
Série DS 610 G2
Uma gama de lavadoras desinfetantes 
de instrumentos para 12 bandejas DIN 
para clínicas e centros de esterilização 
de médio porte
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Steelco Série DS 610 G2

DS 610 G2

Porta/s manuais suspensa/n em versão simples ou de 
passagem
Capacidade para 12 bandejas DIN
Volume da câmara de 253 litros

Projetados pensando nas necessidades dos 
clientes
A Steelco é referência em fornecimento de soluções para o controle de infecções, 
abastecendo setores médicos, laboratórios de pesquisa e setores farmacêuticos. 
Presente em mais de 100 países, a Steelco equipou inúmeros centros hospitalares 
de renome mundial, tendo como seus clientes marcas de destaque do setor 
laboratorial, farmacêutico e industrial.

Direcionada pelo feedback dos nossos clientes, a Steelco desenvolve, fabrica 
e fornece soluções que maximizam o controle de infecções, a segurança, 
otimizam processos e diminui os custos. Já sendo líder na inovação de áreas 
como automação, a integração com a Miele contribuiu para impulsionar o 
desenvolvimento tecnológico.

A Steelco fornece serviços técnicos e cursos de formação para o usuário na 
Steelco Academy, assim como nas instalações dos clientes. 
As nossas incríveis capacidades de diagnóstico remoto opcional e a nossa equipe 
mundial de engenheiros formados internamente nos permite garantir que você 
receba os serviços de apoio que necessita para maximizar, de um ponto de vista 
de custos, o tempo operacional do seu equipamento.

Série DS 610 G2 
Lavadora desinfetante



Power
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Steelco Série DS 610 G2

A linha DS 610 G2 de máquinas de lavagem e desinfecção de capacidade média 
(12 DIN) oferece soluções flexíveis e escaláveis para atender às necessidades de 
reprocessamento de clínicas e centros de esterilização.

A linha, desenvolvida para limitar o consumo de água e de energia, inclui 
configurações dedicadas à alta produtividade e é focada na eficiência do processo 
de lavagem, incluindo a opção Power Pulse Cleaning (Limpeza por Pulso de 
Energia).

A tecnologia Power Pulse Cleaning (Limpeza por Pulso de Energia) permite 
eliminar ou reduzir as atividades manuais de pré-lavagem para instrumentos ocos 
complexos usados em cirurgias minimamente invasivas, dependendo do tipo de 
instrumento cirúrgico. 
Como resultado, a economia alcançada com a redução do consumo de água, de 
produtos químicos e tempo da equipe pode ultrapassar 50% quando comparada 
aos processos atuais.

A Série DS 610 G2 oferece um tratamento completo de lavagem, desinfecção 
térmica e secagem com ar quente forçado filtrado por filtro HEPA 14. O sistema de 
lavagem com uma bomba de velocidade variável ajusta a pressão de circulação e o 
consumo de água conforme a fase do ciclo e o tipo de carga.

As máquinas de lavagem e desinfecção Steelco oferecem versatilidade, segurança, 
qualidade e rastreabilidade dos processos com baixos custos de operação.

DS 610 SL G2

Série DS 610 G2 
Lavadora desinfetante

Porta/s deslizantes verticais automáticas em versão 
simples ou de passagem, capacidade 12 bandejas DIN
Volume da câmara de 255 litros
Compatível com automação de carga/descarga
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Steelco Série DS 610 G2

Eficiência de processos

As máquinas de lavagem e desinfecção Steelco foram projetadas para 
oferecer as melhores soluções do mercado para a redução dos consumos 
de energia e água permitindo aos usuários alcançarem os custos mais 
baixos de operação por carga.

A velocidade é importante

Nosso foco está em proporcionar aos clientes a maior rapidez possível nos 
processos de lavagem e desinfecção em conformidade com as normas 
internacionais e locais. Verifique as opções da série DS 610 G2 para 
economia de tempo e energia.

