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Sole

Kammio on ruostumatonta terästä. Se on yksittäinen lohko,
Ilman hitsattuja saumoja jotka voivat aiheuttaa ruostumista, 
vuotoja tai halkeamia joihin mikro-organismit voivat kerääntyä.

Tarjottimen pidikettä voi pyörittää, ja se voi kannatella 5:ttä 
tarjotinta tai instrumenttilaatikkoa. 

Saatavissa
17 ja 22 litran kapasiteetilla

ja käyttöopppaan. Viestit ovat saatavissa useilla eri kielillä.

Paneelissa sijaitsevat napit kuvaavat laitteen perustoimintoja
ja ohjaavat käyttäjän eri valikkovaihtoehtojen läpi.

LCD näyttö ilmaisee syklin status viestit, laitteen asetukset 

Edestä lautautuva ja tyhjenevä vesijärjestelmä.

USB yhteys joka mahdollistaa käyttäjälle sterilisointisyklin tietojen 
purkamisen ja tallentamisen .txt tiedostoon seurantatarkoitusta 
varten.

Edessä sijaitseva ON/OFF kytkin.

Valinnaisia
Sole käyttää DROPia (Direct Reverse Osmosis Purifier),  kaikkein
innovatiivisintä, ekoystävällistä ja taloudellista järjestelmää 
tuottaakseen deminralisoitua vettä. DROP operoi tuloaukon
vedenpaineella ja on varusteltu suodatinsetin kera tuottaakseen
noin 500 litraa demineralisoitua vettä.

DROP tuottaa vettä sopivalla johtokyvyllä joka sopii
tsekä suojaamaan höyrynkehitintä ja letkuja että takaamaan
kuivan, tyydyttyneen korkeapuhtauksisen höyryn.

Tämä järjestelmä eliminoi tislatun veden oston ja varastoinnin
tarpeen tai minkä tahansa muun laitteen tarpeen veden 
demineralisointiin.

DROPia käyttämällä, sterilisaatiosyklin hinta on lähes nolla
verrattuna kaikkiin muihin järjestelmiin. Kaikki sterilisointisyklit
käyttävät 0,5 l vettä ja jokainen suodatin takaa puhtaan veden 
tuhanteen (1000) sykliin niiden käyttöeliniän aikana.

Koska sterilointi ei ole vaihtoehto, Trident 
esittää uuden Solen,  luokan B autoklaavin 
erikoisominaisuuksilla taatakseen syvemmän 
steriloinnin.

Autoklaavi
Luokan B 17 & 22 litran



 

  

230 V AC
50/60Hz
2300 Va
460 x 585 x 440 mm
22 L 249 x 450 mm
17 L 249 x355 mm
3,5 L
dB(A)< 80dB

Sole täyttää korkeimmat bioturvallisuus
standardit taatakseen 
kaikkien instrumenttien ja käytettyjen
materiaalien täydellisen steriloinnin
Teidän jokapäiväisessä käytössänne.
Riippuen steriloitavan kuorman luonteesta, SOLE
tarjoaa 12 erilaista sterilointisykliä joista valita, 
mukaanlukien luokan B syklit ja kaksi ohjelmoitavaa, 
halutun kaltaiseksi räätälöitävää sykliä.

Solella on 3 sykliä testaukseen ja validointiin,
vakuumitesti, Helix testi ja B&D testi.

Nopea sykli steriloi kiinteät instrumentit ja 
materiaalit vain 28 minuutissa.

Solella seuraavia
on helppo tarkastella:

Veden laatu sähkönjohtavuus mittarilla, joka 
joka on asennettu täyttötankkiin

Milloin sinun tulisi säätää oletus painearvoja 
maksimitehon saavutettavaksi alueilla, jotka  
sijaitsevat korkealla

Milloin sinun tulisi vaihtaa osia, jotka voivat
aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita 
autoklaaville. Laite neuvoo sinua varoitusviestillä.

Milloin sinun tulisi puhdistaa vesitankki.

Sole erottuu joukosta:
   Klassisella ja elegentilla muotoilulla
   Helpolla käytöllä
   Käytännöllisellä, automaattisella ovijärjestelmällä
   Mukautuvalla ohjelmistolla®
   Korkeatasoisella suoritustasolla kaikilla sterilointisykleillä 

Kuinka Sole auttaa sinua?
Vesitankin strateginen sijoitus helpottaa
tankin tarkastelua sekä puhdistamista,
tavoitteena parhaat veden olosuhteet
syvemmän steriloinnin saavuttamiseksi.

Veden suodattimen merkintä. joka ilmaisee   
vesitankin veden minimimäärän, täten 
estäen laitteen toimintahäiriön joka voi johtua 
veden vähäisestä määrästä.

Vaihtoehtoinen valinnainen funktio, jolla voi
pitkittää kuivaussykliä ja asettaa ajastimen
sterilisointiprosessin aloittamiselle.

Missä on 
ero?

Kun muotoilu kohtaa käytännöllisyyden Luo turvallisempi työympäristö Solen avulla

Sole on varustettu itse-diagnosointijärjestelmällä
joka valvoo pääkomponenttien toimintoja.

Sole poistaa 98% kammion ilmasta
kolmen fraktioidun tyhjiöprosessin avulla 
-0.80 Bar:issa. Tämä prosessi takaa hyvän
ympäristön täydellisen kuivatyydyttyneen 
höyryn luomiseksi.

Sole on varustettu hetivalmiilla höyrynkehittimellä,
joka mahdollistaa nopeammat syklit optimaalisilla 
tuloksilla ottaen huomioon vedenkulutuksen ja 
sterilointkuorman

Informaatio ja toimintaturvallisuus: Sole luo 
jokaiselle käyttäjälle oman käyttösalasanan

Turvalukitusjärjestelmä: Ovi lukittuu automaattisesti
kun sykli alkaa.
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