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Opis techniczny: Laboratoryjny autoklaw parowy
Systec DX-200 2D
1. Opis produktu
W pełni automatyczny laboratoryjny autoklaw parowy, poziomy (ładowany
od przodu), przelotowy (dwudrzwiowy) przystosowany do pracy pomiędzy
strefą czystą (cleanroom), a brudną (skażoną).
Autoklaw jest przeznaczony do sterylizacji nasyconą parą wodną nast.
obiektów i materiałów (w zależności od zainstalowanych opcji):
- ciała stałe (narzędzia, naczynia szklane i z autoklawowalnych
tworzyw sztucznych, korki, węże, części urządzeń itp.)
- płyny (w naczyniach otwartych i/lub zamkniętych)
- odpady laboratoryjne stałe, w workach foliowych
- odpady laboratoryjne płynne, w butelkach itp. pojemnikach
- materiały porowate (filtry, tekstylia, przedmioty opakowane
w rękawy papierowo-foliowe).
Projektowanie, produkcja i kontrola jakości prowadzona jest w oparciu
o system zarządzania i jakości ISO 9001:2000.
2. Normy i przepisy
Urządzenie jest zgodne z następującymi normami, przepisami i dyrektywami:
Norma / przepis / dyrektywa

Opis

97/23/CE

PED (Pressure Equipment Directive) – zharmonizowane przepisy
dla urządzeń ciśnieniowych

PN-EN 285:2000*

)

Sterylizacja. Sterylizatory parowe. Duże sterylizatory.
(Zgodne w niektórych konfiguracjach)

73/23/EEC

Sprzęt elektryczny niskiego napięcia

89/336/EEC

Kompatybilność elektromagnetyczna

AD Merkblaetter 2000

Konstrukcja, obliczenia, spawy

Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społ. z dnia 09.07.2003 r. w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych.
*) Uwaga! Autoklawy Systec są autoklawami medycznymi i nie są opatrzone znakiem CE dla wyrobów medycznych.
Jednak, zależnie od konfiguracji, spełniają w całości lub częściowo wymagania normy PN-EN 285.

3. Wymagania instalacyjne
Autoklaw jest instalowany jest w ścianie oddzielającej strefę czystą od brudnej. Maksymalna grubość ściany
w miejscu instalacji wynosi 200 mm. Jeżeli zachodzi konieczność zainstalowania autoklawu a ścianie
grubszej, konieczne jest wykucie wnęki (najlepiej po stronie czystej), której wymiary należy ustalić
z dostawcą urządzenia. Dostęp do wszystkich podzespołów możliwy jest poprzez drzwiczki serwisowe
znajdujące się na wszystkich ścianach obudowy po stronie technicznej (brudnej) autoklawu. Po stronie
czystej autoklawu znajdują się tylko jedne drzwi oraz panel sterowania. należy. Urządzenie winno być
zainstalowane w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp ze wszystkich stron.
Uwaga! Zamawiający winien przygotować miejsce instalacji zgodnie z załączonym rysunkiem instalacyjnym.
Wszystkie przyłącza (woda demineralizowana, woda do chłodzenia, odpływ, zasilanie elektryczne, sprężone
powietrze) powinny znajdować się w bezpośredniej bliskości autoklawu. Węże muszą być wolne od załamań
i zasyfonowań. Odpływ do kanalizacji może znajdować się w podłodze (kratka ściekowa) lub na ścianie.
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Wytwornica pary jest wyposażona w pompę pozwalającą pobierać wodę także ze zbiornika nieciśnieniowego
– zbiornik o pojemności min. 30 l, długość przyłącza maks. 1,5... 2 m. Spust kondensatu może odbywać się
do niezależnego zbiornika o odpowiedniej pojemności.
Wymagania dot. przyłączy i mediów:
Medium

Wymagania

Przyłącze

Woda do zasilania
wytwornicy pary

Woda demineralizowana,
przewodność <15 µS/cm

Zawór czerpalny z gwintem
zewnętrznym ¾”

Woda do chłodzenia*)

Woda z sieci o twardości <10ºN
przewodność < 300 µS/cm

Zawór czerpalny z gwintem
zewnętrznym ¾”

Zasilanie elektryczne

3-fazowe 380-400 V 50/60 Hz,
16 A, 9 kW

Prawidłowo uziemione gniazdo
16 A, 5-bolcowe z zabezp.
różnicowo-prądowym.

Sprężone powietrze (opcja)

Czyste, suche, bez par oleju,
ciśn. 4... 10 bar

Zawór z automatyczną złączką
pneumatyczną (żeńską)

*) Uwaga! Woda ta jest potrzebna jest systemów chłodzenia wodnego (opcja), systemu próżniowego z bezolejową
pompą próżniową (opcja) oraz do schładzania kondensatu na spuście do kanalizacji.

