Handleiding Hogedrukpan
VOS-13000
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Onderdelen van uw hogedrukpan
1. Handgreep
2. Veiligheidsventiel (met slang)
3. Overdrukventiel
4. Druk/temperatuurmeter
5. Binnenpan
6. Zeefplaat
7. Borging met vleugelmoer (6 stuks)
8. Buitenpan (container)
9. Zekeringhouder
10. Aftapkraan
11. Druk/temperatuur instelknop
12. Timer
13. Borgmoersleutel
14. Steunpunt voor binnenpan (3X)
15. Temperatuursensor
16. Verwarmingselement
17. Droogkookbeveiliging (vlotter)
VERMIJD ONGELUKKEN: LEES DE GEHELE HANDLEIDING
VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT!
NIET ONBEHEERD LATEN WERKEN
De hogedrukpan maakt gebruik van verzadigde stoom om snel en efficiënt producten te steriliseren.
De container is gemaakt van RVS (8).
Bij een druk van 0,16MPa* zal het overdrukventiel (3) automatisch openen en de overdruk reguleren. In geval van een calamiteit zal het extra
veiligheidsventiel (2) openen.
Een gecombineerde temperatuur- en manometer (4) geeft de actuele
temperatuur en druk in de ketel aan.
De VOS-13000 autoclave is beveiligd tegen droogkoken en is voorzien
van een timerfunctie.
*Bar en MPa zijn eenheden voor druk: 1 Bar = 0.1 Megapascal

GEBRUIK

1. Plaats de hogedrukpan op een stevige en vlakke ondergrond. Zorg
voor een vrije ruimte van tenminste 15 centimeter rondom het apparaat.
2. Plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare bronnen, zorg
voor goede ventilatie en een droge omgeving.
3. Haal de binnenpan uit de container en vul de container met 3,5 liter
water. Het waterniveau mag NIET boven de 3 steunpunten voor de
binnenpan (nr 14) uitkomen.
4. Plaats de te reinigen objecten op de zeefplaat die onderin de binnenpan is gelegd. Houd enige afstand tussen deze objecten zodat
de stoom alle vervuiling goed kan verwijderen.
5. Zet de binnenpan in de container, plaats het deksel op de pan
(controleer dat deze er goed recht opstaat) en draai de borgingen
vast met de vleugelmoeren. Doe dit gelijkmatig rondom: eerst allemaal handvast zetten en dan één voor één steeds strakker draaien, eventueel met behulp van de borgmoersleutel (13). Overdrijf
niet met het aandraaien van de moeren.
6. Let op: zet de 2 veiligheidskleppen in eerste
instantie open (omhoog, zie afbelding) zodat
de koude lucht makkelijk uit de container kan
ontsnappen:

7. Stel met de linker draaiknop de gewenste druk of temperatuur in
die u wilt gebruiken voor de reiniging. Wij adviseren een maximum
van 127°C. De veiligheidsklep zal dan netjes dichtblijven.
Stel met de rechter draaiknop in hoelang u wilt
dat de reiniging op de gekozen druk of temperatuur duurt.
Als de temperatuur rond de 100°C is, zet dan
de veiligheidskleppen dicht (naar beneden, zie
afbeelding) zodat de druk kan oplopen:

8. De tijd begint terug te lopen als de opgegeven druk of temperatuur
is bereikt. Als de druk tijdens het proces boven de 0,165 MPA komt,
opent het overdrukventiel tijdelijk. Niet schrikken, het geluid is heftig.
De reiniging stopt als de ingestelde tijd is bereikt. Het apparaat
geeft eerst een geluidssignaal.
Haal de stekker uit het stopcontact als het proces is gestopt.
Laat de machine afkoelen en de druk teruglopen tot nul. Dit kan uiteraard even duren. Open de kleppen niet en laat het deksel zitten
totdat de druk volledig is teruggelopen.

