
4 D—puhdistusjärjestelmä 

Ergonominen  

Tehokas H-Flow kuivaus 

Maksimileveys vain 1000 mm 

Huoltoystävällinen 

Ominaisuudet 
 
• Sähkö-, höyry- tai kombikäyttöinen 
• 4D-puhdistusjärjestelmä optimoi pesupaineen 
• Värillinen 5.7” kosketusnäyttö 
• Selkeät symbolit helppokäyttöisessä kosketus-

näytössä 
• 25 muokattavissa olevaa pesuohjelmaa 
• Muistikapasiteetti noin 50 000 sykliä 
• Kammio AISI 316L 
• Alaspäin liukuvat sähkökäyttöiset ovet 
• Ulosvedettävä sivuosa pesuaineille 
• Hygieeninen ja helppo puhdistaa 
• HEPA H14-suodatin 

Uniclean PL II 15 on MMM:n tehokkain pesukone puhdistukseen ja desinfiointiin laboratorioille. 

Toiminta 

Uniclean PL II 145 on suunniteltu mm. laboratorio-
lasien, pipettien ja kaiken laboratoriotavaran pesuun.  
Innovatiivinen yksikammioinen pesukone on       
kapasiteetiltaan 384 litraa ja kompaktin designin 
ansiosta koneen leveys on vain 1000mm.   

Pesukone on CE-merkitty ja täyttää olemassa olevat 
standardit EN ISO 15883 1, 2 ja 5. 

Uniclean PL II 15 LAB 
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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   
käden-sijojen ansiosta kuuman pesutelineen   
purkaminen   kammiosta on helpompaa 

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

• Päivittäiset puhdistustoimenpiteet eivät vaadi 
työkalujen käyttöä 

• Ei vaadi erillistä huoltotilaa, pääsy komponenttei-
hin 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 lämpöelementin, HEPA filtteröidyn tuulet-
timen sekä kammion seinämässä sijaitsevan   
tuulettimen ansiosta 

Selkeä ja helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä 

• Helposti navigoitava värillinen kosketusnäyttö 

• Selkeät symbolit ohjaavat käyttäjää loogisesti  

• Suomenkielinen valikko 

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

• 25 muokattavissa olevaa pesuohjelmaa 
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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  


