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لوپ سوز

ويژگي ها

مصرق برق پایین ¢

استریلیزاسیون لوپ در 3 ثانیه  ¢

عدم تولید حرارت جانبی در محیط ¢

آماده سازي سریع و لحظه اي ¢

مناسب براي استفاده درون هود،  ¢

گالوباکس، ورک استيشن

اســــــتفاده از تکنولوژي جدید در تولید  ¢

حرارت

عدم نیاز به پیش گرمایش ¢

ایمنی باال ¢

داراي محل نگهداري لوپ ¢

لوپ سـوزهاي شــرکت ســوگند با بهره گيري از تکنولوژي جديد در کمتر از ۵ ثانيه 

فرآيند استريل کردن را انجام مي دهند. اين لوپ سوز براي استيرل کردن انواع لوپ و 

سوزن مناسب است همچنين اين لوپ سوز در آزمايشــــگاه ها و هودهايي که امکان 

استفاده از گازهاي شعله ور وجود ندارد بسيار مناسب است. اين محصول با بهره گيري 

از تکنولوژي جديد، هيچ گونه حـرارت جانبـي توليد نخواهد کـرد. عالوه بــر اين اين 

دستگاه براي اسـتريل کردن لوپ ها به پيش گرمايش نيازي ندارد و به محض روشـن 

کردن قابليت استفاده را دارد. همچنين برق مصرفي اين دستگاه نسبت به محصـوالت 

مشــابه بســيار پايين تر مي باشد. به راحتي با قرار دادن لوپ ها درون لوله سراميکي 

درون دستگاه فرآيند استريل کردن آغاز مي گردد. 

Loop Burner

LOOP Burner ویژگی ها

 mm 15 قطر لوله استریلیزاسیون

  mm 80 طول مفید لوله استریلیزاسیون

450 درجه سانتی گراد دماي استریل

القایی روش گرمایش

3 تا 5 ثانیه زمان استریل

80 وات توان دستگاه

220 ولت برق ورودي دستگاه

275 * 145 * 160 میلیمتر ابعاد (طول، عرض، ارتفاع) 

4 کیلوگرم وزن

مشخصات فني دستگاه

سامان ههاي نوين
آزمايشگاهي و 
پزشکي سوگند
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تمامی حقوق این اثر متعلق به شرکت سامانه هاي نوین آزمایشگاهی و پزشکی سوگند است. هرگونه بازنشر، انتقال، تغییر یا ذخیره اطالعات این سند ممنوع میباشد. 

تمامی مشخصات - از جمله اطالعات فنی- در صورت صالحدید شرکت قابل تغییر میباشد

info@synmedlab.ir خيابان ۱۲ فروردين، خيابان شهداي ژاندارمري، پالک ۹۹
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خدمات پس از فروش
دستگاه لوپ سوز شرکت سوگند، داراي ۱۲ ماه گارانتي تعمير و ۱۰ سال خدمات پس از فروش مي باشد. 

Warning
High temperature
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