4. Budowa
Komora ciśnieniowa
Komora ciśnieniowa ma konstrukcję jednościenną. Jest wykonana ze stali tytanowej AISI 316 Ti (1.4571).
Jest to komora cylindryczna, otwarta na obu końcach. Na dole komory znajduje się otwór spustowy
z wyjmowanym filtrem mającym zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń mechanicznych
do armatury autoklawu. Spawy orbitalne oraz cała powierzchnia komory są spolerowane do Ra < 0,8 µm
(w wersji standardowej – możliwe jest zamówienie urządzenia o większej gładkości). Standardowo autoklaw
jest wyposażony w perforowaną półkę na dno (jako wyposażenie dodatkowe oferowany jest stelaż
z dodatkową półką). Komora wyposażona jest w port walidacyjny umożliwiający wprowadzenie do komory
kontrolnych sond temperaturowych.
Drzwi komory
Sferyczne drzwi po obu stronach komory ciśnieniowej wykonane są ze stali tytanowej AISI 316 Ti (1.4571).
Ich głębokość pozwala zainstalować z jednej strony wentylator do zwiększenia konwekcji w komorze,
co wspomaga efektywność chłodzenia wodnego (opcja). Rozwiązanie to nie zmniejsza przestrzeni użytkowej
komory. Drzwi autoklawu mają własną izolację termiczną oraz osłonę z tworzywa sztucznego, chroniącą
personel przed kontaktem z gorącymi częściami urządzenia.
Uszczelki drzwi
Drzwi uszczelniane są za pomocą uszczelki silikonowej o innowacyjnym kształcie, który gwarantuje pełne
i skuteczne uszczelnienie zarówno przy nadciśnieniu, jak i podciśnieniu panującym w komorze sterylizatora.
W ten sposób wyeliminowano wszystkie niekorzystne czynniki charakterystyczne dla tradycyjnych systemów
uszczelniania z wykorzystaniem pary wodnej pod ciśnieniem lub sprężonego powietrza. Jest to system
działający samoczynnie pod wpływem warunków panujących w komorze autoklawu i jest w pełni niezależny
od ewentualnej przerwy w zasilaniu elektrycznym.
System zamykania i otwierania drzwi
Drzwi zamyka się przez dociśnięcie i przytrzymanie przez ok. 1 sek. - do momentu uaktywnienia blokady
w kształcie pierścienia ze stali nierdzewnej, znajdującego się na całym obwodzie komory autoklawu. Aby
zagwarantować prawidłowe zamknięcie, drzwi są dociągane do rantu komory przez niewielkie podciśnienie
wytwarzane w momencie zamykania przez pompę próżniową. Pierścień jest sterowany pneumatycznie;
poprawność jego zamknięcia kontrolowana jest przez system czujników zainstalowanych w drzwiach
autoklawu. Odblokowanie drzwi jest możliwe, tylko jeżeli ciśnienie w komorze autoklawu wyrówna się
z ciśnieniem atmosferycznym (tolerancja -10/+4 kPa) oraz jeżeli temperatura końcowa produktu (dot.
sterylizacji płynów) osiągnie bezpieczny poziom (<80°C). Po spełnieniu tych warunków drzwi można
otworzyć, zależnie od ustawień programu – manualnie (przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza na panelu
sterowania) lub automatycznie. Automatyczne otwieranie drzwi pozwala przystąpić do rozładunku
po przewietrzeniu komory z resztek pary (jeśli nie jest zainstalowany lub uaktywniony system suszenia).

Wersja 03/2008

Systec D-200 2D

Strona 2 z 5

De Ville Biotechnology
ul. Miła 14, 05-090 Raszyn
tel.: (0-22) 720 22 59
www.deville.com.pl

