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Duże sterylizatory parowe dla laboratoriów
Sterylizacja w środowisku laboratoryjnym ma swoje specyficzne wymagania. Rodzaje załadunków, 
które muszą być sterylizowane są zróżnicowane i obejmują płyny, szkło, instrumenty, porowate ładunki 
i dodatkowe elementy laboratoryjne.

Wybór właściwego sterylizatora parowego zależy od kilku aspektów: rodzaju obciążenia, częstotliwości 
użycia, możliwego zastosowania i wielkości obciążenia. Linia dużych sterylizatorów Tuttnauer skutecznie 
odpowiada na wyzwania stawiane przez sterylizację w laboratoriach i instytutach badawczych. W 
sterylizatorach używa się wstępną próżnię i grawitację do usuwania powietrza i lepszej penetracji 
pary. Sterylizatory obejmują szeroki zakres zastosowań dla laboratoriów w instytutach badawczych, 
uniwersytetach, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.
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Przeznaczony do obsługi różnych typów wsadów
Linia sterylizatorów laboratoryjnych Tuttnauer może obsługiwać 
różne rodzaje wsadów. Sterylizator wyposażony jest w sumie w 
12 programów, które są dostępne w zakresie temperatury od 
105°C - 140°C. W razie potrzeby liczba programów może zostać 
zwiększona. Standardowe programy są ustawiane do obsługi:

• Sterylizacji płynów
• Nieopakowane instrumenty i wyroby ze szkła
• Opakowane instrumenty, opakowania i naczynia
• 2 testowe programy: Bowiego & Dicka i test próżniowy

Wszystkie programy są w pełni programowalne, aby zaspokoić 
specyficzne potrzeby i wymagania użytkownika końcowego.

Załadunek Płynny
W przeciwieństwie do instrumentów, potrzeba więcej czasu do 
osiągnięcia temperatury sterylizacji dla cieczy w porównaniu 
do innych załadunków. Autoklawy Tuttnauer są wyposażone w 
elastyczny czujnik temperatury, który jest umieszczony w naczyniu 
referencyjnym, zapewniając, że temperatura sterylizacji zestawu jest 
rzeczywiście osiągnięta, gdy zaczyna się sterylizacja. Sterylizacja 
jest inicjowana tylko wtedy, gdy sonda osiągnie zadaną temperaturę 
progową.

Dodatkowym wyzwaniem jest konieczność zapobiegania narażeniu 
mediów na działanie wysokich temperatur przez długi czas, przez 
obawę, że może się zagotować. Tuttnauer oferuje zaawansowane 
opcje, które minimalizują czas gdy płyny są narażone na wysokie 
temperatury bez wpływu na wyniki sterylizacji.

Szybkie chłodzenie
Po sterylizacji, drzwi autoklawu nie mogą być otwarte natychmiast, 
aż komora nie zostanie odpowiednio schłodzona. Nagły spadek 
ciśnienia komory może spowodować zagotowanie się płynów.

Technologia Tuttnauer przyspieszonego chłodzenia zwiększa ilość 
cykli dziennie i chroni ładunek, minimalizując ich ekspozycję na 
działanie wysokich temperatur. Szybkie chłodzenie zazwyczaj 
zmniejsza czas chłodzenia nawet o 75 proc. Gdy sterylizacja jest 
zakończona, powietrze przechodzi przez filtr mikrobiologiczny. 
Temperatura komory jest obniżana podczas gdy ciśnienie się obniża 
a para wodna i kondensat są odprowadzane.

Chłodząca wężownica wypełniana jest zimną wodą, aby pomóc 
schłodzić komorę do bezpiecznej temperatury. Kiedy temperatura 
płynu osiągnie ostateczną temperaturę, etap chłodzenia jest 
zakończony.

Recykling wody
Opcjonalny system recyklingu wody jest opłacalnym przyjaznym 
środowisku rozwiązaniem, które powtórnie przetwarza wodę 
używaną do chłodzenia ładunku. Wymiennik ciepła odbiera wodę 
do chłodzenia z systemu recyklingu. System recyklingu pozostaje 
aktywny podczas pracy autoklawu.
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Efektywne usuwanie powietrza
Cykle próżniowe
Sterylizator jest wyposażony w pompę próżniową skutecznie 
usuwającą resztki powietrza przed sterylizacją, umożliwiając 
skuteczną penetrację pary. Próżniowe suszenie, pod koniec 
cyklu sterylizacji, zapewnia całkowite wyschnięcie porowatych 
ładunków i instrumentów opakowanych. To gwarantuje, że nawet 
przy najbardziej trudnych wsadach będzie łatwo osiągnąć poziom 
zapewnienia sterylności.

