  
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Description KRONOS B23Модель
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Матеріал камери Нержавіюча сталь

Загальна глибина (мм) 690

Загальна ширина (мм) 505

Загальна висота (мм) 400

Вага (кг) 55

Кількість лотків 4

Глибина лотка (мм) 440

Ширина лотка (мм) 185

Висота лотка (мм) 17

Напруга живлення (VAC) 230 (+/- 10%)

Частота мережі (Гц) 50-60 

Об’єм камери 23л.

МОЖЛИВОСТІ СТЕРИЛІЗАЦІЇ

Тверді матеріали Так

Незапаковані матеріали Так

Запаковані матеріали Так

Пористі вироби Так

Кількість заздалегідь запрограмованих циклів 12

Заздалегідь запрограмовані тестові цикли 2

Bowie&Dick/ Helix/ Vacuum Так

Окремі резервуари для чистої та брудної води Так

Вбудований вимірювач провідності (стандарт) Так

Закриття дверей (моторизоване) Так

Принтер (стандарт) Так

USB Додатково

Серійний порт Так

Дисплей Графічний

Нічний цикл Так

Максимальна робоча температура 140  °С  

Робочий тиск парового генератора 2.5 Бар

Гарантія на частини 2 роки/ 1500 циклів

Гарантія на камеру 5 років/ 5000 циклів

Стандарти
Директива ЄС 93/42/EEC (медичні вироби)

Директива ЄС 2006/42/EEC (апарати)
Директива ЄС 2014/68/UE (пресове обладнання)

Директива ЄС 2014/30/UE (EMC)
Директива ЄС 2014/35/UE (LVD)
UNI EN 13060:2015 (Малі парові 

стерилізатори)
CEI EN 61010-1:2013 та CEI EN 

61010-2-40:2016 (лабораторне обладнання)

АКСЕСУАРИ 

СХОЖІ 
ПРОДУКТИ
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