Autoklaw wyposażony jest w inteligentny system kontroli otwierania przeciwległych drzwi. System ten
uniemożliwiające jednoczesne otwarcie drzwi po obu stronach autoklawu. Otwarcie drzwi po stronie brudnej
powoduje, że drzwi po stronie czystej można otworzyć dopiero po przeprowadzeniu skutecznego cyklu
sterylizacji. Otwarcie którychkolwiek drzwi autoklawu jest sygnalizowane pojawienie się stosownego
komunikatu na ekranie sterownika.
Wytwornica pary
Para wytwarzana jest w wytwornicy, całkowicie oddzielonej od komory sterylizatora (w komorze nie ma
żadnych elementów grzejnych). Wytwornica pary jest zintegrowana z urządzeniem i znajduje się wewnątrz
obudowy autoklawu. Jest ona w całości wykonana ze stali tytanowej AISI 316 Ti (1.4571) i wyposażona
we wszelkie funkcje kontrolno-sterujące oraz w kompletną armaturę konieczną do automatycznego
pobierania wody demineralizowanej (zawory, pompę, czujniki przepływu i poziomu wody). Jej wielkość
i wydajność (poj. 8 l, wydajność 10-11 kg pary/godz.) jest dobrana optymalnie do wielkości komory
ciśnieniowej oraz prowadzonych w niej procesów sterylizacji.
Całkowite oddzielenie wytwornicy pary od komory sterylizacyjnej pozwala utrzymywać ją przez cały czas
pracy autoklawu pod ciśnieniem i w pełnej gotowości do podawania pary. Konstrukcja taka umożliwia bardzo
efektywną ewakuację powietrza z komory poprzez nagrzewanie pulsacyjne lub zastosowanie próżni
frakcjonowanej. W fazie chłodzenia wytwornica nie jest schładzana, co umożliwi jej natychmiastowe
wykorzystanie po zakończeniu fazy chłodzenia. Takie rozwiązanie również skraca fazę chłodzenia oraz
zmniejsza zużycie wody do chłodzenia. W przypadku zainstalowania systemu suszenia „Superdry” (opcja)
para wykorzystywana jest także w fazie suszenia do nagrzewania ścian komory (przed rozpoczęciem cyklu
pracy – do wstępnego nagrzewania ścian, co skraca czas trwania całego programu).
Skraplacz pary
Para wodna oraz kondensat są usuwane z komory autoklawu automatycznie. Temperatura kondensatu jest
kontrolowana przez osobną sondę temperaturową Pt100 zainstalowaną na wyjściu z autoklawu, co pozwala
uzyskać znaczną oszczędność zużywanej wody do chłodzenia. Rozwiązanie to w znacznym stopniu
zmniejsza emisję pary do otoczenia, redukuje intensywność nieprzyjemnych zapachów oraz eliminuje ryzyko
uszkodzenia plastikowych rur kanalizacyjnych na skutek działania wysokiej temperatury.
Izolacja termiczna
Izolację termiczną komory i pokrywy wykonano z wysokogatunkowego materiału o nazwie Hanno-Tect
(pianka melaminowa). Materiał ten odznacza się wysoką odpornością termiczną oraz – w odróżnieniu
od powszechnie stosowanej wełny mineralnej lub szklanej – nie ulega pyleniu, dzięki czemu może być
stosowany także w strefach czystych (cleanroomach).
Armatura
Wszystkie połączenia wykonane są z węży teflonowych. Do uszczelnień wykorzystano viton, teflon i silikon.
Podzespoły takie jak pompy, zawory elektromagnetyczne, presostaty, kompresory, siłowniki, czujniki itp.
są częściami typowymi, najwyższej jakości i pochodzą od czołowych producentów tego typu komponentów.
Instalacja elektryczna
Wszystkie przewody narażone na kontakt z powierzchniami gorącymi są zabezpieczone odpowiednią
izolacją termiczną. Obwody elektroniczne są zabezpieczone filtrem sieciowym eliminującym szumy mogące
powodować zakłócenia w pracy urządzenia.
System zabezpieczeń
Urządzenie wyposażone jest w szereg elementów zabezpieczających, które gwarantują zarówno
bezpieczeństwo personelu i otoczenia, jak i redukują ryzyko wypadku / awarii spowodowanego przez
czynniki zewnętrzne i błąd ludzki:
- dwa zawory bezpieczeństwa – atestowane (CE) – osobny zawór w obwodzie wytwornicy pary (ciśn.
otwarcia 5 bar) i osobny zabezpieczający komorę autoklawu (ciśnienie otwarcia 4 bar);
- mechanizm ryglujący drzwi komory – uniemożliwia otwarcie komory jeżeli w komorze panuje
ciśnienie inne od atmosferycznego (-10/+4 kPa), lub gdy nie została osiągnięta zaprogramowana
bezpieczna temperatura końcowa produktu (dot. sterylizacji płynów);
- zabezpieczenie nadtemperaturowe – termostat odcinający zasilanie grzałki wytwornicy pary jeśli
przekroczy ona dopuszczalną temperaturę;
