
Kapasiteetti 36 DIN-koria 

Tehokas H-Flow kuivaus 

Leveys vain 1000mm 

Ergonominen 

Yhteensopiva UPL 15 kanssa 

Uniclean PL II 30 voit pestä 

• Instrumentit—myös MIS 

• Anestesiavälineistö 

• Erilaiset containerit, astiat, laatikot  ja kulhot 

• Laboratoriovälineistö 

• Silmätarvikkeet ja välineistö 

• Kengät 

Uniclean PL II 30 on MMM:n innovatiivinen tandemkammioinen pesukone puhdistukseen ja 
desinfiointiin suurelle kapasiteetille.  
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Ominaisuudet 

• Tandemkammion ansiosta pesukapasiteetti              
tuplaantuu –loistava ratkaisu kapeaan tilaan, joka 
vaatii suurta pesuvolyymia 

• Loistavasti yhteensopiva Uniclean PL II 15 kanssa, 
samat pesutelineet ja lisävarusteet 

• 8D-puhdistusjärjestelmä puhdistaa tehokkaasti 
kammion ylä– ja alaosissa sekä pesutelineissä     
sijaitsevien pesulapojen ansiosta 

• Erittäin tehokas kaksitehoinen H-Flow –
kuivausjärjestelmä kuivaa tehokkaasti kahden HEPA 
14 –suodatetun tuulettimen sekä kahden kammion 
seinämässä sijaitsevan tuulettimen ansiosta 

• Värillinen 5.7” kosketusnäyttö 

• Selkeät symbolit helppokäyttöisessä kosketus-
näytössä 

• 25 muokattavissa olevaa pesuohjelmaa 

• Hygieeninen ja helppo puhdistaa 

• Tietojen dokumentointiin on saatavilla useita eri 
vaihtoehtoja. Yhteensopiva markkinoilla olevien  
tuotannonohjausjärjestelmien kanssa 

Ergonominen ja huoltoystävällinen 

• Lastauskorkeus ergonominen 813 mm 

• Pesuteline täytettävissä jokaiselta sivulta 

• Pesutelineen voi asentaa kammioon kumminkin päin 

• Kammiossa olevien EasyGlide-rullastojen ansiosta    
pesuteline liukuu kammioon keveästi 

• Pesutelineissä olevien silikonisten CoolTouch-
kädensijojen ansiosta kuuman pesutelineen purkaminen 
kammiosta on helpompaa 

• Kolmivärinen LED-valaistus kammiossa indikoi pesu-
prosessin tilaa ja optimoi työaikaa 

• Pesuainekanisterit helposti vaihdettavissa                
ulosvedettävän sivuosan ansiosta. Mahdollista liittää 
myös keskuspesuainejärjestelmään. 

Lisävarusteita 

• RO-veden esilämmittävä tankki 

• RO-veden varastointitankki 

• Economizer poistoilman lämmön hyödyntämiseen 

• Poistoilmansekoitin 

• Käsikäyttöinen tai kammiossa oleva automaattinen  
viivakoodinlukija 

• Etähuoltoyhteys 

• Saatavilla erilaisia ratavaihtoehtoja eri pituuksilla 

• Laaja valikoima pesutelineitä ja muita lisävarusteita 
kaikkiin tarpeisiin 

0
7/

19
 

Tekniset tiedot  

Kapasiteetti 36 DIN-koria 

Kammion tilavuus 768 litraa 

Kammion koko (LxKxS) 667 x 695 x 1656 mm 

Laitteen ulkomitat (LxKxS) 1000 x 1950 x 1778 mm 

Saatavilla sähkö– tai höyrylämmitteisenä  