Processos sob controle

O visor tátil colorido de alta qualidade, em combinação com a conexão 
Wi-Fi e Ethernet, garante a interação intuitiva do operador e o controle 
excelente durante todo o processo. Além disso, o SteelcoData Live permite 
a visualização remota da performance do dispositivo tanto em tempo real 
como histórica.

Principais Vantagens  
uma combinação vencedora
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Steelco Série DS 610 G2

A P&D da Steelco e da Miele trabalham juntas para 
desenvolver soluções inovadoras que podem mel-
horar a eficácia e a segurança do ciclo e, ao mesmo 
tempo, reduzir o tempo de processo e o consumo 
de serviços públicos.

Plug and Play

Apesar de sua capacidade de 12 bandejas DIN, a 
série DS 610 G2 é concebida como um dispositivo 
compacto "plug and play", que precisa apenas 
de uma fonte de energia, entradas de água e um 
dreno.

Ele foi projetado para eliminar limitações 
arquitetônicas como passagens por portas 
ou elevadores e é fornecido com um pedestal 
sobre rodízios para facilitar a transferência e o 
posicionamento.

Desenvolvido para clínicas e centros de 
esterilização de médio porte, os modelos com 
portas deslizantes se destina para a automação de 
carga e descarga.

Máxima flexibilidade combinada com uso intuitivo

O sistema modular de rack de lavagem oferece 
especialização e alta flexibilidade ao carregar a lavador 
desinfetante.

Uma gama completa de carros-maca de transferência, 
transportadores e janelas ou escotilhas de passagem 
complementam o sistema para otimizar o fluxo de 
trabalho.
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Steelco Série DS 610 G2

Resumo das opções de eficiência e sustentabilidade
• Power Pulse Cleaning

• Pré-aquecimento Tanque 1 e 2

• Drenagem bidirecional para sistema de 

reciclagem de água

• Secagem dinâmica

• Condensador de vapor com 

recuperação de calor

Eficiência e Sustentabilidade
de mãos dadas

Níveis incomparáveis de eficiência
Redução do consumo de energia e água com os menores custos operacionais por carga.

A bomba de rotação variável permite ajustar a pressão de circulação (máximo 
desempenho quando necessário) e o consumo de água (conservação de água quando 
possível). Portanto, o desempenho da lavagem é sempre ideal e pode ser monitorado 
com precisão através de um transdutor de pressão.

O Sistema de Carregamento Flexível e a Limpeza de Pulso por Energia testados e 
comprovados otimizam as cargas do ciclo e reduzem sua frequência, economizando 
água e energia.

A economia adicional de energia pode ser alcançada ao pré-aquecer a água de entrada 
com o condensador de vapor de recuperação de calor.

LAVAGEM PRINCIPAL

Máximo desempenho de 
lavagem com limpeza 

profunda e rápida

FASE DE 
ENXAGUAMENTO

Desempenho de 
enxaguamento confiável 
com consumo de água 
reduzido

Materiais de alta qualidade, dispositivos 
fabricados para durar
Câmara, braços de lavagem e filtro sump são fabricados em aço inoxidável AISI 316 
L eletropolido de alta qualidade; garantia de limpeza, confiabilidade de longo prazo 
e fácil reciclagem do produto ao final da vida útil. A lavadora desinfetante também é 
fornecida com um estrutura de aço inoxidável.
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Steelco Série DS 610 G2

Consumo significativamente reduzido
Na medida em que cada recurso tem se tornado cada vez mais valioso, a Steelco 
proporciona a redução do consumo de água em 30% adicionais. A opção de “drenagem 
bidirecional” permite a reciclagem da água de enxaguamento final em tanques externos 
para reuso subsequente pelo mesmo ou por outros dispositivos no centro de esterilização.

Reciclagem de água e recuperação de energia
Neste exemplo, a água da fase de desinfecção térmica de 5 WDs é coletada - 
através de drenos bidirecionais - em um tanque dedicado debaixo da portinhola 
de retorno do rack de lavagem. Dali, a água é redistribuída para os dispositivos 
para os ciclos seguintes das fases de enxaguamento intermediário ou lavagem.

