
ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРОВІ ГЕНЕРАТОРИ

Парові генератори серії E 

Простий у використанні - безперервна та 
автоматизована робота.
Потужність - 200-300 кВт. До 420 кг / год пари.
Безпечність для довкілля - використовується 
електроенергія для генерації пари, без викидів 
шкідливих речовин.
Займає небагато місця: швидкий та економічний - низькі 
енергозатрати та  максимальна продуктивність.
Надійність та безпека -  система керування на базі 
мікроконтролера.
Легкість встановлення - протягом 1 дня.
Найкраще рішення - для клінік, лабораторій та 
центральних стерилізаційних відділення великих 
лікарень.

Парогенерат ор E-200
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Компанія сертифікована ISO 9001 та ISO 13485, продукція має сертифікат CE 
Прогресивні Стерилізаційні Рішення та 

Оброблення Біомедичних Відходів



ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРОВІ ГЕНЕРАТОРИ

Парові генератори серії E 
Серія Електричних чистих парових генераторів 
складається з повністю автоматичних парових 
апаратів, розроблених відповідно до найвищих 
стандартів якості, для забезпечення «сухого», 
насиченого, стабільного та високоякісного чистого 
пару для медичних стерилізаторів, автоклавів та 
миюче-дезинфікуючих машин у лікарнях, клініках та 
лабораторіях.

Парогенератори з електричним підігрівом 
постачаються з круглими ємностями  з нержавіючої 
сталі 316L, що відповідає директиві щодо обладнання 
для тиску (PED) і вбудованим в резервуар попереднім 
підігрівачем демінералізованої води. Корпус, панелі, 
трубопроводи та нагрівальні елементи для чистого 
парогенератора також виконані з нержавіючої сталі.

Завдяки компактному та автономному дизайну, ці 
парогенератори легко встановлювати в 
стерилізаційному відділенні лікарні, поруч із 
стерилізатором, апаратом для мийки та дезінфекції 
або в підсобному приміщенні.

Завдяки численним функціям безпеки 
парогенератори відповідають найвищим стандартам 
та вимогам щодо якості, безпеки та експлуатації.

Мікроконтроллерна система управління; Технологія 
Freescale автоматично контролює всі операції. Система 
включає в себе цифровий РК-дисплей з роздільною 
здатністю 2x16 символів з клавіатурою,  автономною і 
дистанційною діагностикою, що забезпечує надійну, 
безпечну, зручну та повністю автоматичну роботу.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель Парогенератори серіїї E Парогенератор E-200 Парогенератор E-300

Потужність 200 кВт 300 кВт

Макс. виробництво пари 280 кг/год 420 кг/год

Зовнішні розміри  ШxВxД 850 x 2000 x 1050 850 x 2000 x 1050

Робочий тиск 

Температура насиченої пари 

Джерело живлення 

3.5 bar

148 °C

3 фази 380-400 В, 50/60 Гц 

Орієнтовна вага 520 кг 540 кг

Ємність високого  тиску

Корпус ємності високого  тиску 

Застосування

2

нержавіюча сталь 316L кругла камера

для медичних приладів, що використовують насичений пар

Celitron Medical Technologies Kft.    H-2600 Vác, Szent László str. 36. Hungary        www.celitron.com.ua    e-mail: info@celitron.com.ua
ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»  Офіційний представник в Україні        01024, Україна, м. Київ,  вул. Богомольця 7/14, oф. 182.         Тел./факс: +38 044 500 93 59  




