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Gőzsterilizáló berendezés 

 

 



 

 

A Sterilizátorok új generációja
 

A Getinge HS33 sterilizáló az egyik új típus a Getinge-től. Érthető és korszerű sterilizálót ismerhet meg a 

jellegzetes érintőképernyős panelen, egyszerűen nyomon követhető a sterilizálás folyamata. Sterilizátorok, 

amelyek tovább tökéletesítik a hatékonyságot. Mind a gondolat-átvitelük, mind a rendkívül nagy teljesítményük 

és a kiváló eredményük mellett mindig elvárható a felhasználóbarát kialakítás, ami könnyebbé teszi a működést, 

mint valaha. 

 

Ergonómikus és felhasználóbarát 
Az érintőképernyős panelek világos és intuitív kezelőfelülete csak 

egyike annak a sok példának, hogy miként biztosítja a Getinge 

sterilizátorok könnyebb működtetését és ergonómiáját. További 

információ az érintőképernyőkről a 4. oldalon. 

Nagyon gyors folyamatok - kiváló 

hatékonyság 
A Getinge HS33 rendelkezik a leggyorsabb sterilizációs ciklus idővel 

a piacon, és nagy terhelési kapacitással, ami kiváló termelési 

hatékonyságot biztosít. 

Egy előre beállított szabványos eljárás, négy vákuumos impulzussal, 

4 perces sterilizálással és a szárítás utáni vákuummal összesen 

kevesebb mint 30 percet vesz igénybe.  



 

   



 

 

Nagy sebességű sterilizálás kiváló kapacitás és 

hatékonyság 

A titok a Getinge nagy teljesítménye mögött a sterilizáló egyedülálló szerkezete,  

és a rövid hatékony ciklusok. 

 

Getinge színes érintőképernyő 

A Getinge HS33 a legújabb érintőképernyővel van felszerelve 

8,5 "színes érintőképernyő az optimális, felhasználóbarát vezérlés.  

Egyedülálló költségmegtakarítás 

• Az elemek gyakorlatilag korlátlan élettartammal rendelkeznek,  

hiszen soha nem érintkeznek vízzel. 

• A teljes tápegység kevesebb, mint 6 kW,  

ebből a gőzfejlesztő csak 3,6 kW fogyasztású.  

A legtöbb esetben Getinge HS33 közvetlenül csatlakoztatható  

a meglévő elektromos készülékekhez. 

• Az egyedülálló konstrukció lehetővé teszi a nagyon rövid ciklusidőket. 

• Nagyon kevés alkatrész - abszolút minimumra csökkenti a karbantartást 

• Nem áll nyomás alatt a gőzfejlesztő készenléti üzemmódban. 

 

Eco-rendszer 

A sterilizáló szabványos vízelvezetéssel rendelkezik 

a vízfogyasztás csökkentésére. Az összes  

a vízfogyasztás egy szabványos programhoz csak kb 60 liter. 

 

Opcionális egyedülálló víztakarékos modul (VWW*) 

Ezenkívül a sterilizáló felszerelhető az egyedülálló víztakarékos 

modullal, amellyel megtakarítható a vízfogyasztás 80% és 95%-a 

A becsült fogyasztás folyamatonként 3 és12 liter,  

a sterilizátorterheléstől függően. Ezzel nem csak a környezet védelméhez 

járulnak hozzá, hanem a működési költségeik is alacsonyabbak lesznek. 

*VWW - vákuum víz nélkül 

Légkompresszor 

Ha nem rendelkezik sűrített levegővel, választhat 

integrált csendes és olajmentes kompresszort.  



 

 

  

                                                          A Getinge HS33 két különböző méretű kamra változatban kapható: 

HS33 egy STU kamra kapacitással 

(320 x 620 x 320 mm méretű 

kamra) és egy 1,5 STU kamra 

kapacitással (kamra 320 x 971 x 

320 mm méretű) HS33 +. 

Minimális szerviz 

A sterilizálót kevés komponenssel 

tervezték és Getinge szoftverrel 

szerelték fel, így a szerviz és a 

karbantartás nagyon egyszerű. A 

rendszer részét képezik a külső 

független hőmérséklet- és 

nyomásérzékelők csatlakoztatását az 

érvényesítéshez, valamint a PC-hez 

való csatlakozások. 

Könnyen kezelhető 

A Getinge HS33 nagyon  

egyszerű működtetni. 

Zárja be az ajtót és nyomja meg a 

start gombot. 

Számos tartozék, egyszerű 

kezelés és jó munkakörnyezet. 

A Getinge HS33 kapható kétajtós 

kivitel, manuális vagy 

automata ajtónyitás / zárás. 

(A kétajtós változat csak 

automatikus.) 

 

Dokumentálható folyamatok  

A Getinge HS33 fel van szerelve 

beépített nyomtatóval 

független nyomás és 

hőmérsékletérzékelővel. 

A sterilizáló USB tárolóval is 

kiegészíthető.  

A HS33 is csatlakoztatható  

T-DOC*-hoz. 

*T-DOC, Getinge nyomonkövető és adat 

kezelő rendszere, amely integrálja az 

összes mosó-fertőtlenítőt és sterilizálót. 
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Technikai adatok 
 

 

 
Installációs adatok  

Víz  

Vízminőség Részecske-mentes, Max 4dH 

Nyomás min. Min 3 bar 

Fogyasztás 50-60 liter/folyamat 

Fogyasztás VWW   3-12 liter/folyamat 

Csatlakozás 1/2” 

Központi ionmentesített víz vagy ozmózisos víz  

Vízminőség Max 30 µS/cm 

Fogyasztás 0.5-3 liter/folyamat 

Az ozmózis rendszert beépíthetjük a sterilizálóba  

Sűrített levegő (csak az automatikus ajtókhoz)  

A sűrített levegő modul beépíthető a sterilizátorba  

Szükséges minőség Szárított, szűrt 5 micronig 

Nyomás 4–5 bar 

Csatorna  

Csatlakozás 1 1/4” 

Maximális leeresztés 10 L/min 

   

Elektromos  

Fogyasztás Max 6 kW 

Építési anyag  

Burkolat Rozsdamentes acél 304 

Nyomástartó edény Rozsdamentes acél 316 Ti 

Nyomástartó edény (egy- vagy kétajtós kivitel)  

Méretek HS33  620 x 320 x 320 mm 

Kapacitás HS33 63 L (1 STU) 

Betöltés  

Műszerek, max 15 kg 

Textilek, max 7.5 kg 

Jóváhagyások / szabványok  

MDD 93/42 ECC, PED 97/23  

Méretek HS33  595 x 1575 x 880 mm 

  


