
Najlepšie vybavenie 
pre dosiahnutie vrcholu 

Series Serena



Technológia parnej sterilizácie
Pracujeme už 20 rokov s parnou 
technológiou ...

Vďaka našej dlhoročnej
skúsenosti v oblasti 
parnej technógie sme
boli schopní vyvinúť 
novú generáciu autoklávov  
plne zodpovedajúcich najnovším 
normám parnej sterilizácie.

Autokláv Serena je výsledkom 
našej snahy o technologicky vyspelý 
rýcly, tichý a bezpečný autokláv pre  
potreby dentálneho kabinetu . .

Typ Serena

Záplava nových technológií 

BEZPEČNOSŤ
Bezpečnostný systém  
a testy zodpovedajúce norme
EN 13060-2005

SPOĽAHLIVOSŤ
7 senzorov kontrolujúcich proces 

NÍZKA SPOTREBA
ENERGIE
Nízka spotreba vody a energie

RÝCHLOSŤ
Zabudovanáý parný 
generátor

AUTOMATICKÉ NAPÚŠŤANIE
A VYPÚŠŤANIE VODY
Možnosť doplnenia o automatické 
zariadenie KIARA-TEC

JEDNODUCHOSŤ
Ukladanie údajov na SD 
kartu , alebo vytlačenie 
na externej tlačiarni 

TECHNICKÁ PODPORA
Great support always-on

ZAMERANIE
Iba  “B” cykly

Všetky cykly sú typu 
“B”, čo zodpovedá najvyššej
požadovanej úrovni  
vo vzťahu  pacient ,  
nástroj a sterilizačný 
cyklus

Typ Serena



Jednoduchá obsluha Rýchly a ekonomický 

Snímanie  údajov počas cyklu 
Prístroj je osadený viacerými snímačmi, ktoré spolu 
s integrovaným softwérom zaručujú kontrolu nad procesom

Pre zrýchlenie       cyklu je prístroj osadený výparníkom 

Predohrev komory 
Urýchľuje cyklus  

Nočný cyklus 
Odložený štart cyklu 

Anti- kondenzačný systém  na 
na konci každého cyklu 

Znížená spotreba vody a energie 

Kontrola vstupnej  vody  chráni prístroj a 
sterilizované nástroje 

Presné informácie 

Automatické otváranie a 
zatváranie dverí

Nerezová komora

Testovacie cykly

Hliníkové tácky 
18 lt > tácky s rozmermi 335 x 185 mm
23 lt > tácky s rozmermi 480 x 185 mm
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Inštalácia a údržba
Archivácia
Všetky údaje o cykle sú ukladané 
na SD kartu, alebo vytlačené na tlačiarni

Voliteľné príslušenstvo  

Tlačiareň Zváračka  Destilátor 

Tlačiareň čiarových kódov Čítačka čiarových kódov 

I n f o r m a č n ý  d i s p l e j
Jednoduchý výber cyklu 
informácie a pracovných parametroch 
iindikácia prípadnej poruchy 

   Konektory pre 
plnenie a napúšťanie vody 

 

KIARA-TEC
Možnosť pripojenia úpravne vody 
s automatickým plnením 
 K I A R A TEC  - zodpovedá norme 
 IEC 61770 a EN285

470 mm

400 mm

700 mm

470 mm

400 mm

630 mm

23 lt18 lt

            Úprava vody
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Autoklávy Serena sú navrhnuté , vyrobené a certi�kované 
podľa nasledovných európskych noriem  :

93/42/EEC   Medical de vices directive

97/23/EEC   Pre ssure vessel directive

ISO 17665:2006   Validation and periodic check s
(EN 554)

EN 13060:2005   Small st eam sterilizers

EN 61326:2006   Emc

EN 61010-1:2001   Safe ty requirements

EN 61010-2-040:2005  Safe ty requirements
   for s team sterilizers

EN 62304:2006   Medical de vices software  

EN 14971:2009   Risk management

TECHNICKÉ  ÚDAJE 

Napájanie   220-240 VC A
   50-60 Hz/10 A

Príkon  2000-2400 W-10 A  

Vonkajšie rozmery (mm)  18 lt
   Š: 470 - V: 400 - H: 630
   23 lt
   Š: 470 - V: 400 - H: 700  

Hmotnosť   18 lt : 45 kg    23 lt : 50 kg  

Hlučnosť  priemerná/max 61/65,5 dB   

Kapacita nádoby na vodu  3,5/3,5 litrov
 
Spotreba vody  8 -12 cyklov

Kvalita vody   < 15 µS

Rozmer komory (mm)  18 L - Ø : 236 - D : 360
   23 L - Ø : 236 - D : 530 
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Reverberi Arnaldo Srl

Via Don L. Sturzo, 6
42021 Barco di Bibbiano (RE) - Italy
www.reverberi-srl.it

Eu  rospolmedia s.r.o. 
Tel .: 0905 281 041 , 0905 247 670
eur   ospolmedia@stonline.sk

 Predaj a servis


