Dental
Wij brengen uw kliniek
95 JAAR professionaliteit
TIVA2 | TIVA2-H

TIVA-lijn

We presenteren
u de desinfecterende
wasmachine TIVA 2
Ontworpen om het
werk te vereenvoudigen
en de veiligheid van patiënten
en personeel te garanderen.
De volautomatische desinfecterende wasmachine
voor tandheelkundige klinieken en laboratoria

TIVA2
Wasmachine - tafelmodel
Capaciteit van waskamer: 65 liter
Afmetingen (breed x lang x hoog):
595 x 520 x 600 mm
23,4" x 20,4" x 23,6"
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Roestvrijstalen
deur zonder
droogsysteem
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Volg en controleer het was- en desinfectieproces door de glazen deuren.
Eenvoudig te bedienen
en controleren

Optimale resultaten

-

- Drie voorgeprogrammeerde
programma's
- 37 instelbare programma's
- Volledige droging met speciale droger
- Ingebouwde stoomcondensator
- Realtime-weergave van waterpeil
en-kwaliteit

Efficiënt en doordacht ontwerp
Gebruiksvriendelijk
Gegevensoverdracht via USB en R232
Twee PT100-temperatuursensors
Standaard elektrische aansluiting
Bijbehorende printer
Bediening via tiptoetsen en grafisch
LCD-aanraakscherm van 3,5"

TIVA2-H
Capaciteit van waskamer: 65 liter
Afmetingen (breed x lang x hoog):
595 x 520 x 818 mm
23,4" x 20,4" x 32,2"
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Wasmachine - onderbouwmodel
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Functioneert uitstekend

Eenvoudige reiniging en onderhoud

- Robuuste, roestvrijstalen kamer (316L)
- Duurzame, doorzichtige glazen deuren
- Verwarmingselementen van 0,9 kW voor
een volledige droging
- Geavanceerd waterverzachtingssysteem
- Energiezuinig en rendabel

- De enige autoclaaf met volledig
waterafvoersysteem (ETS)
- Sproeiarmen zijn eenvoudig
uitneembaar en wasbaar
- Duurzame en onderhoudsarme
onderdelen

Technische kenmerken

standaard

optioneel

TIVA2

niet beschikbaar

TIVA2

Roestvrijstalen
deur zonder
droogsysteem

TIVA2-H

Debiet van de waspomp van de kamer

100 l per min.

100 l per min.

100 l per min.

Debiet: Droger van 30 W met HEPA-filter (H14)

18 m³ per uur

/

18 m³ per uur

2,9 kW

2,9 kW

2,9 kW

1/2

1/2

1/2/3

0,6 l

0,6 l

5l

KENMERKEN
Certificaat van extern laboratorium voor typeproefvalidatie conform
de norm EN ISO 15883-1/2
Loodgieterssysteem met DVGW-keurmerk, ontworpen om
de drinkwaterleidingen (waterruimte) te isoleren conform de
voorschriften van de Europese norm EN 1717
Deur met handmatige vergrendeling
Waskamer van hoogwaardig roestvrij staal (AISI 316L)
USB-slave-aansluiting voor pc
USB-host-aansluiting voor flashdrive
RS232-interface voor documentatie van externe cycli
Parallelle interface voor printer
Aanraakpaneel met grafisch kleurendisplay

Opgenomen vermogen
Doseerpompen voor wasmiddel met debietmeters en niveausensors:
standaard - 1, optioneel - maximaal 2 bij TIVA2 en maximaal 3 bij
TIVA2-H
Watergeleidingsmeter
Externe printer voor procesdocumentatie
Heldere ledverlichting in waskamer
Aansluiting voor warm en gedemineraliseerd water
Eén of meerdere interne wasmiddelhouders

Hoofdrekken en indelingen

Capaciteit voor de wascyclus:
Met handstukken: maximaal 8 kleine of middelgrote cassettes; of maximaal 3 grote cassettes.
Zonder handstukken: maximaal 16 kleine of middelgrote cassettes; of maximaal 6 grote cassettes.

INDELING 1

INDELING 2

• Standaard wasrek
• Verticaal rek voor spiegels
en instrumenten
• Twee secties voor plaatsing
van 3 grote cassettes
• Netmand voor kleine
voorwerpen

• Wasrek + Houder
voor 8 handstukken
• Verticaal rek voor
spiegels en instrumenten
• Sectie voor plaatsing
van 8 tableaus
of 8 cassettes

INDELING 3

• Standaard wasrek
• Twee secties voor
plaatsing
van 8 tableaus
of 8 cassettes

INDELING 4
• Wasrek + Houder
voor 8 handstukken
• Verticaal rek voor spiegels
en instrumenten
• Sectie voor plaatsing
van 3 grote cassettes
• Netmand voor kleine
voorwerpen

Tuttnauer, gerenommeerd
wereldleider in oplossingen voor
infectiebestrijding met meer dan

95
jaar
ervaring

Producten worden gedistribueerd
aan klinieken, ziekenhuizen en
onderzoeksinstituten in meer dan

140
landen

TUTTNAUER, UW ENIGE LOKET VOOR AL UW BEHOEFTEN
VOOR INFECTIEBESTRIJDING.
Graag tonen we u de rest van onze sterilisatieproducten om een volledig
proces van begin tot einde te garanderen.

Sealapparaat

T-Edge

Waterdestillator

Ultrasoonreiniger

Reinheidsindicator

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

Distributeur:

Profiteer van de kennis
van onze experts
Volg onze blog tuttnauer.com/blog
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