Acelerando o ciclo economizando tempo e energia
Graças à disponibilidade dos tanques pré-aquecidos da opção Fast Cycle, é possível 
economizar tempo e disponibilizar os itens reprocessados mais rapidamente, sem diminuir a 
qualidade.

O tempo de aquecimento da fase de enxaguamento final pode ser reduzido em 80% em 
condições normais de uso.

Secagem de ar forçado filtrado
A secagem de ar forçado aquecido proporciona produtos perfeitamente secos. A unidade 
de filtro HEPA h14 garante resultados livres de contaminação. Além disso, também é 
possível obter uma secagem incomparável graças ao sensor de umidade opcional, que 
permite tempos de secagem mais curtos/personalizados de acordo com diferentes cargas.

Design e performance
de mãos dadas
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Easy
Plug & Play
Installation

Steelco Série DS 610 G2

DS 610 SL G2

DS 610 G2

Flexibilidade nas opções de pós-venda
A Steelco oferece kits de reequipamento 
para adaptar dispositivos existentes às 
necessidades: 

• Transdutor de pressão analógico para 
monitorar a pressão do circuito de água

• Sensor de condutividade para 
melhor qualidade dos resultados do 
enxaguamento final

• Bomba de drenagem para atender 
drenos elevados ou remotos

• Fase de secagem controlada por 
sensor de umidade

• ... E muito mais

Layouts e fácil instalação
de mãos dadas

Com uma pegada compacta, a elevada capacidade da série DS 610 G2 não afeta o 
espaço do departamento. 

A instalação “plug and play” simplificada requer apenas conexões flexíveis para a 
fonte de energia elétrica, entrada de água e dreno.

Flexibilidade na configuração
Dependendo dos serviços públicos disponíveis, os modelos DS 610 G2 e DS 610 SL 
G2 da Steelco podem ser configurados para:

• aquecimento elétrico
• aquecimento externo indireto a vapor, reduzindo a necessidade de fornecimento 

geral de energia elétrica
• aquecimento misto, permitindo a mudança de aquecimento a vapor para elétrico 

como solução de apoio.

Um descalcificador de água integrado está disponível como opcional e pode 
ser suplementado em caso de baixa qualidade da água de alimentação ou 
departamentos ocupados com água tratada externamente.

A lavadora é adequada para instalação ventilada ou não ventilada com opções de 
condensação de vapor.
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Steelco Série DS 610 G2

Requisitos de manutenção mínimos
Manutenção altamente simplificada e econômica.

Acesso frontal para serviços em todos os componentes. As unidades são equipadas com rodízios para posicionamento rápido 
e fácil e com pés fixos.
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Steelco Série DS 610 G2

Informação e controle
de mãos dadas

Uma interface de fácil 
utilização
Os operadores recebem apoio em todas as etapas, 
com tarefas operacionais simples e fáceis de entender. 
Os operadores podem ser reconhecidos e selecionar 
os programas de ciclo.

O painel com tela sensível ao toque exibe estados de 
ciclo e mensagens de alarmes de forma bem visível.

Desempenho de lavagem e 
verificação da qualidade do 
enxaguamento final
O HMI exibe parâmetros de pressão de lavagem e 
condutividade da água durante as fases relevantes 
do processo.

Armazenamento de dados de 
ciclo
Os dados de ciclo são armazenados e estão 
disponíveis para impressão em impressora integrada. 
Os dados são enviados para um sistema de 
rastreamento centralizado, caso o dispositivo estiver 
conectado à rede.

Níveis de acesso do usuário
O acesso do usuário encontra-se dividido em 5 níveis 
para garantir que apenas funcionários formados 
possam acessar a funções específicas: operador, 
gerente de departamento, técnico de manutenção 
nas instalações do cliente, técnico de manutenção 
autorizado e fabricante.

Modo de serviço técnico
As lavadoras desinfetantes são concebidas para 
simplificar a manutenção. Um quadro sinótico de 
leitura fácil permite uma visão geral aprofundada dos 
estados da máquina e seus componentes, agilizando 
as intervenções de manutenção.