VROEGTIJDIG OPENEN VAN DE DEKSEL OF
KLEPPEN KAN TOT ERNSTIGE BRANDWONDEN
LEIDEN.
Als het apparaat is afgekoeld en de druk is teruggelopen tot nul, open
dan de 2 veiligheidskleppen om eventueel achtergebleven overdruk vrij
te laten. Draai nu de vleugelmoeren gelijkmatig los, dus om en om een
stukje losser draaien.
Reinig de machine volgens de stappen van pagina 4 alvorens hem op
te bergen.

TECHNISCHE PARAMETERS
1) Volume van de sterilisatie binnenpan: 18 liter
2) Werkdruk: 0,14 tot 0,16MPa
3) Maximale druk: 0,165Mpa
4) Spanning: AC 220V
5) Vermogen: 2000 Watt
Meer informatie over het gebruik van de autoclaaf vindt u op:

http://www.microbiologie.info

VEILIGHEID
1. Vermijd overdruk in de drum. Overschrijd nimmer 0,165 MPa.
Mocht het overdrukventiel niet werken bij 0,165MPa, trek direct de
stekker uit het stopcontact.
2. De autoclaaf alleen bedienen door (of onder strikt toezicht van)
geautoriseerd personeel. U werkt met zeer hoge druk en zeer hoge
temperatuur.
3. Controleer of de manometer voor gebruik op stand nul staat. Anders is er sprake van een afwijking en moet de manometer vervangen of gecontroleerd worden.
4. De manometer moet tenminste 1 maal per jaar op juist functioneren
worden gecontroleerd.
5. Controleer de afdichtring van de deksel regelmatig en vervang
deze als er sprake is van slijtage (scheurtjes, harde oppervlakte) of
ernstige vervuiling.
6. Laat de autoclaaf na beïndiging van het proces HELEMAAL
AFKOELEN en let op dat de manometer op stand nul staat alvorens u hhet deksel opent.

HET REINIGEN NA GEBRUIK
1. Tap het water af nadat het apparaat is afgekoeld. Droog de binnenpan, de buitenpan en de zeefplaat zorgvuldig af voordat u hem
opbergt.
2. De buitenkant kan met afwasmiddel en water worden gereinigd.
Een donker verkleurde binnenkant doet geen afbreuk aan de sterilisatie.
3. Eventuele vlekken zijn te verwijderen met een oplossing van water
en wijnsteenpoeder.
4. Indien de pan niet wordt gebruikt, plaats de deksel ondersteboven
op de pan en bewaar op een droge plaats. Bij het opruimen van
een gesloten pan kan de afdichtring vervormen.

ALGEMEEN ONDERHOUD
1) LET OP: voor een veilig gebruik en een goed resultaat dient bij
vervanging van de afdichtring van de deksel (bij vervorming of hardheid) ook het overdrukventiel te worden vervangen. Vervang het overdrukventiel in ieder geval elke twee jaar. Beide onderdelen behoeven
verder geen onderhoud.
2) Indien er zich een lekkage of stoom ontwikkelt tijdens gebruik, controleer de volgende mogelijke oorzaken:
Het vormen van een klein beetje vocht onder de drukregelaar is bij
verwarming normaal. Dit komt doordat de temperatuur van de drukregelaar lager is dan de rest van de pan. Bij teveel condensvorming kan
de stoomafvoer loszitten en moet dan worden aangedraaid met een
steeksleutel.
Een lekkage tussen de pan en de deksel wordt normaal veroorzaakt
door het krimpen van de afdichtring bij langdurig gebruik. Vervang in dit
geval de afdichtring. Er kan een klein beetje vocht zichtbaar zijn rond
het overdrukventiel zodra de sterilisatie begint. Dit stopt zodra het overdrukventiel zich sluit. Indien niet: reinig of vervang het overdrukventiel.

RESERVE ONDERDELEN (apart te bestellen)
•
•
•

Manometer
Afdichtring deksel
Overdrukventiel

GARANTIE
•
•
•
•

Gratis vervanging defecte onderdelen als gevolg van fabricagefouten.
Arbeidsloon is voor rekening van de klant.
Het apparaat wordt altijd verzonden op kosten van de klant, de
retourzending ex- works.
Deze garantie geldt niet voor slijtage bij normaal gebruik, verkeerd
gebruik, bij foute installatie en sabotage.
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