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Euronda Pro System jest systemem całkowitej ochrony 
gabinetów, opracowanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
operatorów, pacjentów, narzędzi i środowiska pracy. Sterylizacja 
jest procesem wieloetapowym, a jej powodzenie zależy od 
prawidłowego wykonania każdego kroku, od przyjęcia narzędzi 
po ich przechowywanie. Dzięki linii Pro System możliwe jest 
zastosowanie zaawansowanego, skutecznego, wydajnego i 
powtarzalnego protokołu, który zwiększa bezpieczeństwo i 
optymalizuje zasoby gabinetu.
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wody
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Autoklawy

System
identyfikacji i 
kontroli

Testy

EXL
E10
E8

Aquaosmo
Aquabox
Aquafilter 1 to 1
Aquadist



EXL
Wysoka wydajność,
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Pojemny 
Z komorą o 
pojemności 29 
litrów autoklaw EXL 
jest największym 
dostępnym 
autoklawem Euronda, 
zapewniającym 
jednocześnie 
najbardziej optymalne 
parametry sterylizacji.

Łączność
Zintegrowana karta 
SD i połączenie 
Ethernet umożliwiają 
stały dostęp 
do informacji 
o sterylizacji, 
przesyłając je 
z autoklawu do 
komputera lub do 
innych urządzeń.

Śledzenie
Posiada 
rozszerzalny system 
identyfikowalności 
dzięki standardowym 
połączeniom i 
zintegrowanym 
zestawom 
drukującym do 
wydruku etykiet 
samoprzylepnych.

Przyjazny dla 
środowiska 
Optymalizuje 
zużycie wody i 
energii elektrycznej 
dzięki zastosowaniu 
szybkiego generatora 
pary i technologii 
Pro System, która 
dostosowuje parametry 
sterylizacji do 
rzeczywistego wsadu.

Funkcjonalny
Począwszy od 
przyjaznego dla 
użytkownika interfejsu, 
aż po najbardziej 
innowacyjne systemy 
pozwalające utrzymać 
skuteczność autoklawu 
w czasie: EXL ulepsza 
i upraszcza proces 
sterylizacji oraz 
usprawnia zarządzanie 
całą procedurą.

Niezawodny
Bazując na 
doświadczeniach 
najbardziej 
zaawansowanych 
autoklawów Euronda, 
EXL wykorzystuje 
ich mocne strony 
i najlepsze cechy 
pod względem 
wytrzymałości, 
utrzymania i dbałości 
o konstrukcję.

Autoklaw EXL został stworzony na potrzeby klinik o dużej 
rotacji pacjentów, zapewniając zwiększoną ładowność, 
optymalną wydajność i mniejsze zużycie wody i energii dzięki 
szybkiemu generatorowi pary. Wydajność i zrównoważony 
wpływ na środowisko są możliwe dzięki systemom 
zarządzania cyklami i dostosowywania ich do indywidualnych 
potrzeb gabinetu. Prawdziwą wizytówką tego urządzenia jest 
jednak rozszerzalny system identyfikowalności i łączności. 
Wszystko w EXL jest zaprojektowane tak, aby zoptymalizować 
pracę gabinetu, zapewniając bezpieczną, zrównoważoną i 
niezawodną sterylizację zgodnie z najwyższymi standardami 
Euronda.
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Przestrzeń bez ograniczeń
29-litrowa komora ze stali nierdzewnej zapewnia większą ładowność dzięki 
zwiększeniu dostępnej przestrzeni o 30%. EXL sterylizuje jednocześnie pięć tac o 
wymiarach 55 cm lub trzy kasety. Każda taca oferuje o 17 cm więcej miejsca niż w 
standardowym 24-litrowym autoklawie, co daje łącznie 275 cm dostępnej przestrzeni 
liniowej.

Zorganizuj swój czas
Funkcja E-timer umożliwia zaprogramowanie autoklawu na dowolną godzinę, 
zarządzając czasem zgodnie z rozkładem pracy gabinetu i bez ingerencji w zadania 
operatorów.

