
 

Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης TAU STERIL 2000 (18 λίτρων) 
 

 

Ο αυτόματος κλίβανος ξηράς αποστείρωσης TAU STERIL 2000 είναι από τα πιο 
αποτελεσματικά μέσα απομάκρυνσης όλων των παθογόνων μικροβίων από ένα αντικείμενο, 
ακόμη και το πιο ανθεκτικό στη θερμότητα. 

 

 
 
Έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις στον τομέα αποστείρωσης. 

Εξαιρετικά στιβαρό μηχάνημα, με λειτουργία που ελέγχεται από πλήρως αυτόματο σύστημα 
και εγγυάται απόλυτη ασφάλεια, καθώς έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς ασφαλείας. 

Εξωτερικά: το μπροστινό πάνελ και η πόρτα του κλιβάνου είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο ατσάλι μέγιστης σκληρότητας και αντοχής στη διάβρωση (AISI 304 – 18/8 ).  
Οι πλευρές του κλιβάνου και η πλάτη του είναι από ανθεκτική λαμαρίνα, βαμμένη εξ’ 

ολοκλήρου με εποξειδική σκόνη. 
 

                       
 

 
 

Εσωτερική δομή: κατασκευασμένος από 18/8 σατινέ ανοξείδωτο χάλυβα, υλικό με μεγάλη 
αντοχή στη διάβρωση και που αντανακλά τη θερμότητα έτσι ώστε η επιθυμητή θερμοκρασία 
να μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα. Τέλεια κατανομή θερμότητας και σημαντική εξοικονόμηση 

ηλεκτρικής ενέργειας. 



Μόνωση: εσωτερική δομή και ερμητικά σφραγισμένη πόρτα, χάρη σε ένα ειδικό, ανθεκτικό 

στη θερμότητα υλικό από καουτσούκ σιλικόνης, στεγανοποιημένη με ειδικό υλικό από γυαλί 
από γυαλί για να αποφευχθεί η μετάδοση της θερμότητας στην εξωτερική δομή. 
  

• Ωφέλιμη χωρητικότητα: 18 λίτρα 

• Ιδανικός για μεταλλικά εργαλεία 

• Με σύστημα αυτόματου ελέγχου της θερμοκρασίας του (90 – 200ºC). Η αποστείρωση σε  
θερμοκρασίες μεταξύ 90°C και 200°C είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους 
για την εξόντωση όλων των παθογόνων μικρο-οργανισμών, ακόμα και των πιο ανθεκτικών 

στη θερμότητα. 
 

• Θερμόμετρο υψηλής ακρίβειας τριχοειδούς τύπου, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας καθώς 

και alarm σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας.  
 

• Με θερμοστάτη ασφαλείας, αυτόματο, από διμεταλλικό έλασμα ώστε η θερμοκρασία στο 

εσωτερικό του να μην υπερβαίνει τους 230ºC.  
 

• Με διπλές ασφάλειες για απόλυτο έλεγχο και ασφαλή λειτουργία. 

• Η ύπαρξη μιας ενδεικτικής λυχνίας εξωτερικά, που θα υποδεικνύει τυχόν ανωμαλία του 
ρυθμιστή θερμοκρασίας ενώ ταυτόχρονα θα υποδηλώνει τη λειτουργία του θερμοστάτη 
ασφαλείας. 
 

• Πλήρως ανοξείδωτος, με εξωτερική επένδυση από ηλεκτροστατική βαφή για μέγιστη 
αντοχή στη θερμική καταπόνηση.  

 

• Τέσσερα διάτρητα ράφια (δίσκοι εργαλείων), για άνετη κυκλοφορία του θερμού αέρα.  

• Χρονόμετρο μηχανικού τύπου, 0-120 min. 
 

 
 

• Εξωτερικές διαστάσεις: 44 cm (Μ) x 38 cm (Υ) x 31 cm (Π) 

• Διαστάσεις θαλάμου: 37.5 cm (Μ) x 20 cm (Υ) x 23 cm (Π) 

• Ασφάλεια: 6x32 3,15 A 

• Βάρος: 13 kg (άδειος) 

• Ισχύς λειτουργίας: 1280 Watts 

 
 

Όλοι οι κλίβανοι TAU STERIL είναι πιστοποιημένοι με το διεθνές σύστημα ποιότητας  UNI EN 
ISO 9001-2000 και UNI EN ISO 13485-2004 και είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό ασφαλείας 

Directive 93/42 EEC της Ε.Ε. που αφορά τις συσκευές που προορίζονται για ιατρική χρήση. 
 

 

 

 
 
 

 
 


