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medische hulpmiddelen
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desinfectie systemen en automatisering
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In de ontwerpfase van een sterilisatie afdeling-, is de gemeenschappelijke uitdaging 
voor architecten, ontwerpers en betrokken ziekenhuisverantwoordelijken de 
optimalisatie van de volledige stroom van instrumenten en medische hulpmiddelen 
met behoud van de hoge nationale en internationale standaarden ten aanzien van 
apparatuur en reduceren van infectie risico's.

Bij de ideale technische configuratie van de apparatuur en hun plaatsing in de 
ruimte moeten rekening houden met de eisen aan snelheid, capaciteit, logistiek, 
ergonomie, onderhoudsgemak en preventie van infecties en tevens het faciliteren 
van de éénrichtingsstroom van instrumenten tussen de werkgebieden.

Daarom biedt ons productengamma de meest brede reeks geïntegreerde reiniging 
en desinfectiemachines en sterilisatoren met automatisering en software voor de 
totale traceerbaarheid en beheer van de sterilisatie afdeling.

Thermodesinfector voor chirurgische 
instrumenten en medische hulpmiddelen
Centrale Sterilisatie Afdelingen, reiniging en 
desinfectie systemen en automatisering 

Onze systemen en automatisering, -zijn ontworpen om de efficiëntie van het reiniging, 
desinfectie en sterilisatie proces te verhogen, -maken een productiviteitstoename 
mogelijk-, door vermindering van de doorlooptijden van de instrumenten, een 
reductie in waterverbruik en elektrische energie en de afname van kans op fouten. 
Bovendien is de betrouwbaarheid van onze installaties ook de beste garantie voor 
een duurzame relatie met onze klanten.

Referentienormen

De reiniging en desinfectie apparatuur voor instrumenten met thermische desinfectie van 
Steelco zijn ontworpen, gebouwd en gevalideerd in overeenstemming met de Europese 
normen UNI EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/TS 15883-5 en CE-gemarkeerd als Medische 
Toestellen in overeenstemming met de Europese Richtlijn 93/42/EEG, code nr. 0051
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“For the Environmentally conscious”

Steelco is in staat een volledige dienst 
te leveren van ontwerp op maat-, van 
nieuwe sterilisatie afdelingen tot de 
herstructurering van bestaande afdelingen.

Steelco innoveert en verbetert constant de eigen producten 

om de hoogste niveaus van compatibiliteit met de omgeving 

te bereiken die de huidige technische kennis toelaat.
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Andere Steelco- producten 
van het medische gamma:

Efficiënte configuraties, optimale 
werkstromen
Het brede productengamma gericht op sterilisatie 
afdelingen stelt ons in staat de optimale configuratie 
van reiniging en desinfectie apparatuur voor 
instrumenten te leveren voor elke afdelings lay-out.

Voor elk project, stellen we de klant meer dan één 
oplossing voor om zo goed mogelijk te voldoen 
aan hun specifieke eisen, alle bouwkundige 
uitdagingen te overwinnen en tevens te voorzien 
in de mogelijkheid van toekomstige uitbreiding van 
de productie van de sterilisatie afdeling met de 
invoeging van andere toestellen.

> DS 1000
> DS 1000 3S

 Reiniging en desinfectie 
machine voor instrumenten 
met thermische desinfectie 
18 manden DIN 1/1

> DS 800
> DS 800 2S

 Reiniging en desinfectie 
machine voor instrumenten 
met thermische  desinfectie 
12 manden DIN 1/1

Karrenwasinstallatie 
voortransportkarren en 
Sterilisatie containers

Reiniging en desifectie apparatuur voor 
instrumenten met thermische desinfectie
Sterilisatie afdelingen, systemen en automatiseringen
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Dit is het antwoord van Steelco op de groeiende vraag naar apparatuur voor 
thermische desinfectie die was- en droogresultaten van topkwaliteit kan doen 
samensmelten met hoge energetische efficiëntie, door de volledige cyclus in een 
aanzienlijk korte tijd uit te voeren.

