
Komora
• pojemność 15 koszy DIN z możliwością 

rozbudowy do 18 koszy DIN
• wymiary użytkowe komory DxGxW: 

626 x 812 x 685 mm
• komora myjąca wykonana ze stali 

nierdzewnej AISI 316L
• 2 ramiona myjące wbudowane 

na stałe w komorę, jedno na górze, 
drugie na dole

• poszczególne wózki posiadają 
dodatkowe ramiona myjące 
zapewniające najwyższy standard 
mycia

• mycie w temperaturze do 95°C 
- dezynfekcja termiczna

• system oświetlenia LED

Sterowanie
• wielojęzyczny panel sterowania 

z kolorowym ekranem dotykowy 
typu TFT (po obu stronach)

• programy: 20 domyślnych oraz 
20 programowalnych przez 
użytkownika

• panel sterowania zabezpieczony 
wielopoziomowym systemem haseł

• wbudowana drukarka (opcja)
• port USB umożliwiający archiwizację 

raportów przeprowadzonych 
procesów mycia i dezynfekcji

• port Ethernet umożliwiający 
połączenie do sieci LAN (opcja)

MD 15 

myjnia dezynfektor
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Wszystkie zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
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Detergenty
• szafka na detergenty, z wyjmowaną tacą, 

umożliwia przechowywanie do 4 pojemników 
5 litrowych i 1 pojemnika 1 litrowego

• pompa perystaltyczna do detergentu 
wraz z czujnikiem poziomu

• pompa perystaltyczna do neutralizatora 
wraz z czujnikiem poziomu

• możliwość zainstalowania 3 dodatkowych pomp 
perystaltycznych wraz z czujnikami poziomu

Przyłącza
• przyłącza wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej
• złącze do podłączenia odpływu podłogowego
• pompa spustowa (opcja)
• przyłącze elektryczne: 

3 / N / PE 400 V - 50 Hz - 20 kW max

Budowa
• wymiary gabarytowe myjni DxGxW: 

900 x 1000 x 1942 mm
• obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
• 2 całkowicie przeszklonych drzwi przesuwnych 

w pionie
• zabezpieczanie przed jednoczesnym otwarciem 

obydwu drzwi, co zapewnia całkowite oddzielenie 
strony brudnej i czystej

• wysokociśnieniowy system suszenia gorącym 
powietrzem z filtrami HEPA o skuteczności 99,999%

• system suszenia o wydajności 440 m3/h
• wysokowydajny skraplacz pary Ecoslim (opcja)
• dwie niezależne pompy myjące

automatyczne
rozpoznawanie
wózków

wózek transportowy

mycie narzędzi 
anestezjologicznych 

mycie narzędzi


