Modellen DS 50 DRS
har helglasad dörr och
display i färg

Diskdesinfektor DS 50/DS 50 DRS, bordsmodell
Diskdesinfektorer för hälso- sjuk- och tandvård samt laboratorier
Gemensamma generella egenskaper och fördelar
•

•
•
•
•
•
•
•

DS 50/DS 50 DRS är en högeffektiv diskdesinfektor för rengöring och termisk
desinfektion av kirurgiska instrument, narkosutrustning utensilier mm inom hälso-,
sjuk- och tandvård samt laboratorier.
DS 50/DS 50 DRS motsvarar i alla avseenden gällande riktlinjer med avseende
på säkerhet och hygien samt enl tillämpbara delar SS-EN ISO 15883:2006.
DS 50/DS 50 DRS har ett diskutrymme tillverkat 1 rostfritt stål (1.4401 – AISI 316)
och är självrensande samt en kondensor som minimerar ångutsläpp.
DS 50/DS 50 DRS är enkelt att installera och har som standard inbyggda
doseringspumpar och för flytande disk- och torkmedel.
DS 50/DS 50 DRS är utrustad med RS 232 port som möjliggör anslutning av en
printer.
DS 50/DS 50 DRS har olika diskprogram och den termiska desinfektionen sker
vid 90 eller 93ºC i 1 – 10 minuter.
DS 50/DS 50 DRS levereras med en basutrustning som möjliggör start och
användning utan vidare tillbehör men har dessutom ett stort tillbehörsprogram.
DS 50/DS 50 DRS tillverkas av Steelco i en kvalitetscertifierad och mycket
modern produktionsanläggning i Italien.

Diskdesinfektor DS 50/DS 50 DRS, bordsmodell
Diskdesinfektor för hälso- sjuk- och tandvård samt laboratorier
•
•
•

Säker. Luckan är låst under hela diskcykeln och kan endast öppnas när desinficeringen är slutförd. Desinficeringen kontrolleras, larm indikerar ev fel mm.
Flexibel. Kan av behörig person programmeras efter behov. Displayen visar
programnummer, temperatur och ev felmeddelanden.
Modern. Kraftfulla och tillförlitliga mikroprocessorer övervakar och styr enhetens
elektronik. Den lagrar och presenterar bl a funktions- och användarstatistik.

DS 50 DRS specifika basfunktioner
•
•

Har ett inbyggd kraftfullt varmluftstork system som även filtrerar luften
Kan programmeras med upp till 40 program

Optioner/tillbehör

DS 50

Genomräckningsversion med 2 dörrar
HEPA filter*
USB anslutning*
Extern printer för processdokumentation
Korg med direktspolning för anestesi
Anslutning till avjoniserat vatten*
Inbyggd vattenavhärdare (saltbehållare)**

x

x

DS 50
DRS
x
x
x
x
x
x
x

* Måste anges vid beställning
** Måste anges vid beställning och rekommenderas i områden där råvattnet har hög
kalkhalt. Utrustningen får tilläggsbeteckningen D, dvs DS 50 D resp DS 50 DRSD.

Certifiering
MDD 93/42 EEC
Ytterligare tillbehör
Det finns en mångfald av hållare och insatskorgar för olika ändamål och
verksamheter, fråga oss utifrån Dina behov.

Alla utrustningar levereras med
baskorg C 05, brickinsats C 04
och insatskorg C 03 enl
ovanstående bilder

Rostfritt benstativ S 02 (option)

Tekniska specifikationer
Rätten till ändringar förbehålls

DS 50/DS 50 D

DS 50 DRS/DS 50 DRSD

Yttermått (b x d x h, mm)
Diskutrymme (b x d x h, mm)
Vikt, kg
Ljudnivå under diskfasen i db(A)
Rumstemp min/max
El, max effekt, pumpeffekt

500 x 565 x 555
420 x 460 x 285
ca 40
52
5ºC – 40ºC
220/230 V AC, 2750 W, 150 W

560 x 575 x 555
420 x 460 x 285
ca 43
52
5ºC – 40ºC
220/230 V AC, 2750 W, 150 W

Kallvatten, anslutning, tryck min/max
vattenflöde, temp min/max
Avlopp, Ø

¾”, 2.0 – 5.0 bar
24l/min vid 2 bar, 10ºC – 25ºC
25 mm

¾”, 2.0 – 5.0 bar
24l/min vid 2 bar, 10ºC – 25ºC
25 mm
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