O amplo painel de comandos com tela sensível ao toque de 7” facilita o controle do dispositivo 
com informações claras e de fácil leitura, mesmo a distância. 
O design inteligente e intuitivo da tela sensível ao toque é consistente em todo o portfólio dos 
dispositivos Steelco, auxiliando operações intuitivas e processos confiáveis.
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Steelco Série DS 610 G2

SteelcoData Live 

Caraterísticas do software:

 + Armazena o consumo de serviços 
públicos quando disponibilizado 
pelos dispositivos

 + Monitoramento do ciclo e alarmes 
do dispositivo e gerenciamento 
de dados com diferentes níveis de 
acesso.

 + Respeita a norma HL7

 + Informações confiáveis e totalidade 
dos dados 

 + Rastreabilidade e rastreabilidade 

Um software baseado na web permite ver, em tempo real, o desempenho da máquina, 
dados de ciclo e alarmes com registros de históricos.

As conexões Wi-Fi e Ethernet são padrão para o desempenho da máquina e coleta de 
dados de ciclo através do software SteelcoData Live. Além disso, uma entrada USB 
permite o download de dados brutos de ciclo, programas de lavagem, parâmetros e 
atualizações do software da máquina.

A série DS 610 G2 está originalmente pronta para se conectar com um ambiente em 
nuvem.

Conectividade à rede

regressiva das atividades do usuário 
e manuseio do material

 + Análises em tempo real

 + Ferramentas de melhoria de 
eficiência

 + Estações de trabalho podem 
apresentar apenas as atividades 
específicas da área de competência 
do usuário

 + Informação eficaz compartilhada 
com os clientes

 + Podem ser integradas com outros 
sistemas de software dos clientes

Estou pronto!
Estado do dispositivo e, portanto, disponibilidade da lavadora desinfetante são 
claramente exibidos mediante a mudança de cor da luz da câmara.

Branco: ciclo em andamento 
Verde: processo concluído OK 
Vermelho: alarme ativo
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Steelco Série DS 610 G2

O módulo PPC permite a conexão de até 11 instrumentos ocos complexos. Os prin-
cipais fabricantes de instrumentos cirúrgicos aprovaram o sistema PPC da Steelco 
como tecnologia eficaz que permite pular ou reduzir significativamente as fases de 
pré-limpeza manual dos seus instrumentos mais críticos.

Qualidade do Processo
de mãos dadas

Na qualidade de inovador líder, a Steelco desenvolveu a recém pat-
enteada tecnologia Power Pulse Cleaning (PPC), que permite reduzir 
ou pular o pré-tratamento manual no processo de limpeza de com-
plexos instrumentos cirúrgicos de lúmen oco e estreito, para garantir 
a segurança, consistência e eficiência de custos.

Esta tecnologia envolve a pulsação de golpes de pressão de ar de 
grau médico durante o fluxo de água. Isto produz uma forte onda 
frontal e turbulência ao longo das paredes do lúmen, melhorando a 
ação mecânica de limpeza de lúmens, articulações e junções.

A tecnologia PPC também melhora a secagem de instrumentos, visto 
que as pulsações de ar também são disparadas durante a fase de 
secagem, resultando em rápida ejeção de qualquer água residual no 
interior do instrumento.

Melhoria da qualidade de processo
O rendimento ideal e confiável da limpeza é obtido ao combinar a 
PPC (Limpeza por Pulso de Energia) com a rotação do braço de 
lavagem e monitoramento da pressão do circuito, ao mesmo tempo 
medindo a condutividade da água para qualquer produto químico ou 
sujeira residual.

