
DS600/1 eller DS600/2
Steelco Diskdesinfektor Diskdesinfektor DS600 är det självklara valet för 

exempelvis sterilcentraler eller operationsavdelningar. 
DS 600/1 enkeldörr eller DS600/2 dubbeldörr är ett flexibelt 
integrerat system för disk, desinfektion och lufttorkning. 
Flertalet diskprogram att välja mellan (Kort, Standard eller 
Intensiv) och går att programmera vid behov.

Volym 170 L 
Upp till 8 DIN korgar

Skjutlåda försedd med lås för 
skyddad och enkel åtkomst till 
kemikalieförvaring.

Vagnen (tillval) 
underlättar lastning och 
utlastning eller för byte 
av korgar.

Klick här för att gå

AD MediCals kemisortiment
Diskmedel och Torkmedel
Klick här för att gå till kemi

Stort sortiment av korgar. Här några exempel

C502 C1116 C571
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DS600/1 - DS600/2 Nyckelfunktioner
Hög säkerhet och lättanvänt soft 
touch-kontrollsystem på 
glaspanelen med LCD-färgskärm 
för att visualisera cykelstatus. 
3 standard program och 20 
ytterligare program tillgängliga för 
anpassning.
RS 232-port för skrivaranslutning 
för övervakning av diskprocess och 
validering av program.
Ergonomisk design av dörrhöjd gör 
det möjligt för användaren att få 
bekvämt lastnings-/avlastningsjobb 
med stöd av en manuell lastnings-/ 
avlastningsvagn.
Helglasdörr med hög synlighet
Torkningssystem med justerbar tid 
och temperaturinställning, hjälper 

till att säkerställa fullständig 
torkning av alla kirurgiska 
instrument och rör på insidan och 
utsidan.
Den inbyggda avhärdaren ger 
optimal rengöringseffektivitet.
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 hög vattenflöde
kombinerat med effektivt
spraytryck.
Disk- / torkinjektionssystem.

Kammaren, diskarmar och 
vattenfilter helt av högkvalitativt 
AISI 316L rostfritt stål. Ytterpaneler 
och chassi av maskin tillverkad av 
AISI 304 rostfritt stål.
Trippelvattenfiltreringssystem 
säkerställer att fånga rester, vilket 
förhindrar återcirkulation av 
förorenat material.
Två kemidoseringspumpar 
försedda med nivåbevakning.
Utrymme för att förvara upp till tre 
kemikaliedunkar på 5 liter.
Tryckvakt för övervakning av 
diskprocess
USB uttag

Upp till 2 extra 
kemidoseringspumpar
HEPA H14 luftfilter
Konduktivitetssensor
Integrerad skrivare

Ethernet-anslutning
Analog sensor på diskskrets för 
tryckkontroll
Förvarningssystem av RO-vatten (i 
helt dedikerad bottenkällare)

Ljus inuti kammaren
Avloppspump
Flödesmätare för kemisk dosering

Tillval

Elektrisk anslutning 400VAC-3F-50Hz
Effekt 8250W
Säkringar 13A
Vattenanslutning (kallvatten, varmvatten och RO vatten) 3/4”
Avloppsanslutning 22mm
Buller 56dB(A)
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Mått och anslutningar (Rätten till ändringar förbehålles)

https://www.ad-medical.se/
http://www.ad-medical.se/
mailto:info@ad-medical.se
http://www.ad-medical.se/
https://www.linkedin.com/company/admedicalab/
https://www.instagram.com/admedicalab/
https://www.youtube.com/channel/UC_svrz_qiJCNE6E7_lLiHBQ
https://www.facebook.com/ADMediCalAB