Możliwość personalizacji
Nowe menu zapewnia nieskończone możliwości indywidualnych konfiguracji: 
możliwość interakcji z urządzeniem poprzez jego skonfigurowanie w oparciu o 
indywidualny profil użytkowania pozwala EXL dostosować się do konkretnych 
potrzeb gabinetu.
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Pojemny
Duży, uwzględniający Twoje 
potrzeby

EXL to autoklaw Euronda o największej ładowności, 
stworzony z myślą o gabinetach, które pragną 
zoptymalizować czas trwania procesów i zużycie mediów. 
Dzięki funkcjom umożliwiającym programowanie i 
indywidualną konfigurację cykli, wszystkie operacje mogą 
być zarządzane i organizowane w najlepszy możliwy sposób, 
zapewniając jednocześnie wydajny i skuteczny proces 
sterylizacji.
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Łączność
System jest zawsze 
podłączony i zaktualizowany

Całkowite powiązanie z innymi systemami obecnymi w 
gabinecie jest kluczowym założeniem, które było zawsze 
przedmiotem zainteresowania Eurondy. Dlatego też 
połączenie EXL z innymi urządzeniami Pro System, takimi 
jak termozgrzewarka Euroseal® Valida i termodezynfektor 
Eurosafe 60, staje się teraz proste i intuicyjne.
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Standardowe złącza
Seryjna karta SD oraz połączenie Ethernet sprawiają, że wyniki 
procesu sterylizacji są łatwe do przechowywania, zarządzania 
i przeglądania na komputerze dzięki oprogramowaniu E-Data i 
E-Memory, które jest dostępne bezpłatnie w urządzeniach
Pro System.

Przyszłość sterylizacji
Podłącz kilka autoklawów i innych urządzeń Euronda Pro System do 
wewnętrznej sieci firmowej, aby śledzić wszystkie dane i dołączać 
je do rekordu pacjenta. Oprogramowanie E-Data jest dostępne 
dla systemów operacyjnych Windows oraz iOS. Ponadto jest 
kompatybilne z najbardziej popularnymi systemami zarządzania na 
rynku, takimi jak: Dios, Segosoft, Julie, Visiodent i Kodak.
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Śledzenie jest znakiem rozpoznawczym autoklawów Euronda 
Pro System, które jako pierwsze wprowadziły rozszerzalny 
system identyfikowalności. Również w modelu EXL 
wszystkie cykle sterylizacji są zapisywane w pliku i mogą być 
drukowane bezpośrednio za pomocą opcjonalnych drukarek. 
Są łatwe w montażu, nie wymagają pomocy specjalisty.
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Identyfikowalność
Możliwość rozbudowy w 
zależności od potrzeb

Print Set 2
Wewnętrzna drukarka do 
etykiet samoprzylepnych

Print Set 3
Drukarka zewnętrzna 
do dużych ilości etykiet 
samoprzylepnych Zintegrowane drukarki

Rozszerzalny system identyfikowalności 
pozwala na integrację dwóch różnych drukarek, 
w zależności od indywidualnych potrzeb. 
Identyfikowalność w EXL dostosowuje się 
do potrzeb każdego gabinetu, gwarantując 
standardy kontroli i bezpieczeństwa wymagane 
przez prawo.

Śledź cały proces
Dzięki karcie SD i połączeniu Ethernet EXL 
śledzi każdy cykl sterylizacji, nawet w wersji 
podstawowej, zgodnie z normą EN 13060. 
System przechowywania danych na karcie 
SD pozwala na zapisywanie i przenoszenie 
danych z karty do komputera.

Walidacja i zwolnienie
wsadu
EXL pozwala na cyfrową rejestrację 
zgodności procesu sterylizacji zarówno 
podczas załadunku jak i rozładunku. 
Operator sprawdza, czy pakiety są szczelne 
i wysuszone, czy narzędzia są w dobrym 
stanie oraz czy spełnione zostały parametry 
sterylizacji.
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Przyjazny dla środowiska 
Oszczędność i ochrona 
środowiska
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Minimalne zużycie energii i wody
Z EXL efektywność energetyczna jest do Twojej 
dyspozycji. Ograniczenie poboru mocy do 3200 W 
pozwala na instalację urządzenia na linii 14 A. Wartości 
średniego zużycia wody są naprawdę nie do pobicia w 
autoklawach tej wielkości: tylko 0,7 litra na cykl.