Alto nível de filtragem para módulos de rack de lavagem
Um filtro tubular 800 para reprocessamento de instrumentos ocos.
Filtro em malha de aço inoxidável para unidades móveis, para partículas ≥ 0,07 mm. 
Um filtro único de fácil limpeza para todas as conexões de lúmens.
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Steelco Série DS 610 G2

Módulos e níveis adicionais

C1804 
Nível adicional com braço 
de lavagem

C1806 Módulo para 
reprocessamento de 
instrumentos de cirurgia 
minimamente invasiva com 
comprimento de até 480 mm 

11 conexões 

C1802 Carrinho de lavagem de 3 níveis com 
conexões para módulos de injeção

C1805 Módulo para 
reprocessamento de instrumentos 
de cirurgia minimamente invasiva 
com comprimento de até 400 mm

6 conexões

C1809 Módulo Power Pulse Cleaning 
para 11 instrumentos de cirurgia minimamente 
invasiva, comprimento de até 500 mm

C1808 Módulo para 
reprocessamento de 
instrumentos oftalmológicos com 
comprimento de até 480 mm

18 conexões

C1816 Módulo para 
reprocessamento de 22 
instrumentos dentários ocos

Carrinhos de lavagem, 
módulos e conectores

O Sistema de Carregamento Flexível permite a preparação de 
instrumentos em módulos únicos e um carregamento facilitado dos 
carrinhos, melhorando a segurança e a ergonomia.

O carrinho de lavagem C1802 é a unidade básica do 
sistema. 
Pode ser equipado com módulos adicionais e níveis 
conforme mostrado abaixo. 
As páginas seguintes ilustram as configurações mais 
comuns e apresentam as configurações padrão e 
acessórios para a conexão de instrumentos.

A configurabilidade do carrinho de lavagem C1802 
proporciona o benefício adicional de otimização de 
espaços, geralmente usados para armazenamento 
de carrinhos especializados, reduzindo a pegada em 
ambientes internos.
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Steelco Série DS 610 G2

Exemplos de configuração

36 conexões para 
instrumentos ocos

+ 4 bandejas DIN

45 conexões para 
instrumentos ocos 

29 conexões para 
instrumentos ocos

+ 4 bandejas DIN

Guia de configuração

Nível removível com 
braço de lavagem
Nível fixo com braço 
de lavagem

Possível combinação de módulos:

* Não compatível na presença do nível superior removível

1 x C1806* ou 2 x C1805

1 x C1804 ou 1 x C1804 + 2 x C1805

1 x C1806* ou 2 x C1805

1 x C1804 ou 1 x C1804 + 2 x C1805

1 x C1809 ou + 2 x C1805

1 x C1809 2 x C1806

2 x C1805

1 x C1804 1 x C1806

3 x C1805

2 x C1808
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Steelco Série DS 610 G2

C1804 
Nível adicional com braço de 
lavagemC1817 Carrinho de lavagem de 2 níveis com 

prateleira intermediária com braço de lavagem 

Carrinhos de lavagem, 
módulos e conectores

O Sistema de Carregamento Flexível permite a preparação de 
instrumentos em módulos únicos e um carregamento facilitado dos 
carrinhos, melhorando a segurança e a ergonomia.

O carrinho de lavagem C1817 é a unidade básica do 
sistema. 
Pode ser equipado com módulos adicionais e níveis 
conforme mostrado abaixo. 
As páginas seguintes ilustram as configurações mais 
comuns e apresentam as configurações padrão e 
acessórios para a conexão de instrumentos.

A configurabilidade do carrinho de lavagem C1817 
proporciona o benefício adicional de otimização de 
espaços, geralmente usados para armazenamento 
de carros especializados, reduzindo a pegada em 
ambientes internos.

Módulos e níveis adicionais

C1831 Cesto de rede com 
tampa para bicos e colares 
de mamadeiras
36 posições

C1830 Cesta para 
mamadeiras 
18 posições

C1821 Módulo para material 
de intubação (bicos injetores 
de 110mm)
8 posições

C1819 
Módulo para brocas ortopédicas

C1820 Módulo para intubação 
e máscaras (bicos injetores de 
333mm) 8 posições 
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Steelco Série DS 610 G2

2 x C1830 ou
2 x C1819 ou
2 x C1820 ou
2 x C1821

1 x C1804

2 x C1830 ou
2 x C1819 * ou
2 x C1820 ou 2 x C1821

1 x C1804 ou
1 x C1804 + 2 x C1831

Guia de configuração

Nível removível com 
braço de lavagem
Nível fixo com braço 
de lavagem

Possível combinação de módulos:

* Não compatível na presença do nível superior removível

Carrinho de lavagem 
para instrumentos de 
cirurgia robótica
C1815
Carrinho de lavagem para instrumentos 
cirúrgicos robóticos da série daVinci 
Xi e endoscópio. Adequado para alojar 
a câmera portátil Summit Medical e 
bandejas Single Scope 2.0 ou Single 
Scope Plus.

