Uniclean PL II 15 on MMM:n tehokkain pesukone puhdistukseen ja desinfiointiin, joka on
suunniteltu puhdistamaan suuria määriä sairaalavälineistöä.
Pesukone on CE-merkitty ja täyttää olemassa olevat standardit EN ISO 15883 1, 2 ja 5.

Kapasiteetti 18 DIN-koria
Ergonominen
Tehokas H-Flow kuivaus
Maksimileveys vain 1000mm
Huoltoystävällinen
Ominaisuudet
• Sähkö- tai höyrylämmitteinen
• 4D-puhdistusjärjestelmä optimoi pesupaineen
• Värillinen 5.7” kosketusnäyttö
• Selkeät symbolit helppokäyttöisessä kosketusnäytössä
• 25 muokattavissa olevaa pesuohjelmaa
Uniclean PL II 15 voit pestä

• Instrumentit - myös MIS ja daVinci
• Anestesiavälineistö
• Erilaiset containerit, astiat, laatikot ja kulhot
• Laboratoriovälineistö
• Silmätarvikkeet ja -välineistö
• Kengät

• Muistikapasiteetti noin 50 000 sykliä
• Alaspäin liukuvat sähkökäyttöiset ovet

• Ulosvedettävä sivuosa pesuaineille
• Hygieeninen ja helppo puhdistaa
• HEPA H14-suodatin
• Saatavilla myös yksiovisena

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

• Optiona automaattiset lastaus– ja purkuradat

• Pesuainekanisterit helposti vaihdettavissa

ulosvedettävän sivuosan ansiosta. Mahdollista liittää
myös keskuspesuainejärjestelmään.

• Päivittäiset puhdistustoimenpiteet eivät vaadi työkalujen
käyttöä

• Ei vaadi erillistä huoltotilaa, pääsy komponentteihin
edestä tai takaa

• Etähuoltomahdollisuus

Täydellinen pesutulos ja kuivaus
• 4D-puhdistusjärjestelmä puhdistaa tehokkaasti

kammion ylä– ja alaosissa sekä pesutelineissä sijaitsevien pesulapojen ansiosta.

• H-Flow –kuivausjärjestelmä kuivaa tehokkaasti kahden
LED-valaistus kammiossa optimoi työaikaa
• Kammiossa on kolmivärinen LED-valaistus, joka indikoi
koneen tilaa

• Työntekijä huomaa nopeasti, kun kone on valmis
lastaukseen tai purkuun.

Prosessien dokumentointi ja tallennus
• Varmistaakseen onnistuneen pesun ja desinfioinnin,
jokaisen pesun tiedot tallentuvat pesukoneen
muistikortille ja ovat turvassa myös sähkökatkon
sattuessa

• Prosessitiedot saatavilla tekstimuodossa sekä värillisinä
graafeina

• Muistikortilla 10 000 pesuohjelman sisäinen muisti
• Ohjelmisto validoitu DIN EN 62304 mukaisesti
• Tietojen dokumentointiin on saatavilla myös

prosessikirjoitin, A4-tulostin tai SimServ, joka arkistoi
datan tietokoneelle tai verkkoon.

• Yhteensopiva markkinoilla olevien

tuotannonohjausjärjestelmien kanssa

• Markkinoiden miellyttävin datan tulostus- ja

katseluohjelma ChargenViewer, jonka avulla voi
tarkastella ja varastoida dataa pitkällä aikavälillä

• Tulosta vain mitä tarvitset ja milloin tarvitset, ei ylimääräistä paperijätettä

Selkeä ja helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä
• Helposti navigoitava värillinen kosketusnäyttö
• Selkeät symbolit ohjaavat käyttäjää loogisesti

• Data vietävissä Exceliin

• Suomenkielinen valikko

• Data tallennettavissa PDF-muotoon

• Hygieeninen ja helposti puhdistettava, 5,7” näyttö on
integroitu saumattomasti lasipaneeliin

• 25 muokattavissa olevaa pesuohjelmaa

Pesutelineet kaikkiin tarpeisiin

Lisävarusteita

• Pesutelineet täytettävissä helposti jokaiselta neljältä

• RO-veden esilämmittävä tankki

sivulta.

• Laaja valikoima pesutelineitä kaikkiin tarpeisiin, mm.

MIS-instrumenteille, anestesiavälineille, laboratoriotarvikkeille sekä kaikkiin muihin välinehuollon tarpeisiin.

• RO-veden varastointitankki
• Economizer poistoilman lämmön hyödyntämiseen
• Poistoilmansekoitin
• Käsikäyttöinen tai kammiossa oleva automaattinen

Useita vaihtoehtoja lastaus– ja purkuratoihin
• Saatavilla automaattiset, puoliautomaattiset tai

manuaaliset lastaus– ja purkuradat, jotka nopeuttavat
prosesseja ja ovat ergonomisia käyttää.

viivakoodin lukija

• A4-tulostin
• ISA-ohjelmisto, joka lähettää tekstiviestitse tiedot
koneen tilasta

• Lisäannostelupumppuja

• Radoissa useampia pituus vaihtoehtoja

• Energy Manager

• Pesutelineiden palautusratoja saatavilla joko yhdellä

• Etähuoltoyhteys

ovella tai sulullisella ratkaisulla.

Tekniset tiedot
Kapasiteetti

18 DIN-koria

Kammion tilavuus

384 litraa

Kammion koko (leveys x korkeus x syvyys)

667 x 695 x 828 mm

Laitteen ulkomitat (leveys x korkeus x syvyys)

1000 x 1950 x 950 mm

Saatavilla sähkö– tai höyrylämmitteisenä
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