Szybka para
Innowacyjny generator umożliwia natychmiastowe 
wytworzenie pary wtryskiwanej do komory 
sterylizacyjnej, optymalizując w ten sposób zużycie 
wody w zależności od wsadu, co jeszcze bardziej 
skraca czas sterylizacji i poprawia jakość wytwarzanej 
pary.

Tylko to, czego potrzebujesz
Dzięki technologii Euronda Pro System, autoklaw 
EXL interpretuje rzeczywisty rozmiar załadowanego 
wsadu, dostosowując parametry sterylizacji i 
zapewniając oszczędność wody, energii i czasu.

EXL został zaprojektowany w celu optymalizacji zużycia wody 
i energii elektrycznej przy jednoczesnym poszanowaniu 
zasobów gabinetu i środowiska naturalnego. Szybki generator 
pary i zaawansowany cykl suszenia gwarantują doskonałą 
wydajność szybkiej, zrównoważonej i wysokiej jakości 
sterylizacji.
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Funkcjonalny
Zawsze do Twojej dyspozycji 

Począwszy od konserwacji po funkcje programowania,
EXL posiada rozwiązania i systemy optymalizujące 
ergonomię, łatwość obsługi i dostosowanie do 
indywidualnych potrzeb. Sprzęt i oprogramowanie 
współpracują w celu uproszczenia procedur, uczynienia ich 
bardziej efektywnymi i dostosowania ich do konkretnych 
potrzeb i harmonogramu pracy gabinetu.
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Łatwy dostęp do zbiornika 
czystej wody

Możliwość inspekcji
System dostępu do zbiornika jest niezwykle 
łatwy i szybki. Górna pokrywa zamocowana 
jest za pomocą systemu magnetycznego, 
który umożliwia jej otwarcie w celu 
regularnego czyszczenia zbiornika. Panele 
boczne można całkowicie zdjąć w celu 
łatwego dostępu. Ponadto komponenty 
wewnątrz urządzenia są ułożone w logicznej 
kolejności i są łatwo dostępne. Dzięki 
temu konserwacja jest prostsza, szybsza i 
skuteczniejsza.

Wyświetlacz dotykowy
Kolorowy wyświetlacz dotykowy oraz nowy 
zestaw czytelnych i przejrzystych ikon 
pozwala na szybką i intuicyjną obsługę. 
Interfejs użytkownika został specjalnie 
zaprojektowany tak, aby codzienna praca 
operatora była szybsza i bardziej efektywna.

Elastyczny  
EXL oferuje możliwość wykonania trzech 
cykli testowych (Vacuum, Helix, Bowie and 
Dick) oraz pięciu cykli typu B (121°, 134°, 134° 
Prion, 134° Szybki, 134° Prion Szybki) zgodnie z 
normą EN 13060.
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Trwały
EXL wyposażono w systemy, 
które utrzymują zawsze 
najwyższą skuteczność 
sterylizacji, zapewniając 
optymalny i stały 
poziom jakości w czasie. 
Zintegrowany konduktometr 
monitoruje jakość wody, 
a separator powietrza jest 
prawdziwym „ratunkiem” dla 
pompy próżniowej.

Oprogramowanie 
serwisowe
Oprogramowanie stworzone 
przez Eurondę pozwala 
na stałe monitorowanie 
wydajności EXL, ułatwiając 
pracę techników podczas 
instalacji, diagnostyki i 
konserwacji. W ten sposób 
EXL będzie pracował zawsze 
z najwyższą wydajnością, 
skracając czas i koszty 
ewentualnych interwencji.

Jakość
konstrukcji
Staranne wykonanie i dbałość 
o konstrukcję sprawiają, że EXL 
jest maszyną solidną, wydajną 
i wytrzymałą. Całość została 
zaprojektowana tak, aby 
autoklaw był bardziej wydajny, 
ściany boczne wyposażone 
w liczne otwory zapewniają 
doskonałą wentylację. 
Wykonany z wysokiej jakości 
materiałów przy zastosowaniu 
innowacyjnych i sprawdzonych 
rozwiązań technologicznych, 
EXL gwarantuje maksymalną 
trwałość i bezpieczeństwo 
oraz niezrównaną 
niezawodność.

