
LC80
Steelco kabinett-
diskdesinfektor

Kabinettdiskdesinfektor LC80 är det
självklara valet för exempelvis
sterilcentraler, hjälpmedelscentraler,
tvättcentraler eller bårhus.

En helautomatisk diskdesinfektor med
motoriserad skjutdörr. Finns tillgänglig
med en eller två dörrar.

2250mm kammare längd

3000mm kammare längd

Lyftplattformar (tillval)

AD MediCals kemisortiment,
diskmedel och torkmedel.

Klick här för att gå till kemi.

Stort sortiment av vagnar. Här är några exempel

C658 C690 C653

LC 80 BOT version, har en
dörröppning som är 1200 mm 

bred. Perfekt för tvätt av sängar.

Rostfri dörr (tillval)
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Klick här för att gå
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Dockningsanslutning
Oscillerande rör med 

munstycken i rostfritt stål

Tiltningsfunktion i 
sidled gör att 

torkningsfasen blir 
snabbare, då 

vattendroppar 
rinner av.

Tiltningsfunktion
längsgående i slutet 
av cykeln, underlättar 
lossningen av vagnar.

Kabinett i gropen (150mm) Kabinett utan gropen (med ramp)

Självrengöringsfilter som 
spolar och fångar upp rester 

under tvättning.
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LC80 – LC80 BOT Nyckelfunktioner
Hög säkerhet och lättanvänd 
touch-kontrollsystem på panelen 
med färgskärm för att visualisera 
cykelstatus. 
10  standardprogram och 40 extra 
program tillgängliga för 
anpassning.
Motoriserad skjutdörr, glasdörr av 
dubbel HST härdat glas eller 
rostfritt. 
Dubbla torkningssystem med 
justerbar tid och 
temperaturinställning. Hjälper till 
att säkerställa fullständig torkning.

Diskning- och desinfektions-
temperaturen är helt justerbar upp 
till 93° C. Temperaturen övervakas 
av två oberoende 
temperaturgivare.
Stark rostfritt cirkulationspump,
vertikalt installerad, säkerställer
högt vattenflöde kombinerat med
effektivt spraytryck.
Kammaren, diskarmar och 
vattenfilter av högkvalitativt AISI 
316L rostfritt stål. Ytterpaneler och 
chassi tillverkat av AISI 304 rostfritt 
stål.

Självrengöringsfilter för 
återcirkulation av tvättvattnet. 
Två kemidoseringspumpar 
försedda med flödesmätare och 
nivåbevakning.
Tryckvakt för övervakning av 
diskprocess.
En eller två dörrar version.

2 extra kemiska 
doseringspumpar
HEPA H14 luftfilter
Konduktivitetssensor
Integrerad skrivare
Ethernet-anslutning (T-DOC 
kompatibel)

Analog sensor på disk krets för 
tryckkontroll
Ljus inuti kammaren
Avloppspump
Flödesmätare för kemisk 
dosering
Ångkondensator

Tredje vattentank
Dockningsanslutning
Automatik inlastning / utlastning
Vattenåtervinningssystem
Avloppkylning
Streckkodsläsare

Tillval
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Mått (Rätten till ändringar förbehålles)

LC80 Yttre dimensioner Kammare dimensioner

KAMMARE BRED DJUP HÖJD BRED DJUP HÖJD

2,25m 2500 2550 2260 1000 2250 1890

3,00m 2500 3300 2260 1000 3000 1890

LC80 BOT Yttre dimensioner Kammare dimensioner

KAMMARE BRED DJUP HÖJD BRED DJUP HÖJD

2,25m 2900 2550 2260 1200 2250 1890

3,00m 2900 3300 2260 1200 3000 1890
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Tillbehör

AD MediCal ABinfo@ad-medical.se

031-495999

ad-medical.se

V
e

r.
1

.0
0

C658
Upp till 30 par av skor.
Mått mm (B X D X H)
840 x 700 x 1655

AD MediCals kemisortiment,
diskmedel och torkmedel.
Klicka här för att gå till kemi.

Om ni inte finner en vagn som passar för dina instrument eller last, kontakta oss, så 
hjälper vi dig att hitta en lösning.

C655
Vagn för container.
Upp till 12 sterila container 
med lock.
Mått mm (B X D X H)
840 x 1400 x 1700 

C1077
Vagn för container.
Mått mm (B X D X H)
920 x 1440 x 1770

C983
Upp till 28 DIN korgar.
4 nivåer med 16 diskarmar.
Mått mm (B X D X H)
920 x 1440 x 1770

C654
Vagn för sterila container.
Upp till 10 sterila container 
med lock.
Mått mm (B X D X H)
840 x 840 x 1655

Vagnar

C653
Vagn för sterila container.
Upp till 18 sterila container 
med lock.
Mått mm (B X D X H)
840 x 1400 x 1710

C690
Upp till 21 sterila container 
med lock.
4 nivåer med 8 diskarmar.
Mått mm (B X D X H)
920 x 1440 x 1765

Lyftplattformar
För en kabinett som har en 
reducerad grop alt. utan grop.
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Kabinett installation

Mer än 20 kabinettdiskdesinfektorer aktiva i hela Sverige. 
De är installerade på hjälpmedelscentraler, sjukhus, bårhus, tvättcentraler, mm.

Hjälpmedelscentral
LC80 kabinett kan användas för tvätt av 
rullstolar, rollatorer, duschstolar, 
toalettstolar, hjälpmedelstillbehör.

Sterilcentral
LC80 kabinett kan användas för tvätt av 
medicinska instrument, sterila 
container, vagnar, transportvagnar, 
mm.

Tvättcentral
LC80 kabinett kan användas för tvätt av vagnar, 
transportvagnar, sängar, mm.

Tvättcentral
Kabinett med lösningar för 
automatisk inlastning / utlastning.
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