Reiniging en desinfectie machine voor instrumenten met thermische 
desinfectie met snelle cyclus

> TW 3000/2 smart tunnel

 Reiniging en desinfectie machine 
voor instrumenten met thermische 
desinfectie met dubbele kamer 
18 manden DIN 1/1

> TW 3000/3 /4 /5

 Reiniging en desinfectie machine 
met meerdere kamers met tunnel 
18 manden DIN 1/1

Stoomautoclaven 
voor sterilisatie afdelingen

ARES - Geautomatiseerd systeem voor 
de verwerking van flexibele endoscopen

Reiniging en desinfectie machine voor 
instrumenten met thermische desinfectie 

voor poliklinische afdelingen en kleine 
chirurgische praktijken
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Het automatische ATS-systeem werd ontworpen voor de sterilisatie afdelingen waar de tijdsfactor enorm belangrijk is. 
Het bestaat uit modules die het mogelijk maken deze het in ontwerp van de sterilisatie afdeling ingepast- kan worden.
Het ATS-systeem functioneerd met de beweging van een shuttle die zich verplaatst langs de voorkant van de reiniging 
en desinfectie machine voor instrumenten in het vuile gebied-. Automatisch wordt het belaadrek in de eerste geplaatst 
plaatst die beschikbaar is-. En het programma selecteert voor het specifieke belaadrek. Nadat de instrumenten 
verwerkt zijn lost een andere ATS aan de schone zone het belaadrek uit de reiniging en desinfectie machine en brengt 
deze rechtstreeks over op een verzameltafel waar de lading klaar staat voor de daarop volgende fase in het proces.

De beschikbare ruimte, een beperkte hulpbron
Steelco biedt de meest innoverende automatiseringsoplossingen voor de was- en desinfectieruimte zoals 
de gemotoriseerde draaitafel om te laden of de ATS-shuttle die nu ook beschikbaar is met draaifunctie. De 
automatiseringen, de troef van Steelco, maken compactheid en flexibiliteit mogelijk bij het definiëren van de lay-out, 
ten aanzien van operationele toegankelijkheid en onderhoudsruimtes.
De toegevoegde waarde van de Steelco-projecten wordt duidelijk in de dimensionering van de laad- en parkeerkarren 
om maximaal gebruik te maken van de gebruikte oppervlaktes ten aanzien van de functionaliteit.

De koude en warme cyclusfasen scheiden

Met betrekking tot de verbetering van de efficiëntie van het proces is het vooral 
gunstig één unit voor te bestemmen voor de specifieke koude voorwasfase.

Naast de reductie in totale tijd van het proces, worden in deze configuratie belangrijke 
energetische besparingen verwezenlijkt gezien men koud water vermijdt in de 
machines bestemd voor “warme” was-, thermische desinfectie- en droogfases.

ATS – Automatisch be- en ontlaad systeem

De productiviteit verbeteren door 
de toestellen te combineren

De voordelen van ATS

• Evenwichtige verdeling van 
de productie en inzetbaarheid 
van de reiniging en desinfectie 
machines en daarop volgende 
beschikbaarheid en zekerheid van 
de onderhoudskosten.

• Het wassysteem kan in nauwe 
ruimtes geplaatst worden die het 
manueel laden via karren niet 
zouden toelaten.

• Eenvoudig schoon te maken vanuit 
het gebied onder het ATS-systeem.
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Ruimte beperkt in de diepte

Ons geautomatiseerd ATS laad- en lossysteem met draaifunctie laat toe 
de reiniging en desinfectie machines voor instrumenten dichtbij muren of 
barrières te plaatsen.

Zo wordt de totale diepte van de installatie aanzienlijk gereduceerd ten 
opzichte van een laad-/lossysteem met manuele transportkarren.

Ruimte beperkt in de breedte

In de planningsfase van een nieuwe afdeling, is de breedte van de 
omgeving essentieel om het noodzakelijke aantal toestellen te kunnen 
invoegen om te kunnen voldoen aan de eisen inzake productiviteit.

De wastunnel TW 3000/2 laat een verhoging toe van meer dan 75% 
in de productiviteit van het systeem, zonder de noodzaak voor grotere 
installatieruimtes ten opzichte van een conventionele Reiniging en 
desinfectie machine voor instrumenten met enkele kamer.

De verhoogde productiecapaciteit maakt het mogelijk aantal 
noodzakelijke toestellen te reduceren, ongebruikte ruimtes te terug te 
winnen en de totale investeringskosten te drukken.

Smalle en lange ruimte

Enkel de technologie van een reiniging en desinfectie machine voor 
instrumenten met meerdere kamers en tunnel kan voldoen aan de vereisten 
van verhoogde productie in een ruimte die vooral beperkt is in de breedte. 
Deze technologie laat bovendien verdere productiviteitsverhogingen 
toe via extra modules en kan het gebruik van de wastechnologie met 
ultrasoon integreren. Er kan nog meer ruimte herwonnen worden met een 
configuratie die de technische ruimte tussen twee toestellen deelt.

Reductie van de handmatige voorbehandeling

In overeenstemming met de gebruiksinstructies van de verschillende instrumenten, is 
het mogelijk een behandeling met ultrasoon uit te voeren als hulpmiddel of als alternatief 
voor handmatige voorreiniging om ook de kleinste biologische resten uit de complexe 
vormen en holle delen van de instrumenten te verwijderen alvorens deze te wassen in 
de reiniging en desinfectie machines.