Zaawansowane cykle sterylizacji
F0 cykl - kontrola wartości dodanej F0 pozwala zmniejszyć 
ekspozycję mediów na działanie wysokich temperatur, zmniejszając 
tym samym czas cyklu i zapobiega szkodom w mediach wrażliwych 
na temperaturę. Czas pomiaru ekspozycji jest obliczany przy użyciu 
algorytmu opartego na oprogramowaniu od chwili gdy czujnik 
temperatury w materiale osiągnie określoną wartość zadaną do 
końca etapu sterylizacji.

Cykl natrysku pary (105°C)  – Cykl natrysku pary (105°C) - 
cykl transmisji strumieniowej jest najczęściej wykorzystywany do 
topienia agaru na płytkach Petriego. Temperatura cyklu jest niska i 
wynosi 105°C. Para może dostać się do komory szybko gdy zawór 
wydechowy jest otwarty, aby umożliwić stworzenie strumienia pary 
ponad zawartością komory.

Dezynfekcja / izotermiczne cykle (70-95°C)  – elastyczny niski 
przebieg temperatury umożliwia dezynfekcję (“niska” temperatura 
izoterma). Ustawienia zakresu temperatur są elastyczne już od 
70°C.

Opcje zaawansowane
Zaawansowane opcje są zaprojektowane specjalnie do stosowania 
w czystych systemach parowych, które wymagają aby zostały 
utrzymane warunki sanitarne. Przeznaczone są do spełnienia 
surowych wymogów przemysłu spożywczego, farmaceutycznego 
i biotechnologii.

Stal nierdzewna 316L wykorzystywana jest w przewodach, złączkach 
i elementach styku pary z czystymi powierzchniami. Wysoka jakość 
pary może być wykorzystywana do hodowli tkanek, sterylnego 
przygotowania wody, badań i innych aplikacji.

Złączki Tri-Clamp zbudowane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie 
powierzchnie są doskonale wykończone i wygładzone dla 
bezproblemowych przepływów. One wyeliminowały możliwość 
zewnętrznej penetracji skażenia poprzez zawory i obszarów 
połączeń rurowych i dodają sztywności przewodom.

Oddzielne podłączenia do płaszcza i komory umożliwiają osiąganie 
temperatury sterylizacji szybciej i poprawiają jej kontrolę. Jest ona 
używana przy sterylizacji płynów i jest niezbędna przy pracy z  
czystą parą.

Zawory membranowe są stosowane w celu zapobiegania 
bio-skażenia.

Zbiornik wody ciepłej jest ze stali nierdzewnej, w którym woda 
jest podgrzewana do 80-90 ° C przed wejściem do generatora 
pary. Wysoka temperatura umożl iwia usuwanie gazów 
niekondensujących.

Dodatkowy filtr powietrza wylotowego – wstępna retencja powietrza 
przez filtr zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa przed 
bakteriami. Filtr jest okresowo sterylizowany w autoklawie.

Czyste generatory pary 

Tuttnauer oferuje dwa typy czystych wytwornic pary:

Nierdzewne wytwornice pary mają wszystkie 
komponenty, w tym grzałki i orurowanie wykonane ze 
stali nierdzewnej 316L.

Para do generatora pary to opcja wytwornicy pary o 
bardzo zaawansowanym i czystym środowisku produkcji 
pary. Używają one pary jako źródło energii. Zbudowane 
są ze stali nierdzewnej 316L.
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Zawaansowana kontrola
Zaawansowany system sterowania z ekranem 
dotykowym 
Panel dotykowy z zaawansowanym systemem przyjaznego 
sterowania PLC w oparciu o zaawansowaną platformę Allen-Bradley 
(AB) udostępnia następujące cechy:
• 7”ekran dotykowy zapewnia łatwy dostęp do kontroli i informacji 

za pośrednictwem panelu
• Wielojęzyczny - 23 języki w tym j. polski
• Wbudowany podgląd i odzyskiwanie danych historycznych  

alarmów / wydarzeń zapisanych na pamięci zewnętrznej flash 
• Menu serwisowe: kalibracja czujników, zmiana parametrów, testy 

wejścia/wyjścia i strojenie PID
• Graficzny wykres temperatury i ciśnienia
• Do 16 różnych kodów kreskowych – opcjonalnie

Dokumentacja
Drukarka
Dokumentacja cyklu jest łatwo osiągalna z wbudowaną drukarką. 
Zawiera szczegółowe dane w czasie rzeczywistym cyklu, 
adekwatnie do informacji na wyświetlaczu panelu sterowania i 
nagrywa szczegółową historię. W przypadku reklamacji procesu 
sterylizacji dokumentacja może pomóc śledzić problemy.

