WD750

wielkogabarytowy system do mycia, dezynfekcji i suszenia
opis produktu
WD 750 ustanawia nowe standardy dotyczące bezpieczeństwa, jakości oraz efektywności ekonomicznej w szpitalach,
przychodniach i innych placówkach medycznych. Projekt oparto na aktualnie obowiązującej normie EN ISO 15883,
dotyczącej sprzętu na potrzeby mycia i dezynfekcji. Dzięki dużej komorze myjącej, wydajnemu systemowi
mycia oraz licznym opcjom, WD 750 spełnia wszystkie wymagania przyszłych użytkowników.
charakterystyka
Zróżnicowane wymiary komór umożliwiające mycie od 20 do 40 kontenerów sterylizacyjnych o rozmiarze
300x300x600 wraz z pokrywami w jednym cyklu
Możliwość mycia jednego lub dwóch wózków transportowych oraz obuwia
Niewielkie wymiary zewnętrzne oraz dostęp serwisowy wyłącznie od frontu urządzenia
W pełni przeszklone automatycznie przesuwne drzwi komory myjącej
Możliwy bardzo krótki czas trwania cyklu dzięki opcjonalnym zbiornikom
przygotowującym roztwory robocze
Możliwość dowolnej konfiguracji programów z panelu sterowania po wprowadzeniu klucza
Doskonały rezultat mycia dzięki wysokociśnieniowej pompie myjącej (1000 l/min)
Automatyczne monitorowanie ciśnienia pompy oraz systemu filtrującego komory
w celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu
Wysokowydajny agregat suszący (1800 m3/h) z wymuszonym suszeniem przez obwód mycia
System przechyłu ułatwiający suszenie- przyspieszony spływ wody z płaskich powierzchni
Do 4 pomp dozujących z czujnikami przepływu precyzyjnie odmierzającymi
zadane stężenie środka chemicznego
Dezynfekcja termiczna wg zadanej wartości A0 i/lub temperatury
Odprowadzenie kondensatu po stronie urządzenia na separatorze kondensatu
Kondensacyjny system odzyskiwania ciepła z fazy suszenia, ze wstępnym ogrzewaniem
wody zdemineralizowanej dla skrócenia czasu cyklu (opcjonalnie)
Elektryczne lub parowe ogrzewanie komory myjącej
Zgodność z wymaganiami normy EN ISO 15883 cz.1 i cz.2
Bardzo niski poziom hałasu <65dB (A)

W 750 z drzwiami przesuwnymi, szklanymi

dane techniczne

WD 750S

wymiary zewnętrzne W × S (mm)
głębokość - wymiar zewnętrzny (mm)

WD 750M

WD 750L

2450 × 2300
2000

wymiary komory myjącej W × S (mm)

2860

3600

2000 × 820

głębokość komory myjącej (mm)

1350

2300

2950

objętość komory myjącej

2214 l

3772 l

4838 l

kontener sterylizacyjny z pokrywą

20

27

40

buty operacyjne

pojemność na cykl

4-poziomowy wózek załadowczy m. in. na kontenery

180

270

360

wózki transportowe

1

2

2

stół operacyjny

0

1

1
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