De reiniging en desinfectie machine met ultrasoon US 1000 werd ontworpen voor de 
perfecte integratie met geautomatiseerde installaties van de sterilisatie afdelingen.

Oplossingen voor elke configuratie
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Traceerbaarheid en controle van de toestellen

SteelcoData is een krachtig softwarepakket voor de 
weergave van processen. Het laat een snel beheer 
en archivering toe op de ziekenhuisserver van de 
informatie van de toestellen en de controle ervan 
op afstand in real-time.

SteelcoData archiveert alle procesgegevens 
voor het creeëren van statistieken op maat over 
processen, alarmen, verbruik en bewaart een 
bestand in niet-wijzigbaar formaat voor wettelijke 
documentatiedoeleinden.

De traceerbaarheid van de processen is een fundamenteel element in de complexe 
context van een sterilisatieafdeling. Een gecomputeriseerd documentatiesysteem 
verzekert de verbinding tussen alle automatische toestellen die betrokken zijn bij 
de verwerking van de instrumenten. Het garandeert bovendien de controle van de 
belangrijkste gevalideerde parameters en de registratie van de procesdocumentatie 
voor elk verbonden toestel.

SteelcoData
Traceerbaarheidssoftware

Reiniging en 
desinfectie machine 
voor instrumenten

Gecentraliseerd 
chemicaliën systeem

manager van de 
sterilisatie afdeling

karrenwas 
installatiesterilisatoren

SteelcoData is de oplossing om de 
traceerbaarheidsdocumentatie te 
centraliseren.
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verpakkingslocaties

SteelcoData Pro is de ERP-oplossing voor het 
volledige beheer van de sterilisatie afdeling.

De modulaire structuur laat toe de installatie 
van software te personaliseren op basis van uw 
operationele en financiële eisen.

SteelcoData Pro levert de volledige documentatie 
van de hele dienstverlening, volgt standaard- of 
gepersonaliseerde procedures, optimaliseert het 
beheer van het magazijn en voldoet volledig aan 
de wettelijke regelgevingen.

Bovendien garandeert het de totale transparantie 
van de kosten van de volledige verwerking van de 
instrumenten.

SteelcoData Pro
Totale traceerbaarheid en beheer van de 
herbruikbare medische instrumenten

Gecentraliseerd 
chemicaliën systeem

ziekenhuisserver 

manager van de 
sterilisatie afdeling

sterilisatoren
karrenwas installatie

SteelcoData Pro maakt een eenvoudige 
en volledige administratie mogelijk van 
de werkprocessen, van de informatie 
over de sterilisatie- en reiniging en 
desinfectie processen en produceert 
een uitgebreide  productierapportage.

Reiniging en 
desinfectie 

machine voor 
instrumenten

Het modulaire design laat de totale 
traceerbaarheid van de instrumenten toe met 
geavanceerde functies voor het beheer van de 
sets, controle van de proceskosten...
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Dit is het antwoord van Steelco op de groeiende vraag naar reiniging en 
desinfectie machines die in staat zijn was- en droogresultaten van topkwaliteit 
te integreren met de hoge energetische efficiëntie, door de volledige cyclus 
in een aanzienlijk beperkte tijd uit te voeren. (modellen DS 800 en DS 1000 in 
Fast Cycle-configuraties)

Het Fast Cycle-concept

water

energie
tijdDe snelle cyclus

Besparing op tijd – de voorverwarmingstanks zijn verbonden met de waskamer 
via grote kleppen die de aanzienlijke reductie van de vultijden garanderen.

Besparing op water - het gebruik van voorverwarmingstanks laat ook toe thermisch 
desinfectiewater terug te winnen voor de wasfase van de daarop volgende cyclus 
met de daaruit voortvloeiende reductie van energie- en waterverbruik.

Besparing op energie – de energiebesparing is mogelijk door de terugwinning van 
thermische energie, door de vermindering van de cyclustijd en door de efficiënte 
isolatie.

Een reiniging en desinfectie machine voor instrumenten 
met snelle cyclus kan tot meer dan 54.000 liter water in 
één enkel gebruiksjaar besparen!