Port RS 232 
Port RS 232 umożliwia bezpośredni dostęp z komputera PC, 
aktualizacje oprogramowania oraz zdalną obsługę.

Pakiet walidacji IQ OQ PQ
Tuttnauer oferuje pełną dokumentację walidacyjną IQ OQ PQ a 
wraz z lokalnym serwisem również usługę.

Linia Laboratoryjna

Urządzenia do przetwarzania odpadów skażonych i bezpieczeństwa biologicznego
Autoklawy stosowane w laboratoriach i zakładach badania zwierząt, które są sklasyfikowane jako 4 poziom Bio-zagrożenia muszą mieć 
podwójne drzwi sterylizatora, z blokadami, które zapewniają ochronę przed uwalnianiem potencjalnie skażonych materiałów do otoczenia. 
Filtr Bio dla zanieczyszczeń musi być zainstalowany i utrzymywać barierę wokół urządzenia.

Tuttnauer dostarcza kompleksowe rozwiązania dla sterylizacji bio-materiałów niebezpiecznych i odpadów. Sterylizatory Tuttnauer 
można dostosować do specyficznych wymagań w laboratoriach uznanych za BSL3 / 4 (poziomy zanieczyszczeń Bio 3 lub 
4), gdzie szkodliwe patogeny i wirusy które opuszczają sterylizator przed usunięciem muszą być w pełni wysterylizowane.
Cykl sterylizacji bio-niebezpieczny będzie efektywnie przetwarzać wszelkie wsady bez narażania środowiska naturalnego
i personelu.

Te Sterylizatory wyposażone są w termiczną fazę oczyszczania ścieków, która sterylizuje powietrze w komorze i ścieki przed ich uwalnianiem 
do atmosfery i do studzienek. Dodatkowy układ sterylizacji jest włączony do autoklawu, który zapobiega powstawaniu bio-niebezpiecznych 
aerozoli. Podczas fazy usuwania powietrza, i wydmuchu aerozole i kondensat przechodzą przez oczyszczanie wtórne ze sterylizacją 
ścieków. Podczas fazy ogrzewania sterylizacji wszystkie ścieki nie mogą wyjść z komory aż fazy sterylizacji nie są w pełni kompletne.
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Jakość
Zaprojektowane z myślą o ludziach
Cechy jakościowe autoklawów umożliwiają wygodę i trwałość w 
całkowitej obsłudze autoklawu. Płaszcz komory wykonany jest w 
całości z 316L/Ti stali nierdzewnej o długotrwałej jakości i  doskonałej 
odporności na korozję. Generator i połączenia są   wykonane ze stali 
nierdzewnej. Zawory pneumatyczne znacznie zmniejszają potrzebną 
konserwację. Są bezpieczniejsze i bardziej niezawodne, eliminując 
wymóg wysokiego napięcia. Ponadto, jeżeli żaden z przycisków lub 
przełączników nie jest obsługiwany przez cztery godziny, autoklaw 
przełącza się do trybu gotowości.

Dwa porty walidacji są dostępne dla wejścia termopary do komory, 
czujników ciśnienia i urządzeń pomiarowych.

0344

Standardy:
Nasze wysokiej jakości autoklawy laboratoryjne spełniają 
najsurowsze dyrektywy i standardy międzynarodowe.

Dyrektywy: PED 97/23/EEC; ASME Code sek. VIII; Standardy 
bezpieczeństwa:  IEC / UL / EN 61010-1 i 61010-2-040; Sterylizatory 
Normy: EN285, w ST-8; Standardy sterylizacji ISO 17665-1 oraz 
System Zarządzania Jakością 9001:2008 oraz 13485:2003 
standard.



7

Linia Laboratoryjna

Blokada drzwi
Drzwi autoklawów są zaprojektowane z kilku niezależnych 
mechanicznych i cyfrowych systemów bezpieczeństwa. Gwarantuje 
to, zapobieganiu występowaniu problemów które nie powinny 
występować w autoklawach.