- niezależny obwód blokady pierścienia drzwi, jeżeli ciśnienie w komorze jest wyższe o 40 mbar
od ciśnienia atmosferycznego;
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- minimalne tempo chłodzenia – sterownik kontroluje przewidywaną prędkość spadku temperatury
produktu w fazie chłodzenia (np. 1 K/min), co chroni personel w sytuacji, gdy z naczynia
referencyjnego wysunie się sonda lub gdy naczynie referencyjne z płynem pęknie w czasie procesu
i sonda w nim umieszczona zbyt szybko osiągnie zadaną temperaturę końcową umożliwiającą
otwarcie autoklawu;
- sonda kontrolująca poziom wody (kondensatu) na dnie komory (jeżeli jest zbyt dużo płynu na dnie,
co grozi gwałtownym wejściem w stan wrzenia w momencie otwarcia pokrywy, system blokuje
otwarcie pokrywy i eliminuje ryzyko wypadku);
- system zabezpieczający przed powrotem wody z autoklawu do sieci zasilającej, oraz układ
zabezpieczający wytwornicę pary i pompę próżniową (opcja) w razie przerwy w zasilaniu;
- system osuszania wężownicy chłodzenia wodnego (opcja) po zakończeniu cyklu pracy –
zabezpiecza przed doprowadzeniem wody w wężownicy do stanu wrzenia w kolejnej fazie grzania
oraz zapobiega osadzaniu się kamienia w wężownicy;
- ponadto urządzenie posiada zabezpieczenia wymagane dla sprzętu elektrycznego i grzewczego
w ramach atestacji na znak CE;
- Uszczelnienie Bioshield do montażu w strefach czystych.
System sterowania i kontroli
Nowoczesny sterownik mikroprocesorowy kontroluje wszystkie funkcje autoklawu, w tym: ciśnienie pary,
temperaturę, czas sterylizacji oraz opcjonalne funkcje, jak szybkie chłodzenie, próżnia wstępna i końcowa
czy suszenie, a także ok. 100 parametrów i ustawień na poziomie menu serwisowego. Poprawność działania
autoklawu i przebieg procesów sterylizacji są kontrolowane przez ciągłą analizę porównawczą ciśnienia
i temperatury pary, które podlegają stałej i bezpośredniej współzależności.
System kontroli i sterowania obejmuje dwa przetworniki ciśnienia (jeden kontroluje ciśnienie w komorze
autoklawu, drugi w wytwornicy pary), elastyczną sondę temperaturową Pt100 (kl. A) do umieszczania
w produkcie / w naczyniu referencyjnym (dot. tylko sterylizacji płynów) i drugą sondę temperaturową Pt100
(kl. A), zainstalowaną w spuście kondensatu z komory. W autoklawie mogą być zainstalowane dodatkowe
sondy temperaturowe Pt100 do pomiaru temperatury w komorze/produkcie lub sondy dwuczujnikowe.
Po obu stronach autoklawu znajduje się panel sterowania. Jest on wyposażony jest w 8-wierszowy monitor
LCD oraz 8 klawiszy, których funkcje zmieniają się dynamicznie zależnie od poziomu menu lub aktywnej
opcji. Obsługa sterownika jest niezwykle prosta i odbywa się za pomocą menu widocznego na dużym
wyświetlaczu LCD. Wszystkie parametry procesu mogą być zmieniane przez użycie odpowiednich kodów
dostępu. W przypadku stwierdzenia odchylenia od zaprogramowanych parametrów, wyświetlany jest
stosowny komunikat o błędzie (alarm) oraz zapala się czerwona dioda ostrzegawcza.
Urządzenie jest wyposażone w szeregowy port komunikacyjny RS 232, pozwalający podłączyć autoklaw
do
komputera PC, w którym zainstalowano program do rejestracji danych procesowych (opcja).
W autoklawie może być zainstalowana drukarka (opcja) do rejestracji danych procesowych i komunikatów
o stanach alarmowych.
5. Dane techniczne
Wymiary zewnętrzne (wys. x głęb. x szer.) – tylko
strona maszynowa (brudna), bez osłony Bioshield
Pojemność użytkowa / całkowita
Użytkowe wymiary komory (Ø x głębokość)
Masa autoklawu (w wersji podstawowej)
Pobór mocy
Napięcie znamionowe
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (bezwzględne)
Maksymalna temperatura robocza

1530x 940x 930 mm
200 / 205 l
500 x 1000 mm
~350 kg
9000 W
380 – 400 V
4 bar (opcja: 5 bar)
140˚C (opcja:150˚C)

6. Producent: Systec GmbH Labor-Systemtechnik, Sandusweg 11, D-35435 Wettenberg, Niemcy
tel. +49 641/98211-0, fax +49 641/98211-21, e-mail: info@systec-lab.de, www.systec-lab.de
7. Dystrybucja i serwis w Polsce: De Ville Biotechnology ul. Miła 14, 05-090 Raszyn
tel. (022) 7202259, 7203421, fax (022) 7161985, e-mail: info@deville.com.pl, www.deville.com.pl
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