De sleutelconcepten van de Fast Cycle-machines:

De reiniging en desinfectie machine 
voor instrumenten met thermische 
desinfectie van Steelco kunnen 
geconfigureerd worden voor de 
uitvoering van een volledige en 
gevalideerde was-, desinfectie- en 
droogcyclus in slechts 30 minuten.
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Fast Cycle-configuraties met 1, 2 of 3 voorverwarmingstanks
Voorbeeld van wascyclus met 5 fasen

De configuratie van de voorverwarmingstanks in een Fast Cycle-
reiniging en desinfectie machine voor instrumenten van Steelco kan 
variëren op basis van aantal, functie en werktemperaturen om nog 
beter te voldoen aan de eisen en  van de procedures van de klant. 
De volgende voorbeelden behandelen de configuraties voor de 
uitvoering van een cyclus van 5 fasen. De temperaturen verwijzen naar 
de voorverwarmingstanks, hogere temperaturen (tot 93°C) worden 
vervolgens bereikt via verwarming in de kuip.

voorwasfase, koud water 

wasfase, warm wate

spoelfase, warm water 

thermische desinfectiefase, gedemineraliseerd water

Turbo-droogfase met warme lucht  

tanks beschrijving van de werking

De tank bevat gedemineraliseerd water, voorverwarmd op 85°C. Het laat een drastische 
reductie van de duur van de thermische desinfectiefase toe en, bijgevolg, van de totale 
cyclustijd. Het voorverwarmde gedemineraliseerde water stroomt direct in de waskamer 
volgens het kortst mogelijke traject zonder enige pompactiviteit terwijl het het verlies aan 
thermische energie minimaliseert.

De tank met waswater voorverwarmd op 65°C laat een drastische reductie toe van de 
wasfase en, bijgevolg, van de totale cyclustijd.

Dezelfde tank wordt vervolgens gebruikt voor de voorverwarming van het spoelwater 
terwijl de machine de wasfase uitvoert. De besparing in de tijd om het water in de 
waskamer te verwarmen voorkomt bovendien dat deze afkoelt en dus ook de daaruit 
voortvloeiende verspreiding van thermische energie.

De tank met gedemineraliseerd water voorverwarmd op 85°C laat een drastische reductie 
van de duur van de thermische desinfectiefase toe en, bijgevolg, van de totale cyclustijd. 
Het voorverwarmde gedemineraliseerde water stroomt direct in de waskamer volgens het 
kortst mogelijke traject zonder enige pompactiviteit terwijl het het verlies aan thermische 
energie minimaliseert.

De rechtstreekse stroom koud water voor de voorwas in de kamer volgt het kortst 
mogelijke traject zonder enige pompactiviteit.

De tank met waswater voorverwarmd op 65°C reduceert de verwarmingstijd in de kuip en 
laat een drastische reductie toe van de wasfase en, bijgevolg, van de totale cyclustijd.

Dezelfde tank wordt vervolgens gebruikt voor de voorverwarming van het spoelwater 
terwijl de machine de wasfase uitvoert. De besparing in de tijd om het water in de 
waskamer te verwarmen vermijdt bovendien dat deze afkoelt en dus ook de daaruit 
voortvloeiende verspreiding van thermische energie.

In overeenstemming met de klant procedures kan het spoelwater gerecycled worden 
uit de thermische desinfectiefase van de vorige cyclus waardoor aanzienlijk 
bespaard wordt op energie, water en de duur van de totale cyclus.

De tank met gedemineraliseerd water voorverwarmd op 85°C laat een drastische reductie 
van de duur van de thermische desinfectiefase toe en, bijgevolg, van de totale cyclustijd. 
Het voorverwarmde gedemineraliseerde water stroomt direct in de waskamer volgens het 
kortst mogelijke traject zonder enige pompactiviteit terwijl het het verlies aan thermische 
energie minimaliseert.
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Het reinigen met ultrasoon
Het reinigen met ultrasoon is een onderdeel van de bescherming voor de gebruikers 
gezien het de risico’s reduceert bij het verwerken van de instrumenten. De implosie 
van duizenden vaccuumbelletjes op de ondergedompelde oppervlaktes van de 
instrumenten een perfecte reiniging, ook van de meer complexe vormen en- voor 
kwetsbare instrumenten, schuren ze niet en genereren ze geen krassen.

De reinigingsapparatuur met ultrasoon van Steelco werden ontworpen om perfect 
geïntegreerd te worden met de geautomatiseerde installaties van de sterilisatie 
afdelingen (model US 1000) of om gebruikt te worden als onafhankelijke eenheden 
(mod. serie US 80, 100, 200 en 300).

Het drogen: een belangrijke fase
Het correcte resultaat van de droogfase is een fundamentele 
vereiste van de richtlijnen en de specifieke fase kan 
tot 15% van de totale duur van de was- en thermische 
desinfectiecyclus innemen van een conventionele reiniging 
en desinfectie machine voor instrumenten en tot 30% van 
een Reiniging en desinfectie machine voor instrumenten van 
Steelco Fast Cycle met snelle cyclus.