• zabezpieczenie zapobiegające otwieraniu drzwi, gdy komora 
jest pod ciśnieniem

• para ma zablokowane dojście do komory, gdy drzwi są 
otwarte

• nie można uruchomić cyklu, jeśli drzwi są otwarte lub nie 
prawidłowo zamknięte

• drzwi nie można odblokować aż ciśnienie w komorze nie osiągnie 
wartości ciśnienia atmosferycznego i temperatura cieczy nie 
zmniejszy się do bezpiecznej temperatury

• Wysuwane czujniki bezpieczeństwa - przesuwne drzwi 
automatycznie zatrzymają się, jeśl i  zostanie wykryta 
przeszkoda

• Zabezpieczenie drzwi przelotowych - Blokady zapobiegające 
jednoczesnemu otwarciu dwóch par drzwi

• Blokada drzwi aktywowana temperaturą- drzwi nie otworzą 
się aż temperatura nie osiągnie preferowanej temperatury 
końcowej

Ogólne cechy bezpieczeństwa:
• Podwójne niezależne monitorowanie-połączone cyfrowe i 

mechaniczne monitorowanie daje gwarancję dokładnych 
wyników. Operator ma dwa niezależne środki do monitorowania 
temperatury i ciśnienia

• Zawory bezpieczeństwa - zarówno komora jak i płaszcz 
komory są wyposażone w zawory bezpieczeństwa. Jeżeli 
ciśnienie przekracza dozwolony limit zawory bezpieczeństwa  
rozładują je.

• Wbudowany generator pary - system monitoringu poziomu 
wody, utrzymuje stały poziom wody i gwarantuje bezpieczną 
pracę grzałek

• Wyłączniki odcinające zasilanie - Łatwo dostępne awaryjne 
wyłączniki do natychmiastowego wyłączenia

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem
Nasze systemy bezpieczeństwa zapewniają funkcjonalność i bezawaryjne środowisko pracy, co skutkuje ograniczeniem 
przestojów.



8

Elastyczny zakres rozmiarów i modeli
Tuttnauer oferuje wspaniałą gamę modeli, które są dostępne w trzech seriach: Compact-małe sterylizatory, o średniej pojemności i o dużej 
pojemności. Komora sterylizatora ma wielkości od 120 do 1015 litrów. Dodatkowo, są specjalnie projektowane wykonania rozwiązań 
i niestandardowe rozmiary komory aby sprostać specjalnym wymaganiom. Każdy model dostępny jest z drzwiami pojedynczymi lub 
podwójnymi.

Oprócz linii laboratoryjnej Tuttnauer oferuje T-Max- linię sterylizatorów o rozmiarach komory, które są zgodne z wymaganiami europejskimi 
STU (Jednostki sterylizacji).

Seria Compact 44 i 55
Kompaktowe autoklawy Tuttnauer o rozmiarach komory od 
120 do 320 litrów.
W serii 44 i 55 dostępne są autoklawy z następującymi opcjami 
drzwi:

 • W pełni automatyczne pionowe drzwi przesuwne
 • Ręczne drzwi na zawiasach

Drzwi na zawiasach otwierane ręcznie Pionowe drzwi przesuwane automatycznie

Tuttnauer oferuje pięć różnych modeli:

Model Wymiary komory 
 (szer x wys x głęb)mm

 Objętość
komory (litry)

4472 408x408x730 120

4480 408x408x845 140

4496 408x408x970 160

5596 508x508x970 250

55120 508x508x1210 310
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Pionowe drzwi przesuwne Automatyczne drzwi na zawiasach

Seria 66- średnie autoklawy
Średnie autoklawy horyzontalne Tuttnauer o rozmiarach komory 
od 340 do 760 litrów.

W serii 66 dostępne są autoklawy z następującymi opcjami 
drzwi:

  • W pełni automatyczne pionowe drzwi przesuwne
  • Drzwi otwierane ręcznie z automatyczną blokadą.

Tuttnauer oferuje pięć różnych modeli:

Model Wymiary komory 
 (szer x wys x głęb)mm

 Objętość
komory (litry)

6690 610x610x915 340

66120 610x610x1215 450

6671130 660x710x1295 610

6671162 660x710x1620 760

Linia Laboratoryjna
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Seria 69- duże autoklawy
Duże Autoklawy horyzontalne Tuttnauer o rozmiarach komory 
od 510 do 1010 litrów.

W serii 69 dostępne są autoklawy z następującymi opcjami 
drzwi:

 •  W pełni automatyczne poziome drzwi przesuwne
 •  Drzwi otwierane ręcznie z automatyczną blokadą.

Tuttnauer oferuje cztery modele:

Model Wymiary komory 
 (szer x wys x głęb)mm

 Objętość
komory (litry)

6990 610x910x915 510

69120 610x910x1215 680

69150 610x910x1515 840

69180 610x910x1815 1010

Automatyczne drzwi na zawiasach

Poziome drzwi przesuwne
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Dodatkowe opcje
Urządzenia do załadunku
 Sprzęt Tuttnauer do ładowania wspomaga proces załadunku i 
rozładunku. Wykonany jest z wysokiej jakościowo, wytrzymałej stali 
nierdzewnej. Oferuje dwie opcje:

 • Wyciągane tace ze stali nierdzewnej- wyposażone w szyny dla 
łatwiejszego załadunku. Szyny są przeznaczone do zapobiegania 
wypadaniu tac.