A Steelco fornece soluções de 
reprocessamento para instrumentos 
cirúrgicos robóticos de outras marcas, bem 
como com carrinhos de lavagem dedicados 
ou modulares. Consulte a Steelco sobre 
as mais avançadas soluções validadas de 
reprocessamento, incluindo processos rápidos 
com tecnologia Power Pulse Cleaning.

As marcas comerciais e logotipos daVinci são marcas registradas 
da Intuitive Surgical, Inc..
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C1841 encaixe 
multiuso para tigelas, 
bandejas e gavetas, 
pinos baixos.

C1842 encaixe multiuso 
para tigelas, bandejas e 
gavetas, pinos altos.

Carrinhos de lavagem
de níveis fixos

Níveis 
removíveisC1814

Carrinho de lavagem de 
2 níveis com braços de 
lavagem.
Dedicado a calçados/
tamancos cirúrgicos.

C1801
Carrinho de lavagem de 
6 níveis com braços de 
lavagem. 

Até 12 bandejas DIN 1/1.

C1812
Carrinho de lavagem de 
5 níveis com braços de 
lavagem.

Até 10 bandejas DIN 1/1.
Até 5 bandejas SPRI I.

C1810
Carrinho de lavagem de 
3 níveis com braços de 
lavagem.

Até 6 bandejas DIN 1/1.
Até 3 bandejas SPRI I.

C1811
Carrinho de lavagem de 
4 níveis com braços de 
lavagem.
Até 8 bandejas DIN 1/1.

C1825: complemento 
com 30 suportes 
para calçados/
tamancos cirúrgicos 
ou itens de anestesia.

C1826: complemento 
com 15 suportes para 
calçados/tamancos 
cirúrgicos ou itens de 
anestesia.

C1803
Carrinho de lavagem de 
5 níveis com braços de 
lavagem.

Até 10 bandejas DIN 1/1.
Até 5 bandejas SPRI I.
Os três níveis superiores 
são removíveis.

C1828: Complemento 
com 12 suportes para 
calçados/tamancos 
cirúrgicos tamanho 
grande
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C1813
Carrinho de lavagem de 3 níveis 
para instrumentos de cirurgia 
minimamente invasiva, equipado 
com 2 braços de lavagem.

C1822
Carrinho de lavagem 
de nível único para 
complementos.

Espaço útil:
A 76 mm
B 63 mm
C 412 mm

Tamanho geral LxPxA:
559x608x566 mm

C1818
Cesto de anestesia
até 9 conjuntos.

Tamanho geral LxPxA:
559x608x576 mm

Carrinho flex para itens 
volumosos
O carrinho de lavagem de nível único C1822 pode ser equipado com complementos 
dedicados para qualquer necessidade, para limpar recipientes DIN, tamancos 
hospitalares, bacias reniformes.

Racks de lavagem 
especial

Complemento 
C1823: até 2 x 
recipientes DIN com 
altura 250 mm com 
tampa.

C1825: 
complemento com 
30 suportes para 
calçados/tamancos 
cirúrgicos ou itens 
de anestesia.

Complemento 
C1824: até 3 x 
recipientes DIN com 
altura 150 mm com 
tampa. 

C1826: 
complemento com 
15 suportes para 
calçados/tamancos 
cirúrgicos ou itens 
de anestesia.

Altura útil: 672 mm
Tamanho geral LxPxA: 
559x608x343 mm
Materiais: Aço inox AISI 304, componentes 
plásticos.

Praticidade e eficácia
mesmo nos mínimos 
detalhes!
As imagens representam apenas alguns 
exemplos do design avançado dos acessórios 
Steelco.