Niezawodny
Długotrwałe bezpieczeństwo

Bazując na doświadczeniach najbardziej zaawansowanych 
autoklawów Euronda, EXL wykorzystuje ich mocne strony 
i najlepsze cechy pod względem trwałości, utrzymania 
i dbałości o konstrukcję. EXL zapewnia maksymalną 
niezawodność i trwałość, gwarantując wysoką jakość 
sterylizacji przez cały okres eksploatacji.
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Minimalistyczny
Elegancki, prosty i niezwykle 
funkcjonalny design. Niezwykła 
dbałość o szczegóły projektu 
pozwoliła na uzyskanie praktycznego, 
trwałego asystora wysokiej jakości.

Praktyczny
Wyposażony w wyjmowane 
przegrody i półki, aby wszystkie 
operacje załadunku i rozładunku były 
bezpieczniejsze i szybsze.

Solidny
Euronda ma doświadczenie w 
doborze najlepszych materiałów:
E-Cart gwarantuje maksymalną 
wytrzymałość i stabilność, aby jak 
najlepiej wspomóc codzienną pracę 
związaną ze sterylizacją.

Prosty 
Praktyczny system kółek z blokadą, 
pozwala na sprawne przemieszczanie 
autoklawu, ułatwiając również jego 
kontrolę, konserwację i czyszczenie.

Ergonomiczny
Pozwala na ustawienie autoklawu 
w możliwie najbardziej praktyczny 
sposób oraz ułatwia i przyspiesza 
codzienną pracę.

Oszczędność 
miejsca
W jednej szafce można schować 
system do uzdatniania wody, 
zestaw do konserwacji i wszystko 
to, co niezbędne do zarządzania 
sterylizacją.
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Waga:
44 Kg

Wymiary 
zewnętrzne
(szer. x wys.x gł.): 
510 x 807 x 870 mm 

Wyjmowana przednia półka

E-Cart
Przestrzeń, której szukałeś

Kieszenie na zestawy i przegroda
na Aquafilter 1 to 1

Kompatybilny z autoklawem EXL

E-Cart jest wielofunkcyjnym asystorem 
przeznaczonym do ustawiania autoklawów Euronda. 
Zapewnia optymalizację przestrzeni, upraszczając 
procedury związane ze sterylizacją. Kompaktowy, 
praktyczny, ergonomiczny, asystor E-Cart jest 
kompatybilny z modelem EXL - nowym autoklawem 
o zwiększonej ładowności z linii Pro System. Duże, 
regulowane półki z przodu asystora dają możliwość 
łatwego przechowywania materiałów potrzebnych do 
sterylizacji. Tylna komora może swobodnie pomieścić 
system Aquafilter 1 to 1, a wyjmowana półka pozwala 
na oparcie uchwytu na tacę i uproszczenie fazy 
załadunku i rozładunku. Przy pomocy E-Cart możesz 
w łatwy i przyjemny sposób zarządzać przestrzenią 
dedykowaną do procesu sterylizacji.

19



Akcesoria
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Dołączony zestaw startowy

Standardowy kosz
na tace
Stalowy kosz na tace o przekroju 
kwadratowym i pojemności pięciu 
tac aluminiowych o długości 55cm. 
Obrócony o 90° może pomieścić trzy 
kasety sterylizacyjne.

Tace w zestawie

Akcesoria
• Przewody odprowadzające wodę
• Gąbka
• Dwa uchwyty do wyjmowania tac
• Klucz do regulacji drzwiczek
• Lejek
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Identyfikowalność i łączność

Print Set 2
Zestaw do wewnętrznej drukarki 
etykiet samoprzylepnych. Bezpieczne 
etykietowanie wsadu. Drukarkę montuje 
się w przedniej części urządzenia w kilku 
prostych krokach.

Print Set 3
Zestaw do zewnętrznej drukarki do wydruku 
dużych ilości etykiet w produkcji ciągłej. 
Bezpieczne etykietowanie wsadu poprzez 
podłączenie drukarki w kilku prostych 
krokach.

