
STERICELL 55 

• horkovzdušný sterilizátor - splňuje kritéria zdravotnického prostředku 
• objem komory 55 litrů 
• teplotní rozsah od +10 °C nad okolí do 250 °C 
• vyznačuje se tichým chodem s jemným patentově chráněným systémem 

nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, který 
eliminuje vznik oblasti „studeného vzduchu“  

• vysoký komfort obsluhy, přesná regulace teploty a času, tři pevně nastavené 
sterilizační programy 

• vhodná pro horkovzdušnou sterilizaci na zdravotnických pracovištích 
k laboratorním účelům s možností využití i jako sušárny 

• provedení s mikroprocesorovým řídicím systémem Fuzzy logic, ovládací prvky 
umístěny na fóliové klávesnici, informace o procesu zobrazovány na LED 
displeji 

• široký výběr volitelného vybavení a příslušenství 
• výstup pro připojení tiskárny nebo PC 
• možnost validace (IQ , OQ) 
•  

Technické parametry 
Vnitřní prostor nerez DIN 1.4301 

• objem 55 l  
• hloubka 390 mm  
• šířka 400 mm  
• výška 350 mm  

Síta 

• standardní vybavení 2 ks  
• úložná plocha (š × h) 380 × 335 mm  
• vedení pro síta 4 max. počet  
• vzdálenost vedení 70 mm  

Maximální přípustné zatížení sít *) 

• nosnost celkem 50 kg/skříň  
• nosnost síta 20 kg/síto  

počet dveří 

• 1 ks  

Vnější rozměry (vč dveří a madla) 

• hloubka 640 mm  
• průměr větracího hrdla vnější / 

vnitřní 52/49 mm  



• šířka 620 mm  
• výška, s nohama (N), a kolečky (K) 680 

(N) mm  

Obal - rozměry (třívrsvý karton) 

• hloubka 730 mm  
• šířka 700 mm  
• výška (vč. palety) 880 mm  

Hmotnost 

• brutto 66 kg  
• netto 55 kg  

Pracovní teplota (začátek regulace) 

• od 10°C nad okolní teplotu do: 250 °C  

Tepelné zráty při 250 °C 

• 590 W  

Počet výměn vzduchu při 250 °C 

• 45 cca/h  

Elektrické parametry - síť 50/60 Hz 

• max. příkon 1,3 kW  
• napětí 230 V  
• proud 5,6 A  
• příkon v pohotovostním stavu (stand 

by) 5 W  

*) Síta mohou být zaplněna do cca 50 % plochy, a to pokud možno tak, aby bylo 
umožněno rovnoměrné proudění uvnitř komory. 
Pozn.: Všechny technické údaje se vztahují na prázdnou komoru 22 °C okolní teploty 
a ±10 % kolísání napětí (není-li uvedeno jinak) rychlost ventilátoru 100 %, odtávání 
vypnuto, osvětlení vypnuto.  

Změny konstrukce a provedení vyhrazeny 
Hodnoty se mohou lišit v závislosti na konkrétních parametrech vsázky a medií. 
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