Sistema de mangueiras giratórias 
antitorção para fácil conexão na porta 
do instrumento, evitando restrições 
ao fluxo de água.

Encaixes com pontos de conexão 
variados para total cobertura de 
lavagem de instrumentos 
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C1809

C1806

C1805

C1808

C1802 e C1817 Composição de módulos

Itens fornecidos:
11 mangueiras de silicone com conexão Luer Lock
50 x E 476, encaixes para microinstrumentos, Ø 4 a 8 mm, para uso em cestos 
de rede com grade de 5 mm 
50 x E 479, encaixes para microinstrumentos com Ø 4 mm, para uso em cestos 
de rede com grade de 5 mm 

Itens fornecidos:
1 x E 336, manga de irrigação, comprimento 
121 mm, Ø 11 mm
2 x E 362, bujões cegos
6 x E 442 , mangas de irrigação para 
instrumentos Ø 4 a 8 mm, comprimento 121 
mm, Ø 11 mm, tampa com abertura de Ø 6 
mm

1 x E 443, manga para instrumentos Ø 8 a 8.5 
mm, comprimento 121 mm, Ø 11 mm, tampa 
com abertura de Ø 10 mm

Itens fornecidos:
1 x A 855, mangueira de silicone com 
adaptador M Luer Lock para F Luer Lock, 
comprimento 160 mm
2 x E 362, bujões cegos
1 x E 447, adaptadores F Luer Lock para M 
Luer Lock

1 x E 449, adaptadores M Luer Lock para F 
Luer Lock
2 x E 452, bico injetor, comprimento 60 
mm, Ø 2.5 mm
1 x E 472, grampo de mola para jatos 
injetores de Ø 4 mm

Itens fornecidos:
2 x A 856, mangueiras de silicone com 
adaptador M Luer Lock para F Luer Lock, 
comprimento 300 mm
10 x A 855, mangueiras de silicone com 
adaptador M Luer Lock para F Luer Lock, 
comprimento 160 mm
1 x E 362, bujões cegos
3 x E 449, adaptadores M Luer-Lock para F 
Luer-Lock
1 x E 452, bico injetor, comprimento 60 mm, 
Ø 2.5 mm

1 x E 800, filtro tubular reutilizável, 
comprimento 405 mm, Ø 22,5 mm
11 x E 447, adaptadores F Luer-Lock para M 
Luer Lock
11 x E 517, adaptadores M Luer - Lock para F 
Luer Lock
10 x E 476, encaixes para microinstrumentos, 
Ø 4 a 8 mm, para uso em cestos de rede com 
grade de 5 mm
10 x E 477, encaixes para microinstrumentos 
para uso em cestos de rede com grade de 5 
mm

Espaço útil:
A 500 mm

B 490 mm

Espaço útil:
A 480 mm 

B 383 mm

C 480 mm

D 470 mm

Espaço útil:
A 403 mm

B 215 mm

Espaço útil:
A 477 mm 

B 480 mm

C 468 mm

D 236 mm 

E 203 mm

Tamanho geral LxPxA:
530x600x91 mm

Tamanho geral LxPxA:
530x539x79 mm

Tamanho geral LxPxA:
227x521x93 mm

Tamanho geral LxPxA:
530x539x79 mm
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C1819

C1821

C1820

C1816

A 855 A 856 A 800 A 803 A 813 A 814 A 816
C1805 • • • • •
C1806 • • • •
C1808 • • Incluído por 

padrão

C1809 • • •
C1816 • • Incluído por 

padrão

E 476 E 477 E 479 E 499 E 790 E 791 E 362
C1805 • • • • • •
C1806 • • • • • •
C1808 • • • • • •
C1809 • • • • • • •
C1816 • • • • • •

Itens fornecidos:
22 x A 803, suportes para contra-ângulos 
dentários, peças manuais e turbinas dentárias

Acessórios
opcionais

Tamanho geral LxPxA:
189x523x85 mm

Tamanho geral LxPxA:
245x518x239 mm

Tamanho geral LxPxA:
149x518x143 mm

Tamanho geral LxPxA:
143x518x352 mm

Itens fornecidos:

6 mangas de extensão para brocas intramedulares

Itens fornecidos:

8 x E 466 bicos injetores para 
ressuscitadores

Itens fornecidos:

8 x A 833 bicos injetores



570
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728
253

650 700 1940/2395 (*)
615 255
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610

728
253

650 700 1940/2395 (*)
615 255
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Capacidade e Dimensões
Layout e configurações

Carro-maca de 
transferência
e automações  
de carga

sem
extensão superior

com
extensão superior

Modelo Cuba (LxPxA) - mm Litros Geral (LxPxA) - mm
Porta simples
DS 610 G2
DS 610 SL G2
Porta dupla
DS 610 G2
DS 610 SL G2

(*) A altura geral do dispositivo depende da presença de um condensador de vapor, seu tipo e sua combinação com outras opções. 
Altura de carregamento: 850 mm acima do chão acabado.

Concebido para atender às necessidades de clínicas 
e centros de esterilização de médio porte, a linha DS 
610 G2 apresenta uma gama completa de soluções 
para manuseio de carrinhos de lavagem apresentando 
detalhes destinados a melhorar a ergonomia durante 
o uso. Além disso, o sistema inclui portinholas duplas, 
janelas e transportadores tampão para o retorno de 
racks de lavagem.

O modelo DS 610 SL G2 também inclui soluções 
para a carga e descarga automáticas da lavadora 
desinfetante. T641 carro-maca de transferência

  com altura fixa
T647 carro-maca de transferência   
   com altura ajustável



DS 610 G2 DS 610 SL G2

• •

• •
• •

• •

• •

7" 7"
• •
• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •

3 3
• •
• •
• •
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Dados Técnicos
Modelos, principais recursos e opções

Conformidade com as normas
Dispositivo médico com marcação CE, código do organismo notificado n.º 0051, de acordo com o Regulamento de Dispositivos Médicos (MDR) (2017/745/UE)
e norma aplicável, como EN ISO 15883-1/-2/-5
Cuba e porta
N.º de portas 1 ou 2 1 ou 2
Abertura da porta Articulada Deslizando para baixo
Operação da porta Manual Automática
Capacidade de carga
Quantidade de bandejas padrão DIN 1/1 até 12 até 12
Sistema de aquecimento de água
Elétrico 
Vapor ou misto
Dosagem de produtos químicos
2 x bombas de dosagem de produtos químicos isentas de manutenção, controladas por fluxímetros
Secagem
Secagem por ar quente filtrado eletricamente HEPA H14
Sistema de controle e rastreabilidade
Tela colorida sensível ao toque HMI
Leitor de código de barras para identificação do operador e atribuição do ciclo de lavagem
Reconhecimento automático do carro de lavagem e atribuição do programa de lavagem
Impressora integrada
Porta Ethernet e WiFi para rastreabilidade digital (através do software SteelcoData)
Luz da cuba
Luz multicolorida da cuba 
Sustentabilidade e desempenho
Tanque de pré-aquecimento de água simples ou duplo (configurações Fast Cycle)
Condensador de vapor/ condensador de vapor com recuperação de calor
Tecnologia Power Pulse Cleaning
Duração da fase de secagem controlada por sensor de umidade
Drenagem bidirecional para reciclagem de água/energia
Qualidade do processo
Monitoramento da rotação dos braços de lavagem
Monitoramento da pressão do circuito de lavagem (transdutor analógico)
Monitoramento da qualidade de água do enxaguamento final (medidor de condutividade, dados registrados)
Conexões da máquina e dados técnicos
Conexões de entrada de água
Descalcificador de água integrado
Bomba de drenagem
Acesso frontal pleno para serviço

• = Padrão • = Opção - = Não disponível



STEELCO - Miele Group Member 
Headquarters:
Via Balegante, 27 - 31039 
Riese Pio X (TV) - Italy 
Ph. +39 0423 7561 
Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com 
www.steelcogroup.com

Branches:

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO CHINA 
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

Customization. 
Innovation. 
Excellence.
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* Somente para produtos 
relacionados no certificado 
065/MDR