E-Data & E-Memory 
software
Oprogramowanie E-Data umożliwia połączenie 
autoklawów oraz innych urządzeń firmy 
Euronda z serii Pro System do wewnętrznej 
sieci firmowej w celu ewidencjonowania i 
śledzenia wszystkich danych. E-Data jest 
dostępne dla systemów operacyjnych Windows 
oraz iOS. Jest kompatybilne ze wszystkimi 
najlepszymi systemami zarządzania, takimi 
jak Dios, Segosoft, Julie, Visiodent i Kodak. 
Funkcja E-Memory zarządza wszystkimi danymi 
dotyczącymi sterylizacji na Twoim komputerze, 
dzięki czemu masz do dyspozycji kompletną i 
zorganizowaną bazę danych, w której zawarte są 
wszystkie cykle sterylizacji wykonane w klinice.
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Testy

Bowie & Dick Test
Badanie kontrolne dla autoklawów klasy 
B do oceny zdolności przenikania pary 
we wsadach z narzędziami o strukturze 
porowatej.

Opakowanie pojedyncze
Pudełko zawiera 10 opakowań

Prion Test
Badanie kontrolne dla autoklawów klasy B. 
Skalibrowane na parametrach temperatury, 
czasu i ciśnienia uznawanych za skuteczne 
w cyklach sterylizacji 134° Prion (134° x 18 
minut). Składa się z 200 kolorowych testów 
służących do potwierdzenia prawidłowego 
cyklu sterylizacji.

Opakowanie pojedyncze

Helix Test
Badanie kontrolne dla autoklawów klasy 
B do oceny zdolności przenikania pary 
we wsadach z narzędziami z otworami 
i wgłębieniami. Składa się z rurki oraz 
250 kolorowych testów służących do 
potwierdzenia prawidłowego cyklu 
sterylizacji. 

Opakowanie pojedyncze
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Systemy uzdatniania wody

Aquaosmo
Aquaosmo jest systemem który wykorzystuje 
reakcję odwróconej osmozy w celu produkcji 
wody dejonizowanej. Złożony system filtracji, 
składający się z czterech filtrów i membrany. 
Zapewnia produkcję dużej ilości wody spełniającej 
wymogi normy EN 13060 (<15 μs/cm) do zasilania 
autoklawów i wszystkich urządzeń w gabinecie. 
Istnieje również możliwość podłączenia pistoletu 
do ręcznego spryskiwania wodą. System Aquaosmo 
może być podłączony bezpośrednio do autoklawu 
po uprzedniej instalacji urządzenia Aquabox. 
Może obsługiwać aż do czterech autoklawów 
jednocześnie, jeśli zostanie wyposażony w specjalny 
zewnętrzny zestaw ze zbiornikiem akumulacyjnym 
o pojemności 12 litrów. Aquaosmo nie wymaga 
zasilania elektrycznego i może być zamontowany 
bezpośrednio na blacie roboczym lub wewnątrz 
szafki.

Dysza wodna 
Niedołączona do zestawu

Zbiornik kumulacyjny
W zestawie

Aquabox 
W zestawie

Możliwość zasilania:
 4 autoklawy

Produkcja wody:
1 litr wody 
co 20 min. 

Ciśnienie zasilania min/max:
2 / 3 bar 

Przewodność wody
na wlocie:
Max. 650μS 

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
360 x 280 x 180 mm

Waga:
5,3 kg (pusty)
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Aquafilter 1 to 1
Urządzenie produkujące wodę dejonizowaną 
dla autoklawów zgodnie z normą EN13060 
(<15 μs/cm). Może być podłączone do 
jednego autoklawu Euronda. Wykonuje 
proces dejonizacji wody z wydajnością ok. 
1 litra na minutę. Lampka sygnalizacyjna 
wskazuje poziom przewodności wody, 
informując użytkownika, kiedy konieczna 
jest wymiana wkładów żywicznych. 
System można dodatkowo wyposażyć 
w automatyczne urządzenie odcinające. 
Teraz jeszcze bardziej praktyczny w użyciu, 
może być umieszczony bezpośrednio na 
blacie roboczym lub w szafce, jak również 
zawieszony na ścianie.
Zestaw zawiera: dwa wkłady z żywicą 
jonowymienną, klucz do mocowania 
wkładów, wąż do podłączenia do sieci 
wodociągowej oraz wężyk i przewód do 
połączenia z autoklawem.