De reiniging en desinfectie machines voor instrumenten 
van Steelco beschikken over efficiënte droogsystemen met 
hete lucht voor de totale verwijdering van het resterende 
spoelwater zowel in- als uitwendig van de instrumenten.

Turbo-drogen
Het Turbo-droogsysteem van Steelco regelt de ingang van 
de lucht om de hercirculatie van warme HEPA-gefilterde lucht 
binnenin de waskamer te verzorgen. De hoge turbulentie van 
de luchtstroom die opnieuw binnenin de kamer circuleert, 
reduceert de tijd van de specifieke fase. Als gevolg wordt ook 
de gebruikte energie gereduceerd en verhoogt de levensduur 
van de HEPA-filters.

De mechanische actie uitgeoefend door water in de wasfase is één van de belangrijkste 
factoren in de bepaling van de efficiëntie van het proces. Steelco ontwikkelde een breed 
gamma aan reiniging en desinfectie machines voor instrumenten die twee waspompen 
gebruiken met specifieke hydraulische circuits die zorgen voor hoge waterstromen en 
goede druk op alle onderdelen van de lading. In overeenstemming met de handleidingen 
van de medische hulpmiddelen-, is het mogelijk een behandeling met ultrasoon uit te 
voeren als hulpmiddel of als alternatief voor handmatig voorreinigen om ook de kleinste 
biologische resten uit complexe vormen en holtes van de instrumenten te verwijderen voor 
het behandelen in reiniging en desinfectie machines.

Efficiëntie van het wasproces
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De waskamer, wasarmen, 
voorverwarmingskuipen en het 
filteringssysteem met drie filters zijn 
volledig van roestvrij staal AISI

316L (DIN 1.4404) en resistent tegen 
chemicaliën.

De waskamers zijn ontworpen met 
afgeronde hoeken om de eventuele 
ophoping van vuil dat de bacteriële groei 
kan begunstigen te beletten.

De lading van water in de kuip 
wordt volumetrisch gecontroleerd 
om de correcte doseringen in de 
wasoplossingen te garanderen.
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Thermische desinfectie van chirurgische instrumenten

Automatische herkenning van 
de wasrekken: bij het inbrengen 
van een wasrek in de thermische 
desinfectiemachine, verifieert een 
sensor de correcte positie ervan en 
identificeert deze via het lezen van de 
magnetische code.

Volgend op de herkenning, 
controleerd het controlesysteem alle 
machineparameters voor de uitvoering 
van de specifieke wascyclus.

Dankzij de automatische herkenning 
van het wasrek, wordt de tussenkomst 
van de gebruiker vereenvoudigd en 
het risico op een menselijke fout wordt 
drastisch verminderd.

Het koppelingssysteem van de wasarm 
met het hydraulisch circuit via elementen 
met verminderde wrijving bevordert 
de rotatie ervan en maximaliseert de 
efficiëntie van de was- en droogfases.

De wasarmen kunnen eenvoudig 
verwijderd worden om de reiniging van 
de interne oppervlaktes toe te laten 
via toegang tot de scharnierdoppen 
aan de uiteinden. De onderhouds- en 
reinigingshandelingen vereisen geen 
gereedschap om te demonteren en 
hermonteren.

Thermische desinfectie is de meest efficiënte desinfectiemethode en is aanbevolen 
voor medische hulpmiddelen. Gezaghebbende richtlijnen bevelen aan dat het 
thermische desinfectieproces gebruikt wordt in elke situatie waarin de toepassing 
ervan mogelijk blijkt.

De thermische desinfectie wordt uitgevoerd met het bereiken van een vooraf bepaalde 
temperatuur (bijvoorbeeld 93°C) en met het constante behoud ervan gedurende een 
vooraf bepaalde tijd. De efficiëntie Van de thermische desinfectie wordt gemeten en 
bevestigd door de waarde Ao. 

De temperatuur wordt gedetecteerd en gecontroleerd door twee onafhankelijke 
sondes PT 1000.

Steelco innoveert en verbetert voortdurend de eigen producten om de hoogste 
compatibiliteitsniveaus met het milieu te bereiken die de huidige technologische 
kennis toelaat.

De aandacht voor de maximale beperking van het energie- en waterverbruik is voor 
Steelco een prioriteit in de ontwikkeling van de producten zoals bevestigd door de 
nieuwe generatie van Reiniging en desinfectie machines voor instrumenten "Fast 
Cycle" met snelle cyclus.

Ontwikkeling en innovatie
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De reiniging en desinfectie machines voor instrumenten van Steelco worden aangevuld 
met een breed gamma aan manden, karren, inzetstukken en toebehoren om te voldoen 
aan de diverse eisen voor reiniging en desinfectie.

