
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERZÁLNÍ VYHŘÍVANÉ VODNÍ LÁZNĚ 
BW-S / BW-5 / BW-10 / BW-50                                                                                                                                               

 



 
Univerzální vyhřívané vodní lázně BW-S / BW-5 / BW-10 / BW-50 
 
 
Jsou určeny pro všechna klinická i laboratorní pracoviště k přesnému 
a bezpečnému ohřevu lahví a vaků se zdravotnickým materiálem 
např. infuzními roztoky, krevními deriváty, potravinami a ostatními 
látkami dle potřeb jednotlivých pracovišť. 
Přístroje se skládají z oplášťované nosné konstrukce a nerezové vany 
s víkem. Dvojité dno, soustava trysek a výkonné čerpadlo z plastu 
případně z nerez oceli zajišťuje během provozu řádné promíchání 
pracovní náplně a tím optimální rozložení teploty v pracovním 
prostoru lázně.  
Ohřívané láhve/vaky jsou do lázně vkládány pomocí nerezových košů. 
Koše jsou dodávány v několika standartních variantách, nebo jsou 
vyrobeny na míru podle potřeby a účelu použití.  
Všechny typy lázní jsou řízeny mikroprocesorovým regulátorem 
teploty.  
BW-S má fixně nastavenou teplotu ohřevu 37,5°C. Změnu tohoto 
parametru může provést pouze autorizovaný servis.  
BW-5, BW-10 a BW-50 jsou ovládány dotykovou klávesnicí. Uživatel 
může zvolit požadovaný režim provozu (časové i teplotní parametry), 
případně vybrat 1 z 10 programů vložených do paměti přístroje. 
Jednotlivé programy lze při výrobě přístroje upravit dle konkrétních 
požadavků zákazníka.  
Nepřetržitá autodiagnostika ověřuje nastavené a provozní parametry 
přístroje. Při odchylce oznámí tento stav optickým i akustickým 
signálem a vypne ohřev. Nemůže tedy dojít k poškození ohřívaných 
roztoků nadměrnou teplotou vodní lázně. 
 



      Technické parametry  
▪ Třída ochrany přístroje       I  

▪ Napájení         230/50    V/ Hz  

▪ Příkon       BW-S   350     W 

                  BW-5   350     W 

       BW-10   700     W 

       BW-50   2000     W  

▪ Teplotní rozsah        30 - 65     °C    

▪ Přesnost         0,1     °C 

▪ Standardní počet vaků a500 ml/ lahví a250 ml BW-S    4/8 

       BW-5    4/8 

       BW-10   8/12 

       BW-50   20/50       

▪ Objem vodní náplně     BW-S    5    l 

       BW-5    5    l 

       BW-10   10    l 

       BW-50   50    l 

▪ Rozměry Š x V x H          BW-S    270 x 330 x 500   mm 

       BW-5    270 x 330 x 500  mm 

       BW-10   400 x 330 x 500   mm 

       BW-50   700 x 950 x 750   mm 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfamedic s.r.o 

Tř. 5.května 458/35, 37372 Lišov, Czech Republic 

T: 387 994 664 

alfamedic@alfamedic.cz, www.alfamedic.cz   
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