Możliwość zasilania:
1 autoklaw 

Produkcja wody:
1 litr wody na minutę 

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
390 x 455 x 145 mm

Waga:
8,4 kg (pusty)

Aquabox
Aquabox jest urządzeniem umożliwiającym 
podłączenie autoklawów Euronda do 
zewnętrznego źródła oczyszczonej wody. 
Jest to idealne rozwiązanie dla klinik, 
które posiadają już systemy odwróconej 
osmozy lub inne systemy uzdatniania wody. 
Łatwy montaż we wszystkich autoklawach 
klasy B marki Euronda. Zapewnia kontrolę 
jakości wody na wlocie w urządzeniach 
wyposażonych w konduktometr.

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
100 x 100 x 50 mm

Waga:
0,5 kg
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Cykle sterylizacji

Funkcje spersonalizowane 
(aktywacja za pomocą hasła na żądanie)

B 134  B 121 B 134 prion B 134 - szybki B 134 prion - szybki

Cykl dla wyrobów masywnych,
porowatych lub wgłębionych,
w pakietach lub bez pakietów

Cykl dla wyrobów masywnych lub
porowatych, w pakietach lub bez 
pakietów, szczególnie wskazany do 
sterylizacji tworzyw sztucznych, turbin i 
końcówek

Cykl prionowy dla wyrobów
masywnych, porowatych lub 
wgłębionych, w pakietach lub bez 
pakietów (1 taca)

Szybki cykl dla wyrobów masywnych, 
porowatych lub wgłębionych,
w pakietach lub bez pakietów (1 taca)

Szybki cykl prionowy dla wyrobów 
masywnych, porowatych lub 
wgłębionych, w pakietach lub bez 
pakietów (1 taca)

Temperatura 134°C 121°C 134°C 134°C 134°C 

Ciśnienie 2,16 bar 1,16 bar 2,16 bar 2,16 bar 2,16 bar

Czas trwania etapu sterylizacji 4' 20' 18' 3'5'' 18’

Czas trwania etapu suszenia 20' 20' 20' 4' 4'

Całkowity czas trwania przy
standardowym wsadzie* 27' 39' 43' 20' 35'

Maksymalny wsad
masywny/porowaty 7 kg / 2 kg 7 kg / 2 kg 7 kg / 2 kg 1 kg / 0,4 kg 1 kg / 0,4 kg

* Czasy podane są bez etapu suszenia. Czas może ulec zmianie o +-5%.
** Wszystkie cykle są dostępne, o ile nie określono inaczej w konkretnych przepisach krajowych.

Cykle Light & Stock**

S 134 S 121

Sterylizacja wyrobów masywnych w 
pakietach lub bez pakietów

Sterylizacja wyrobów masywnych w
pakietach lub bez pakietów oraz
plastików

Temperatura 134°C 121°C

Ciśnienie 2,16 bar 1,16 bar

Czas trwania etapu sterylizacji 4' 20'

Czas trwania etapu suszenia 20' 20'

Całkowity czas trwania przy
standardowym wsadzie* 18' 30'

Maksymalny wsad
masywny/porowaty 7 kg 7 kg
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Cykle sterylizacji

Funkcje spersonalizowane 
(aktywacja za pomocą hasła na żądanie)

B 134  B 121 B 134 prion B 134 - szybki B 134 prion - szybki

Cykl dla wyrobów masywnych,
porowatych lub wgłębionych,
w pakietach lub bez pakietów

Cykl dla wyrobów masywnych lub
porowatych, w pakietach lub bez 
pakietów, szczególnie wskazany do 
sterylizacji tworzyw sztucznych, turbin i 
końcówek

Cykl prionowy dla wyrobów
masywnych, porowatych lub 
wgłębionych, w pakietach lub bez 
pakietów (1 taca)

