
Bordsmodell 
Diskdesinfektor
Steelco DS50 DRS

Diskdesinfektor bordsmodell för den lilla kliniken. 
Lättplacerad och lättskött diskdesinfektor för 
placering på bänk. 

Flertalet diskprogram att välja mellan (kort, standard 
eller intensiv) och går att programmera vid behov. 
Integrerat torksystem och doseringspump för 
flytande diskmedel och sköljmedel.Volym 50 L

Klick här för att gå till

AD MediCals kemisortiment
diskmedel och torkmedel

Klick här för att gå till kemi

OFFERTFÖRFRÅGAN

USB-port på frontpanelen för att 
spara dataprocess och / eller 
programvaruuppgraderingar.

DS50/2 DRS

Rostfritt benstativ

Stort sortiment av insatser och 
tillbehör. Här är några exempel

Dubbeldörr modell
Standardkorgar DS50 DRS

Handstycken Korg Genomspolning Korg
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DS50 DRS Nyckelfunktioner

Hög säkerhet och lättanvänt soft 
touch-kontrollsystem på 
glaspanelen med LCD-färgskärm 
för att visualisera cykelstatus. 
3 standardprogram och 20 
ytterligare program tillgängliga för 
anpassning.
RS 232-port för skrivaranslutning 
för övervakning av process och 
validering av program.
Helglasdörr med hög synlighet
Torkningssystem med justerbar 
tid och temperaturinställningar, 
hjälper till att säkerställa 

fullständig torkning av alla 
kirurgiska instrument och rör på 
insidan och utsidan.
Disknings- och desinfektions-
temperaturen är helt justerbar 
upp till 93° C. Temperaturen 
övervakas av två oberoende 
temperaturgivare.
Standard ångkondensor 
eliminerar fukt i rummet.
Stark cirkulationspump
säkerställer högt vattenflöde
kombinerat med effektivt
spraytryck.

Kammaren, diskarmar och 
vattenfilter helt av högkvalitativt 
AISI 316L rostfritt stål.
Trippelvattenfiltreringssystem 
säkerställer att fånga rester, vilket 
förhindrar återcirkulation av 
förorenat material.
Två kemidoseringspumpar 
försedda med nivåbevakning.
USB-uttag
Avloppspump

HEPA H14 luftfilter
Extern skrivare
Ethernet-anslutning

DI-vattenanslutning
Flödesmätare för kemisk dosering
Rostfritt benstativ

Tryckvakt för övervakning av 
diskprocess

Tillval

Elektrisk anslutning 230VAC-50Hz
Effekt 2750W
Säkringar 13A
Vattenanslutning (kallvatten) 3/4”
Avloppsanslutning 22mm
Buller 52dB(A)
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Mått och anslutningar (Rätten till ändringar förbehålles)
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