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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

• Zasilanie: AC 220V-230V, 50Hz

• Pobór mocy: 18L 1500VA, 23L 1700VA

• Materiał obudowy: stal nierdzewna (dla wyrobów medycz-nych)

•  Maksymalne ciśnienie pracy: 2.5 bar Minimalne ciśnienie pracy: 

-0.9 bar

• Maksymalna temperatura: 145 °C

• Pojemność komory: 18L (Φ245×320mm) 23L (Φ245×450mm)

• Pojemność robocza: 18L (198×204×285) 23 L(198×204×385)

• Maksymalna waga wsadu : 18L (3.07kg/cm2)  23L (3.21kg/cm2)

• Ciśnienie/temperatura pracy: 1.10~1.30bar /121°C~122°C; 

2.10~2.30bar / 134°C~135°C

• Pobór wody na cykl: 0.16L (min) 0.18L(max)

EWOLUCJA TECHNICZNA, REWELACYJNY DESIGN

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Item 18L Model 23L Model

Wymiary - drzwi 
zamknięte

L615×465×440 VL715×465×440

Wymiary –  drzwi  
otwarte 

L1005×605×440 L1105×605×440

Autoklaw Prima

Laboratorium Galbiati - w 100% włoske projekty

Autoklaw Prima to w 100% włoski projekt, stworzony przez dział badawczo-rozwojowy (R&D) 

Galbiati zachwyca połączeniem ponadczasowego designu, z wykorzystaniem najlepszej jakości 

materiałów, oraz rozwiązań ułatwiających codzienną pracę.

Solidny, łatwy w użyciu, elegancki, jest najnowszym produktem w rodzinie Galbiati, pierwszym 

włoskim przedsiębiorstwie produkującym unity stomatologiczne.

WYBRANE PARAMETRY

• Wydajne i szybkie cykle (26min. Standard B     

134°C)

• Oszczędne zużycie wody

• Automatyczny pobór wody

• Wykonany w 100% ze stali nierdzewnej

•  Elektroniczna kontrola jakości wody

•  Łatwy system pozycjonowania

• Dostępne programy testowe: Vacuum Test 

Bowie&Dick Test, Helix Test

• Wbudowana drukarka

• Wbudowany port USB

• 24 miesiące gwarancji
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WYŚWIETLACZ

PANEL STEROWANIA

SZYBKOZŁĄCZA

KOMORA

ZZBIORNIK WODY CZYSTEJ
Prosty i intuicyjny

Szybkie i łatwe podłączenie dla 
zasilania w wodę oraz  drenażu

4 piętrowy uchwyt na tacki aluminiowe, wygodny 
również do zestawów chirurgicznych

Wyświetlanie parametrów 
cyklu dla kontroli pracy w 
czasie rzeczywistym

Wykonany ze stali nierdzewnej, niezniszczalny

Płyta główna znajduje się na górze urządzenia – jest łatwo 
dostępna dla umożliwienia szybkiego serwisu

Płyta główna PCB



www.galbiati.com
info@galbiati.com

EXPERIENCE AND QUALITY SINCE 1935

Galbiati

“Kiedy produkt nie jest w pełni zadowalający dla naszych

klientów – wtedy staje się dla nas wyzwaniem.

Naszą codzienną pracą staramy się usatysfakcjonować naszych 

klientów aby byli w pełni zadowoleni z naszych produktów oraz 

obsługi, zarówno przed zakupem jak i podczas użytkowania. 

Naszym celem jest wprowadzanie produktów najwyższej jakości, 

funkcjonalnych i przyjaznych dla użytkownika”.


