
DC2200iX | Suszarka

Wyłączny autoryzowany dystrybutor
w Polsce od 1993 roku



KORZYŚCI NOWOCZESNOŚCI
• Suszenie jest 2-3 krotnie szybsze 

niż w myjniach-dezynfektorach ze 
zintegrowaną suszarką, co oszczędza 
czas i energię elektryczną

• Zastosowanie suszarki DC2200 
obok myjni pozwala przyśpieszyć 
proces dezynfekcji dzięki możliwości 
jednoczesnego przeprowadzenie cykli 
mycia i suszenia

• Sterownik PLC (Programable Logic 
Control) z kolorowym ekranem 
dotykowym i intuicyjnym interfejsem 
użytkownika oraz panelem 
informacyjnym umożliwia szybkie 
wybranie jednego z fabrycznie 
wgranych cykli przez naciśnięciu 
przycisku. Użytkownik ma możliwość 
zmiany parametrów cykli suszenia by 
spełniały określone wymagania

• Bezpieczne, odporne na wstrząsy 
i izolowane termicznie drzwi 

z podwójnymi szybami umożliwiają 
wizualną identyfikację wsadu

• W modelu przelotowym zastosowano 
system uniemożliwiający jednoczesne 
otwarcie drzwi z obydwu stron

• Opcjonalnie, możliwość pobierania 
danych o cyklach na serwer FTP i / lub 
drukarkę sieciową oraz możliwość 
podłączenie do systemu śledzenia 
obiegu narzędzi

• Dedykowane, wsuwane 
kasety z wieszakami na węże 
anestezjologiczne mogą pomieścić 
do 64 długich węży. W standardzie 
suszarka posiada jedną półkę na 
25 węży anestezjologicznych

• Wymiennik ciepła wpływa na 
zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej oraz zmniejszanie 
wilgotności oparów

Suszarka DC2200 jest sterowana przez sterownik PLC (Programable Logic Control) 

co umożliwia przyspieszenie procesu suszenia narzędzi i sprzętu. Jest to szczególnie 

istotne w jednostkach medycznych i laboratoryjnych, które dekontaminują 

duże ilości oprzyrządowania. By zapewnić najwyższą czystość powietrza 

wykorzystywanego do suszenia jest ono przepuszczane przez filtr HEPA, a jego 

temperatura jest dobierana w zależności od suszonych artykułów i materiałów.

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
• Izolacja cieplna i akustyczna

• Wymiennik ciepła

• Wersje przelotowe i nieprzelotowe

• Drzwi otwierane na lewą / prawą 
stronę

• Regulacja odległości między 
wysuwanymi półkami

• Sterownik PLC z kolorowym 
4” ekranem dotykowym

• Wyświetlacz informacyjny 
po stronie wyładowczej

• 3 fabrycznie wgrane cykle suszenia 
(maksymalnie 6)

• Zakres regulacji temperatury 30 – 80°C

• Zakres regulacji czasu 20 – 180 minut

• Zakres czasu chłodzenia 1 – 30 minut

• Informacja o temperaturze i czasie 
pozostałym do końca cyklu

• Informacja o stanie filtra HEPA

• Podwójna ochrona przed 
przegrzaniem



MODEL 374022
Wersja przelotowa i nieprzelotowa

MODEL 374026
Wersja przelotowa i nieprzelotowa

Opcje
• półki z prowadnicami (max +7)

Opcje
• półki z prowadnicami (max +7)

• kaseta na węże anestezjologiczne

• kaseta na worki samorozprężalne 
(resuscytatory)

Pojemność
• DIN 1/1, 480x255x50mm: 5 / max 13*

• DIN ½, 240x255x50mm: 10 / max 26*

*max przy 13 półkach

Pojemność
• DIN 1/1, 480x255x50mm: 10 / max 26*

• DIN ½, 240x255x50mm: 20 / max 52*

*max przy 13 półkach

Wyposażenie standardowe
• 5 półek, 618 x 605 mm

• 1 półka na 35 węży anestezjologicznych

Wyposażenie standardowe
• 5 półek, 359 x 678 mm

• 1 półka na 25 węży anestezjologicznych

• 2 kasety na węże z 13 wieszakami każda

• 1 kaseta na worki samorozprężalne 
(resuscytatory)



Wymiary gabarytowe
• szerokość 810 mm
• głębokość 770 mm
• wysokość 1970 mm
• waga 220 kg

Wymiary komory
• szerokość 686 mm
• głębokość 710 mm
• wysokość 1260 mm

DANE TECHNICZNE

Franke Medical Oy 
Vartiokuja 1 
76850 Naarajärvi 
Finlandia
tel.  +358 15 34 111
www.frankemedical.com 
www.dekorange.com
email: ws-medical.fi@franke.com

+48 22 843 27 61

market@sms.com.pl

www.sms.com.pl

ul. Norberta Adamowicza 8
05-530 Góra Kalwaria

SMS sp. z o.o.
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WERSJA NIEPRZELOTOWA WERSJA PRZELOTOWA
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Materiał
• polerowana stal nierdzewna 

EN 1.4301

Certyfikat
• IEC 61010-1

Hałas
• średni poziom hałasu 68 dBA
• maksymalny poziom hałasu 

70 dBA

Suszenie
• wentylator 110 m3/h / 0.4 kW
• moc grzania 230 V - 3 fazy 

4760 W

Zasilanie
• 3N ~ 400V, 50 Hz, 11,5 A

Moc
• 5700W