De belangrijkste toepassingen zijn: chirurgische en microchirurgische instrumenten, 
instrumenten voor anesthesie en oogheelkunde, klompen van gebruikers, containers, 
zuigflessen...

Was- en transportkarren, inzetstukken en toebehoren
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Het controlesysteem “Steelcotronic” laat de constante controle toe en de weergave 
in werkelijke tijd van de verschillende fases van de processen. Het systeem biedt de 
gebruiker de mogelijkheid de cyclus aan te passen volgens de behoeften rechtstreeks 
aan de voorzijde van de machine, detecteert en registreert elke afwijking en alarmsituatie. 
Het verzekert bovendien de traceerbaarheid van de belangrijkste validatieparameters 
zoals vereist door de Europese normen met betrekking tot de reiniging en desinfectie van 
medische hulpmiddelen.

De Steelcotronic-controlesystemen met 
microprocessor zijn beschikbaar in verschillende 
configuraties zodat het altijd kan voldoen aan de eisen 
van de klant. De displays van gebruikersinterface 
hebben afmetingen die geschikt zijn programmering 
en controle van enkelvoudige machines of complexere 
systemen.

De controlesystemen laten toe tot 100 reiniging- en 
desinfectieprogramma’s op te slaan.

Voor de meest voorkomende situaties zijn standaardprogramma’s 
ingesteld: chirurgische, microchirurgische instrumenten, anesthe-
sie, oogheelkunde, klompen, containers, zuigflessen...

De toegang tot de functies van het bedieningspaneel is beschermd 
door een wachtwoord en laat 3 gebruikersniveaus toe (installateur 
- onderhoudstechnicus - eindgebruiker) voor de programmering 
van of de activatie ervan.

Het controlesysteem

Tijdens de uitvoering van elk reiniging en desinfectie proces, genereert de software van de machine 
een rapport waarvan de gegevens kunnen afgedrukt, opgeslagen en overgedragen worden naar een 
ziekenhuisserver verbonden via een seriële poort RS 232 of ethernet.

Alle fundamentele parameters worden geregistreerd, voornamelijk:

- model, nummer van de machine en identiteit gebruiker 
- datum/uur van begin en einde cyclus, status op het einde van de cyclus 
- Ao-waarden van de uitgevoerde cyclus 
- geprogrammeerd en gemeten verbruik van water en chemische wasmiddelen 
- temperaturen gemeten door de twee onafhankelijke sondes tijdens elke fase van de desinfectiecyclus

Gegevens van de reiniging en desinfectie processen: 
registratie en afdrukken
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SteelcoChem
Centrale chemie doseering

De belangrijkste voordelen van het systeem
• Kostenbesparing: via de aankoop van 

chemicaliën in grote containers. Bovendien 
elimineert men de continue vervanging van de 
kleine containers.

• Verwijdering van het risico voor de gebruikers van 
de machine.

• Verwijdering van het risico op fouten door 
chemicaliën te verwisselen.

• Constante controle mogelijk van verbruik en 
verificatie van overblijvende hoeveelheden.  
Zo elimineert men in de praktijk het risico om 
de processen te moeten onderbreken wegens 
onvoldoende hoeveelheid van het product.

belangrijkste 
chemische opslag

Reiniging en desinfectie machine voor instrumenten, 
karrenwas installatie.

Buffersysteem chemicaliën

controle-PLC en 
pompsysteem

Dit systeem werd ontworpen voor de automatische dosering van chemicaliën aan de 
verschillende reiniging en desinfectie machines van een sterilisatie afdeling. SteelcoChem is 
de oplossing die het frequent handmatig vervangen van kleine containers elimineert in elke 
reiniging en desinfectie machine voor instrumenten wat resulteert in tijdsbesparing en het 
verminderen van de kosten.

Deze oplossing bevordert de veiligheid van de gebruikers en elimineert het risico op fouten 
bij het vervangen en aansluiten chemicaliën. SteelcoChem is een modulair systeem dat 
geïntegreerd kan worden in controlesystemen vanop afstand en andere veiligheidsfuncties.

SteelcoChem: de hoogste 
veiligheidsniveaus zonder enige 
onderbreking in de activiteit van 
de sterilisatie afdeling!

4° chemisch 
product

manager van de 
sterilisatie afdeling

SteelcoChem
Voorbeeld van installatie
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Reiniging en desinfectie machines
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DS 750 - DS 800 - Reiniging en desinfectie machine 
voor instrumenten met thermische desinfectie

Ontworpen om de capaciteit te verhogen 
van de verwerking van instrumenten 
binnen de sterilisatie afdeling, deze 
reiniging en desinfectie machines 
voor instrumenten zijn beschikbaar in 
standaard- of Fast Cycle-configuratie.

