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Adela-1 60/175
мийно-дезинфікуюча машина з об'ємом камери 60/175 літрів

Мийно-дезинфікуюча машини ADELA-1 60/175 - мийні машини з об'ємом камери 60 і 175 літрів для
медичних установ без центрального стерилізаційного відділення з невеликим потоком пацієнтів
(стоматологічні й оглядові кабінети, косметологічні клініки та салони, невеликі медичні центри).
Дезінфекції та передстерилізаційного етапу очищення є важливим елементом по догляду за медичними
виробами та інструментами, які підлягають обов'язковій обробці перед використанням або подальшої
стерилізації. Мийно-дезінфекційні машини дозволяють виконувати дезінфекцію й очищення ефективно,
безпечно і швидко.
При цьому попереджається внутрішньолікарняне зараження медичного персоналу, усуваються ділянки
зі шкідливими умовами праці, поліпшується екологічна ситуація, досягається економія робочого часу
персоналу.
Мийно-дезинфікуюча машина ADELA-1 60/175 спеціально розроблена для надійної і якісної обробки
хірургічних інструментів всіх типів, виробів зі скла, а також інструментів з трубчастими елементами.
Широкий вибір спеціалізованих аксесуарів розширює можливості мийної машини, даючи можливість
максимально просто й ефективно організовувати процес миття та дезінфекції.
Використання сучасних технологій і матеріалів забезпечує низький рівень шуму, відсутність нагріву
зовнішніх поверхонь, а також зменшене споживання води.
Основні технічні характеристики
Матеріал корпусу: нержавіюча сталь AISI 304
Матеріал камери: нержавіюча сталь AISI 316L
Габаритні розміри (Ш х Г х В): 680 x 680 x 685/950 х 840 х 840 мм
Вага: 100/340 кг
Обсяг камери: 60/175 л
Розміри камери (Ш х Г х В): 400 x 480 x 270/618 х 590 х 457 мм
Кольоровий сенсорний LCD
Вбудований принтер
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Температура води при митті 90 за Цельсієм
Температура сушіння: 60 за Цельсієм
Настільна мийно-дезинфікуюча машина ADELA-1 60/175 - сучасний стандарт миття та
дезінфекції.
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