
Reliance® 300XLS 
Lavadora de Vidraria para Laboratório



Destaques da Linha de Produtos
A Lavadora Reliance 300XLS é o mais novo produto de alto desempenho da linha XLS dos sistemas 

de lavagem para laboratório da STERIS. Projetada especificamente para a limpeza e secagem 
completa de vidros e materiais plásticos, esta unidade apresenta um conjunto compacto 

proporcionando economia de espaço sem comprometer a produtividade.

FLEXIBILIDADE
O sistema de controle microprocessado com display 
colorido e toque de tela se apresenta de uma 
maneira que facilita a operação e acompanhamento 
de todos os ciclos de lavagem. A lavadora vem pré 
programada com cinco ciclos ajustáveis. Outros 
cinco ciclos adicionais estão disponíveis para 
programação personalizada de forma a atender aos 
requisitos de processos específicos. Além das 
impressões, os registros dos ciclos podem ser 
facilmente exportados para USB.

O rack com braço rotativo inferior de 
lavagem e os cestos de uso geral 

proporcionam uma área de acomodação 
adequada para a lavagem de béqueres 

e materiais diversos.

Até 90 pipetas podem ser 
completamente lavadas e secas.

O rack com injetores de lavagem 
como suportes M-56 pode lavar 

vidrarias menores de 50 ml



DESEMPENHO
Um sistema opcional de monitoramento mede 
a concentração de detergente nas soluções 
de lavagem e a condutividade da água após o 
enxágue final. Um braço rotativo instalado na 
parte superior da câmara garante a lavagem 
externa dos itens de carga. O sistema utiliza uma 
potente bomba de recirculação de 3 HP (2,2 kW) 
para garantir a limpeza completa dos itens 
processados. Três bombas de detergente estão 
incluídas para lidar com vários tipos de sujeira. 
O ar utilizado na secagem passa por um filtro 
HEPA para evitar a recontaminação da carga.

PRODUTIVIDADE
A câmara possui quatro níveis 
contendo os guias dos trilhos 
que permitem aos usuários 
configurar facilmente uma carga 
com ampla gama de materiais, 
proporcionando um excelente 
rendimento e aproveitamento 
de sua área.

Uma ampla linha de racks está disponível para garantir a limpeza e secagem eficiente da maioria dos 
materiais e vidrarias utilizados nos laboratórios.
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As soluções de processo e pesquisa da STERIS englobam muito mais do que apenas equipamentos. Nossos 
sistemas automatizados são aprimorados por uma série de acessórios para atender a diversas aplicações 
farmacêuticas ou laboratoriais. Além disso, sistemas de dosagem e fornecimento são incorporados para 

garantir o uso mais eficiente e eficaz dos nossos produtos químicos de limpeza precisamente formulados. 
Cada sistema conta com uma forte assistência técnica, envolvendo mais de 900 técnicos treinados em todo o 

mundo. Do planejamento até a instalação, oferecemos um suporte de validação e suporte operacional 
contínuo. A STERIS permanece com os Clientes durante todo o seu processo de produção ou ciclo de 

pesquisa para maximizar o tempo de atividade e a vida útil de seus equipamentos.

EQUIPAMENTOS TOTALMENTE INTEGRADOS, PRODUTOS QUÍMICOS FORMULADOS E SERVIÇOS
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