Deze reiniging en desinfectie machines 
voor instrumenten garanderen 
efficiënte en geteste reiniging en 
desinfectie resultaten dankzij een 
waterverdeelsysteem dat bestaat uit 
een pomp met hoog debiet en verticaal 
geïnstalleerd-, om de volledige evacuatie 
van het waswater water te garanderen en 
de her- contaminatie te vermijden tussen 
twee opeenvolgende processtappen.

Het droogsysteem is uitgerust met 
HEPA H 14-filters en verdeelt de lucht 
over twee gescheiden circuits om een 
goede luchttoevoer te garanderen in de 
kamer alsook in de injectoren van de 
wasrekken.

Automatiseringssystemen
De DS 800-modellen kunnen geïntegreerd 
worden in de ATS-systemen voor de 
automatisering van het laden en lossen 
van de wasrekken.

Waskamer

Kamervolume ~350 lt
Mandvolume ~280 lt

Mandencapaciteit 
DIN 1/1

Afmetingen Reiniging en desinfectie 
machine voor instrumenten

L P A A-

DS 750 - DS 800 mm 900 740 1940 850

Afmetingen voor alle versies zowel voor de standaard-, de snelle 
cyclus en Fast Cycle

A

A-

L
P

Modellen met enkele deur

DS 750 standaardcyclus

DS 750 1S
DS 750 2S

Modellen met dubbele deur

DS 800 standaardcyclus

DS 800 1S
DS 800 2S

Snelle cyclus 
Fast Cycle

Snelle cyclus 
Fast Cycle
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- Steelcotronic-controlesysteem met 
kleurenscherm met touchscreen.

- Ergonomische hoogte van de deur van 
de waskamer die de gebruiker toelaat 
manden te laden en lossen met de 
hulp van manuele transportkarren of 
automatische transportsystemen.

- Gemotoriseerde, verticaal schuivende 
deuren, beneden voorzien van 
veiligheidstoestel en in dubbel gehard 
glas HST.

- Waskamer, sproeiarmen, filters en intern 
circuit in roestvrij staal AISI 316L.

- Was- en desinfectietemperaturen 
aanpasbaar tot 93°C en gecontroleerd 
door twee onafhankelijke sondes.

- Krachtige recirculatiepomp die optimale 
wasresultaten garandeert dankzij een 
constante druk en hoog debiet. De 
verticale installatie laat de volledige 
evacuatie toe van waswater waardoor 
de gekruiste contaminatie tussen twee 
opeenvolgende cyclusfasen vermeden 
wordt.

- Was- en droogsysteem met injectie.
- Geforceerd droogsysteem met hete 

lucht voorzien van HEPA H 14-filters.

- Verwarmingssysteem met elektrische 
weerstanden, totaal vermogen machine 
26kW (tot 38 kW Fast Cycle-versies) 
400V/3~+N/50Hz. 
Andere elektrische aansluitingen 
en voedingssystemen optioneel 
beschikbaar.

- 2 automatische doseerpompen van 
chemicaliën met debietmeter en 
niveausensoren.

- Mogelijkheid om onder de machines 
tot 2 containers van 5 l. chemicaliën te 
plaatsen.

DS 750 - DS 800 - Belangrijkste eigenschappen

Belangrijkste opties
- 3° en 4°doseerpompen - Voeding op stoom of gemengd - Warmteterugwinningssysteem afvoer - Licht in de kamer
- Geleidbaarheidsmeting - Stoomcondensator - Koelsysteem afvoer - Ingebouwde thermische printer
- Analoge controlesensor druk wascircuit (gegevensregistratie) - Draaisensoren sproeiarmen - Barcode lezer

Gemotoriseerde, verticaal 
schuivende deuren naar 
beneden uitgerust met een 
knelbeveiliging

Automatisch 
herkenningssysteem van 
de wasrekken

Filtersysteem met 
drie filters dat het 
onderscheppen van 
vaste materialen 
garandeert en hun 
hercirculatie vermijdt

Cyclustijd beperkt tot slechts  37 Minuten

Versies met snelle cyclus Fast Cycle

Drievoudige water aansluiting 
voor wasrekken met 

sproeiarmen en/of injector 
systemen.

De 1S-modellen hebben een grote tank voor de voorverwarming van 
water, de 2S-modellen twee.