 • Ładowanie koszy i transport - regulowana wysokość wózka 
załadowczego, który porusza się na wewnętrznych szynach 
komory ułatwia przenoszenie ciężkich ładunków. Wózek 
do przewozu ładunku jest wyposażony w obrotowe koła, 
zwiększające zwrotność w ograniczonej przestrzeni. Przerwy 
w kołach zapobiegają toczeniu się, a wózek wyposażony jest 
w blokadę, która zapobiega jego przesuwaniu. 

Wysoka precyzja dokumentacji
Dokumentacja cykli ma kluczowe znaczenie w laboratorium. Cykl, który nie jest poprawnie zapisany nie jest uważany za zrobiony. 
Modularność i elastyczność naszego systemu umożliwia ukierunkowane i niestandardowe rozwiązania do śledzenia i dokumentowania 
procesu sterylizacji.

• Opcjonalnie 10 “ekran 
dotykowy

 Ekran dotykowy wyświetla dane 
w formie tekstowej lub graficznej i 
zapewnia ciągły wizualny podgląd. 
Ponadto przekazuje graficzny 
obraz ze wszystkich podzespołów 
do celów monitorowania.

• Oprogramowanie SCADA 
Oprogramowanie SCADA pozwala 
na kontrolę i  monitorowanie 
do ośmiu stery l izatorów na 
zewnęt r znym kompute rze . 
Program pobiera dane, tworzy 
wykresy, tabele i wydruki.

• Niezależny rejestrator
 Rejestratory są niezależnym systemem pomiaru temperatury i 

ciśnienia. Dzięki nim użytkownik ma możliwość odtworzenia 
historii zapisów analogowych/mechanicznych oraz wydruku w 
kolorze.

• Tworzenie kopii zapasowych danych historii cyklu 
 Zapis danych historii cyklu jest niezbędny dla szpitali, które 

potrzebują niezawodnej dokumentacji. Program przechowuje 
tysiące godzin danych równoległych, wyświetlanych graficznie 
lub numerycznie.

• Czytnik kodów kreskowych
 Czytnik kodów kreskowych pozwala na identyfikację materiału. 

Dane są przesyłane do oprogramowania SCADA i wiązane 
z parametrami cyklu sterylizacji dla usprawnienia obsługi 
przyrządu.
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Sterylizatory stołowe
 próżniowe klasy B

Więcej z firmy Tuttnauer:
Wyposażenie Tuttnauer w zakresie czyszczenia, dezynfekcji i rozwiązań sterylizacji

Twoja sterylizacja i produkty do kontroli zakażeń
Profil firmy
Przez ponad 80 lat, sterylizatory Tuttnauer i produkty kontroli zakażeń zyskały zaufanie 
przez szpitale, uniwersytety, instytuty badawcze, kliniki i laboratoria na całym świecie. 
Zaopatrując w gamę najwyższej jakości produktów ponad 100 krajów, Tuttnauer 
zdobył światowe uznanie jako lider w sterylizacji i kontroli zakażeń.

Nasza elastyczność jest twoim atutem
W Tuttnauer czujemy, że firma to kontakt ludzi z ludźmi. Jesteśmy dumni z naszej 
reputacji o długotrwałych relacjach jakie mamy z naszymi klientami, trwających ponad 
dekadę zbudowanych na zaangażowaniu i zaufaniu.
 
Nasza elastyczność jest twoim atutem
Poza naszą niezrównaną gamą produktów, możemy również stworzyć kompletne 
rozwiązanie pod klucz, w tym projektowanie i montaż urządzeń, a także konsultacje 
i studia wykonalności dla projektów o dowolnej wielkości.

Duże sterylizatory dla  
zastosowania w medycynie

Autoklawy laboratoryjne 
o różnych wielkościach i 

zastosowaniach

Myjnie dla szpitali i 
laboratoriówhospitals and 

laboratories

International Sales and Marketing
E-mail: info@tuttnauer-hq.com
www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe b.v.
Paardeweide 36, 4824 EH,
P.O.B. 7191, 4800 GD Breda
The Netherlands
Tel: +31 (0) 765 423 510 Fax: +31 (0) 765 423 540
E-mail: info@tuttnauer.nl

Tuttnauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850 Fax: +631 737 0720
E-mail: info@tuttnauer.com
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