Szybki cykl dla wyrobów masywnych, 
porowatych lub wgłębionych,
w pakietach lub bez pakietów (1 taca)

Szybki cykl prionowy dla wyrobów 
masywnych, porowatych lub 
wgłębionych, w pakietach lub bez 
pakietów (1 taca)

Temperatura 134°C 121°C 134°C 134°C 134°C 

Ciśnienie 2,16 bar 1,16 bar 2,16 bar 2,16 bar 2,16 bar

Czas trwania etapu sterylizacji 4' 20' 18' 3'5'' 18’

Czas trwania etapu suszenia 20' 20' 20' 4' 4'

Całkowity czas trwania przy
standardowym wsadzie* 27' 39' 43' 20' 35'

Maksymalny wsad
masywny/porowaty 7 kg / 2 kg 7 kg / 2 kg 7 kg / 2 kg 1 kg / 0,4 kg 1 kg / 0,4 kg
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EXL
Wymiary urządzenia 460 x 455 x 855 mm (szer. x wys. x gł.)

Waga (puste urządzenie z koszem i bez tac) 62 kg

Napięcie zasilające 230 V 50/60 Hz

Pobór prądu 3200 W 14 A

Temperatura eksploatacji +5 - +40°C

Maks. wysokość eksploatacji ≤ 2000 m a.m.s.l *

Minimalna głębokość powierzchni podparcia 800 mm

Minimalna szerokość powierzchni podparcia 460 mm

Minimalna przestrzeń nad zbiornikiem 0 mm pozostawiając swobodny dostęp do korka 
wlewowego

Poziom hałasu 60 dB

Waga na powierzchnię podparcia 
(pełny zbiornik i komora z maksymalnym wsadem)

62 + 9 + 4,5 = 75,5 kg
 Obciążenie na każdą z nóżek: 15 kg    

Zakres pracy
Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu 85%.

Dopuszczalne odchylenia napięcia sieciowego ±10%
Kategoria instalacji II, Stopień zanieczyszczenia 2

Średnie zużycie wody na cykl 700 ml

Pojemność zbiorników (woda czysta / woda zużyta) 5  litrów

Dane techniczne

Systemy 
bezpieczeństwa

Zabezpieczenie przed:
- zwarciem
- przegrzaniem
- nadciśnieniem
- otwarciem drzwi

przypadkowym
System oceny procesu
System 
autodiagnostyczny
w czasie rzeczywistym

Zgodność z normami 
zharmonizowanymi

EN 13060
EN ISO 14971
EN 61010-1
EN 61010-2-040
EN 61326
EN 13445

Dokumentacja

- Instrukcja obsługi
- Deklaracja zgodności

komory
- Deklaracja zgodności

autoklawu
- Karta gwarancyjna
- Karta instalacyjna
- Książeczka serwisowa

Certyfikaty

- Autoklaw EXL zgodny z
dyrektywą 93/42/EWG z 
późniejszymi zmianami i 
uzupełnieniami.

- Urządzenie klasy II b
- Komora zgodna z

dyrektywą 2014/68/UE
- Certyfikaty producenta:

ISO 9001
ISO 13485

- CE Type Ref: EXL
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Dane techniczne
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Karta techniczna
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Euronda Spa
Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t        (+39) 0444 656111
f        (+39) 0444 656199
m      info@euronda.com
www.euronda.it

Deutschland
Euronda Deutschland GMBH
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t        (+49) 2505 9389 0
f        (+49) 2505 9389 29
m      info@euronda.de
www.euronda.de

France
Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t        + 33 (0) 3 44 06 69 70
f        + 33 (0) 3 44 02 03 89
m      info@euronda.fr
www.euronda.fr

España
Euronda - Identyd
Identyd, Calle Músico
Antonio Rodríguez de Hita, 12
Bajo 30007 Murcia
t        900102034
m      info@euronda.es
www.euronda.es

Russia
OOO Euronda Russia
193149 Leningradsakaya obl., 
Vsevolozhsky r-on,
d. Novosaratovka, ul. 
Pokrovskaya, dom 41, litera B. 
Russia
t        + 7 (812) 635 88 94
m      info@eurondarussia.com
www.euronda.com.ru
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