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Horkovzdušný sterilizátor Memmert SF 
 

Tento horkovzdušný sterilizátor splňuje veškeré 
předpisy na horkovzdušnou sterilizaci pro 
zdravotnictví. Konstrukčně vychází z ucelené řady 
sušáren Memmert. 
Sterilizátor zaručuje naprostou bezpečnost 
obsluhy, má intuitivní ovládání a moderní design. 
Je zhotoven z kvalitní nerezové oceli se snadným 
čištěním.  
Řada SF/SFPlus je vybavena ventilátorem - 
nuceným oběhem vzduchu. Přístroje této řady mají 
regulaci umožňující odečet pracovního času až po 
náběhu na nastavenou teplotu.  
Sterilizátory SF jsou vhodné řešení horkovzdušné 
sterilizace nástrojů zejména pro menší lékařské 
ordinace, tetovací, pedikúrní a manikúrní salóny. 
 
Jsou doporučené do všech ambulancí jako 
náhrada za starší typy sterilizátorů, které nesplňují 
požadavky vyhlášky MZČR 306/2012 Sb na 
horkovzdušné sterilizátory. 
 

 
 
 
 

 
Regulátor SingleDisplay: 
- nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času 
- rozhraní Ethernet  
- dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry SF 55: 
Vnitřní objem: 53 litrů,  
Vnitřní rozměry: šířka: 400 mm, výška: 400 mm, hloubka:330 mm 
Vnější rozměry: šířka: 585 mm, výška: 787 mm, hloubka: 514 mm  
Napájení: 230V / 50Hz, Příkon: 2000W 
Váha netto: 55 kg,  Váha včetně balení: 67kg 
Počet sít v dodávce: 1 ks,    Maximální počet sít: 4 ks 
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Technické parametry SF30: 
Vnitřní objem: 32 litrů 
Vnitřní rozměry: šířka: 400 mm, výška:320 mm, hloubka:250 mm 
Vnější rozměry: šířka: 585 mm, výška: 707 mm, hloubka: 434 mm  
Napájení: 230V / 50Hz, Příkon: 1600W 
Váha netto: 44 kg,  Váha včetně balení: 55kg 
Počet sít v dodávce: 1 ks,    Maximální počet sít: 3 ks 

 
 
 
 
 
 
Technické parametry SF 75: 
Vnitřní objem: 74 litrů 
Vnitřní rozměry: šířka: 400 mm, výška: 560 mm, hloubka:330 mm 
Vnější rozměry: šířka: 585 mm, výška:947 mm, hloubka: 514 mm  
Napájení: 230V / 50Hz  Příkon: 2500W 
Váha netto: 65 kg  Váha včetně balení: 78kg 
Počet sít v dodávce: 2 ks  Maximální počet sít: 4 ks 

 
Technické parametry SF 110: 
Vnitřní objem: 108 litrů 
Vnitřní rozměry: šířka: 560 mm, výška: 480 mm, hloubka:400 mm 
Vnější rozměry: šířka: 745 mm, výška: 867 mm, hloubka: 584 mm  
Napájení: 230V / 50Hz  Příkon: 2800W 
Váha netto: 74 kg Váha včetně balení: 88kg 
Počet sít v dodávce: 2 ks, Maximální počet sít: 5 ks 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


