CS 750

wielkogabarytowe urządzenie do mycia, dezynfekcji i suszenia
opis produktu
Belimed prezentuje nowy system CS 750, dostępny z załadunkiem z poziomu podłogi, do mycia, dezynfekcji i suszenia wózków
transportowych, pojemników, kontenerów, butów operacyjnych, stołów operacyjnych i łóżek. Zgodny z normami, szybszy i bardziej
oszczędny, zastępuje on CLEANSTATION firmy Kleindienst/ Belimed, której na całym świecie zainstalowano ponad 1000 sztuk.
charakterystyka
Bardzo krótkie cykle / czas cyklu krótszy niż 10 minut
Sygnalizacja statusu procesu
Zużycie wody (<30 l/wsad)
Drzwi przesuwne, szklane, oświetlona komora
Ergonomiczny załadunek z poziomu podłogi- bezpośredni wjazd na perforowaną podłogę
komory myjącej bez konieczności stosowania „pomostów”
Mycie i płukanie przy pomocy systemu ruchomych dysz myjących
System automatycznego przechyłu platformy, na której wsad poddawany jest myciu
Zbiornik myjący i płuczący ze stali kwasoodpornej wyposażony w układ sterowania
automatycznym napełnianiem, ogrzewanie i kontrole temp.
Pompa cyrkulacyjna wysokociśnieniowa (ciśnienie podczas mycia 5,5 bar) ze stali
kwasoodpornej z monitorowaniem ciśnienia pompy
2 pompy dozujące z przepływomierzem i kontrolą poziomu w zbiornikach
Automatyczne opróżnianie zbiorników zgodnie z ustawieniami sterownika
Dostępna szerokość użytkowa 1000 mm lub 1200 mm
Grzałki zbiorników w wykonaniu ze stali nierdzewnej
System suszenia o wydajności tłoczenia 1800m3/h
Możliwość zastosowania dodatkowego elementu grzejnego o mocy 30 kW
Przyciski awaryjne zatrzymujące pracę urządzenia na froncie po obu stronach urządzenia
oraz dwa w komorze myjącej
Komora myjni oraz zbiorniki zaizolowane
Certyfikat dla wyrobów medycznych CE 0044
Zgodność z norma DIN 58955 / zgodnie z AK-BWA oraz EN ISO 15883-7

dane techniczne
wymiary zewnętrzne
W × S × G (mm)

CS 750S
(maszyna)
(maszyna+
przest.serw.)

wymiary komory
W × S × G (mm)
wysokość zagłębienia/
wysokość rampy (mm)
objętość komory (litry)
wysokość załadunku
dostęp serwisowy

CS 750M

CS 750L

3010 × 2500/2700 × 2250/2550
3010 × 3200/3400 × 2700/2550

3010 × 2500/2700 × 3200/3500
3010 × 3200/3400 × 3200/3500

3010 × 2500/2700 × 3850/4150
3010 × 3200/3400 × 3850/4150

2000 × 1000/1200 × 1350

2000 × 1000/1200 × 2300

2000 × 1000/1200 × 2950

120

120

120

2700/3250

4600 / 5520

5900 / 7080

poziom podłogi / rampy

poziom podłogi / rampy

poziom podłogi / rampy

lewa / prawa

lewa / prawa

lewa / prawa

Wszystkie modele urządzenia są dostępne także w wersji z załadunkiem z poziomu podłogi.
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