
Tehokas puhdistus 

Ergonominen  

Kolme eri kammion kokoa 

1– tai 2-ovisuus 

Huoltoystävällinen 

Ominaisuudet 

• Sähkö- tai höyrylämmitteinen 

• SANIcirc-puhdistusjärjestelmä 

• Tehokas kuivaus 

• Selkeät symbolit helppokäyttöisessä kosketusnäytössä 

• Laaja valikoima pesuohjelmia muokattavissa asiakkaan 
toiveiden mukaisesti 

• Automaattiset lasiovet 

• HEPA H14-suodattimet 

• Hitsatut ja paineistetut etupaneelit takaavat helpon    
pääsyn huoltotilaan 

• Hygieeninen ja helppo puhdistaa 

• 3-värinen LED-valaistus kammiossa indikoi koneen tilaa 

• Liitettävissä keskuspesuainejakeluun 

• Kytkettävissä yleisimpiin markkinoilla oleviin tuotannon-
ohjausjärjestelmiin 

 

Uniclean ML vaununpesukoneella voit pestä 

• Sterilointicontainereita 

• Muovikoreja 

• Teräslankakoreja 

• Toimenpidekenkiä 

• Avoimia kuljetuskärryjä 

• Suljettavia kuljetuskärryjä 

• Toimenpidepöydän päällisiä 

• Toimenpidelamppujen pidikkeitä 

• Instrumentteja 

• Kulhoja yms. 

Tehokas MMM:n pesu– ja desinfektiokone suurelle välineistölle ja volyymeille, kuten kuljetus-
kärryille, instrumenttien containereille, kengille, kulhoille ja muille tarvikkeille.  

Täyttää vaadittavat standardit EN ISO 15883 1, 2 ja 6. 
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Lisävarusteita 

• Kaksi esilämmittävää tankkia  

• Veden varastointitankki 

• Automaattinen tankinpuhdistus 

• Erillinen paineen mittaus HEPA-suodattimessa 

• Jäteveden viilennys 

• Instrumenttien pesumahdollisuus 

• Poistoilmankierrätys 

• Energy Manager 

• ISA-ohjelmisto, joka mm. lähettää tekstiviestitse tiedot     
koneen tilasta 

 

Täydellistä puhtautta käyttäjäystävällisesti 

• SANIcirc-puhdistusjärjestelmän ansiosta puhdistustulos 
tavoittaa pienimmätkin välit 

• Muokattavan ohjausradan ansiosta kammio soveltuu 
useille eri pesu– ja kuljetusvaunuille 

• Valittavissa lämpö– tai kemiallinen desinfektio 

• Erittäin huoltoystävällinen, helppo pääsy eri kompo-
nentteihin 

• Pesukapasiteetti jopa 32 containeria, 60 instrumenttien-
tarjotinta tai 80 paria kenkiä 
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Tekniset tiedot  

Malli 1620 2220 3120 

Kammion tilavuus (litraa) 3500 4460 6200 

Kammion koko (mm) LxKxS 900 x 2000 x  1650 900 x 2000 x 2230  900 x 2000 x 3100  

Laitteen ulkomitat, höyry (mm) LxKxS 2410 x 2400 x 2050 2300 x 2400 x 2630 2300 x 2400 x 3500 

Laitteen ulkomitat, sähkö (mm) LxKxS 2600 x 2400 x 2050 3000 x 2400 x 2630 3000 x 2400 x 3500 

Pesuvaunut kaikkiin tarpeisiin 

• Ergonomisia ja turvallisia käyttää 

• Avoin rakenne mahdollistaa täydellisen pesu– ja      
kuivaustuloksen 

• Leveät CoolTouch-kädensijat suojaavat käsiä            
palovammoilta 

• Helppo lastata ja purkaa 

• Asiakas voi helposti muuttaa vaunujen rakenteita 


