MELAtherm10 on nopea ja tehokkaalla kuivauksella varusteltu instrumenttien pesukone,
joka soveltuu vaativaankin käyttöön.

Suuri pesukapasiteetti pieneen tilaan
Instrumenttien ja muun välineistön puhdistustoimenpiteet ovat
ensiarvoisen tärkeitä potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi. Melatherm10 on tehokas ja nopea instrumenttien pesukone, joka täyttää vaadittavat standardit.
Melatherm10 on helppo sijoittaa pieneenkin tilaan, pesukapasiteetista tinkimättä.

Nopea ja tehokas kuivaus. Koneessa voit pestä kaikki konepesuun soveltuvat instrumentit ja välineistön. Välineiden
asettelu on vaivatonta suoraan pesutelineeseen nostettavien
korien ansiosta. Ohjelma valitaan selkeältä painikenäytöltä,
jossa on suomenkielinen valikko.

Tehokas ja nopea
Helppokäyttöinen
Sopii pieneenkin tilaan
Vettä ja energiaa säästävä
Huoltoystävällinen
Ominaisuudet
• Suuri pesukapasiteetti
• Pesuohjelmat helposti valittavissa
• Suomenkielinen valikko
• Tehokas kuivaus
• Sopii hyvin työtason alle
• Soveltuu useille kemikaaleille
Melatherm10, Evolution-malli.

• Saatavilla Evolution-malli, jossa mm. ohjaava
kosketusnäyttö

Käyttäjä– ja huoltoystävällinen
• Helppokäyttöinen suomenkielinen valikko
• Selkeä painikenäyttö, joka toimii myös hanskat kädessä
• Soveltuu kaikille konepesuun sopiville instrumenteille
• Optiona työergonomiaa parantava jalusta
• Laitteen muotoilun ansiosta pinnat on helppo pitää
puhtaana

• Huolto on helppoa, sillä 95% laitteen komponenteista on
saavutettavissa etulevyn avaamalla

• Lämmityselementit on suojattu, jolloin mekaaninen
vaurioituminen on tehokkaasti estetty

Kuvassa Evolution-mallin näyttö

Tekniset tiedot
• Ulkoverhous polttomaalattua ruostumatonta terästä
• Ovi alaspäin kääntyvä, elektromagneettinen turvalukitus
• Nestemäisten pesuaineiden annosteluautomatiikka
• Asennus kaapiston alle, lattialle tai jalustan päälle
• CF-kortinlukija ja Ethernet-liitäntä

Lisävarusteita
• Saatavilla useita erilaisia pesukoreja ja lastausratkaisuja
myös erikoistarvikkeille

• Pesutelineet myös suorasuihkukytkennöillä onteloisille
instrumenteille

• Loppuhuuhtelu puhtaalla vedellä
• Jalusta

Tekniset tiedot

Työtason alle

Vapaasti seisova

Ulkomitat L x K x S (cm)

59,8 x 81,8 (83,6**) x 67,8

59,8 x 124 x 67,8

Kammion mitat (cm)

46,5 x 40,5 x 44,8

46,5 x 40,5 x 44,8

Paino (kg)

79 / 85 kannan kanssa

106

3-vaiheversio

3 N AC 400V, 50 Hz, 3 x 16A

1-vaiheversio

AC 220-240 V, 50 Hz, 1 x 16A

AC 220-240 V, 50 Hz, 1 x 16A

Teho (kW)

9,3 (3-v) / 3,3 (1-v)

9,3 (3-v) / 3,3 (1-v)

3 N AC 400V, 50 Hz, 3 x 16A
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