De temperaturen en functies van de voorverwarmingstanks kunnen ingesteld 
worden om te voldoen aan de eisen van de gebruiker. Op deze wijze wordt 
de effectiviteit verder vergroot in relatie tot de reductie van de procestijden en 
de verbeteringen van water- en energieverbruik.
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DS 900 - DS 1000 - Reiniging en desinfectie machine 
voor instrumenten met thermische desinfectie

modellen met enkele deur

DS 900 standaardcyclus

DS 900 1S
DS 900 2S
DS 900 3S

modellen met dubbele deur

DS 1000 standaardcyclus

DS 1000 1S
DS 1000 2S
DS 1000 3S

Deze reiniging en desinfectie machines voor 
instrumenten, met een capaciteit van 18 manden 
DIN, zijn ontworpen om de productie te verhogen 
van de instrumenten die verwerkt worden binnen de 
sterilisatie afdeling en garanderen een hoge reiniging en 
desinfectie efficiëntie.

Ze zijn beschikbaar in versies met standaard of 
snelle cyclus Fast Cycle

Waskamer

Kamervolume ~500 lt
Mandvolume ~350 lt

Mandencapaciteit 
DIN 1/1

Afmetingen Reiniging en desinfectie 
machines voor instrumenten

L P A* A-

 mm 1100 960 1940 850

Afmetingen voor alle versies zowel de 
standaardcyclus als de snelle cyclus Fast Cycle

Standaardbreedte

*Hoogte machine met stoomcondensor:  
2475 mm

L P A A-

 mm 900 960 1940 850

Versies met standaardcyclus en snelle cyclus 
Fast Cycle 1S – Beperkte breedte

 mm 900 960 2620 850

Versies snelle cyclus Fast Cycle 2S en 3S  
– Beperkte breedte

A

A-

L
P

A

A-

L
P

A

A-

L
P

90cm

Snelle cyclus 
Fast Cycle

Snelle cyclus 
Fast Cycle

DS 1000 kan ook 
geconfigureerd worden 

met breedte beperkt tot 
slechts 900mm

DS 900 N - enkele deur 
DS 1000 N - dubbele deur
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- Steelcotronic-controlesysteem met 
kleurenscherm met touchscreen.

- Ergonomische hoogte van de deur van 
de waskamer die de gebruiker toelaat 
manden te laden en lossen met de 
hulp van manuele transportkarren of 
automatische transportsystemen.

- Gemotoriseerde, verticaal schuivende 
deuren, beneden voorzien van 
veiligheidstoestel en in dubbel gehard 
glas HST.

- Waskamer, waswaaiers, filters en intern 
circuit in roestvrij staal AISI 316L.

- Reiniging en desinfectietemperaturen 

aanpasbaar tot 93°C en gecontroleerd 
door twee onafhankelijke sondes.

- Krachtige hercirculatiepomp die 
optimale wasresultaten garandeert 
dankzij een constante druk en hoog 
debiet.  
De verticale installatie laat de 
volledige evacuatie toe van waswater 
waardoor de contaminatie tussen 
twee opeenvolgende processtappen 
vermeden wordt.

- Reiniging en desinfectie en 
droogsysteem met injectie.

- Geforceerd droogsysteem met hete 
lucht voorzien van HEPA H 14-filters.

- Verwarmingssysteem met elektrische 
weerstanden, totaal vermogen machine 
26kW (tot 40 kW Fast Cycle-versies) 
400V/3~+N/50Hz. 
Andere elektrische aansluitingen 
en voedingssystemen optioneel 
beschikbaar.

- 2 automatische doseerders van 
chemicaliën met debietmeters en 
niveausensoren.

- Mogelijkheid om onder machines tot 
3 containers van 10 l. chemicaliën 
te plaatsen. (enkel versie met 
standaardbreedte).

DS 900 - DS 1000 - Belangrijkste eigenschappen

Sproeiarmen

Het koppelingssysteem 
van de sproeiarm met het 
hydraulisch circuit met 
elementen met lage wrijving 
bevordert de rotatie ervan en 
verbetert de efficiëntie van 
de reiniging en desinfectie- 
en droogfasen.

De sproeiarmen kunnen 
zonder gereedschap 
verwijderd worden en zijn 
voorzien van doppen die 
geopend kunnen worden om 
de reiniging van de interne 
oppervlaktes toe te laten.

Belangrijkste opties
- 3° en 4° doseerpompen - Voeding op stoom of gemengd - Warmteterugwinningssysteem afvoer - Licht kamer
- Geleidbaarheidsmeting - Stoomcondensator - Koelsysteem afvoer - Ingebouwde thermische printer
- Turbo-droog systeem - Rotatiesensoren sproeiarmen - Barcode lezer
- Analoge controlesensor druk wascircuit (gegevensregistratie) - