WD250/ WD290

myjnia-dezynfektor narzędziowa
opis produktu

Przez wiele lat bezawaryjnej pracy w szpitalach na całym świecie,
myjnie-dezynfektory WD 2X0 wyróżniają się niezaprzeczalna skutecznością
procesu mycia. Wersje dwudrzwiowe umożliwiają wydajny przepływ pracy z dużą
przepustowością w każdej Centralnej Sterylizatorni bądź laboratorium.
Urządzenia WD 250 / WD 290 są wyposażone w automatyczne, przesuwne
w pionie, w całości szklane drzwi. Funkcje takie jak odzyskiwanie ciepła, w pełni
automatyczne rozpoznawanie wózków i uruchamianie programów, jeszcze
bardziej zwiększają wydajność myjni-dezynfektorów o dużej przepustowości.
charakterystyka
Duża komora myjąca pozwalająca na mycie tac DIN oraz kontenerowych, a także kontenerów
sterylizacyjnych 1 STE
Niewielkie wymiary zewnętrzne oraz dostęp serwisowy wyłącznie od frontu urządzenia
Zautomatyzowane mycie wstępne narzędzi w komorze myjącej oraz system antypianowy
System «DynamicFilling» dynamiczna kontrola poziomu wody w celu zmniejszenia zużycia wody,
środków chemicznych i energii we wszystkich fazach procesu odpowiednio do wielkości załadunku

WD 250 z automatycznie przesuwanymi szklanymi drzwiami

Możliwy bardzo krótki czas trwania cyklu (12 zwalidowanych progr. fabrycznych), biblioteka
programów
Możliwość dowolnej konfiguracji programów z panelu sterowania po wprowadzeniu klucza
Doskonały rezultat mycia dzięki wysokowydajnej pompie myjącej 900 l/min
Automatyczne monitorowanie ciśnienia pompy oraz systemu filtrującego komory w celu zwiększenia
bezpieczeństwa procesu
Wysokowydajny agregat suszący (500 m3/h) z wymuszonym suszeniem poprzez obwód mycia
Do 5 pomp dozujących z czujnikami przepływu- precyzyjne odmierzanie zadanego stężenia środka
chemicznego
Dezynfekcja termiczna wg zadanej wartości A0 i/lub temperatury
Przepustnica powietrza wywiewanego zamknięta w fazach mycia w celu zmniejszenia zużycia
energii
Odprowadzeniem 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 i agregatu suszącego
Kontrola przewodności wody do końcowego płukania (opcjonalnie)
Zgodność z wymaganiami normy EN ISO 15883 cz.1 i cz.2
Bardzo niski poziom hałasu <65dB (A)
WD 290 z automatycznie przesuwanymi szklanymi drzwiami

dane techniczne

WD250

WD290

wymiary zewnętrzne W × S × G
wymiary wózka W × S × G
objętość komory myjącej
pojemność na cykl

1840 × 900 × 800 (mm)
670 × 610 × 610 (mm)
286 l
10 tac DIN

1840 × 900 × 940 (mm)
670 × 610 × 750 (mm)
350 l
18 tac DIN
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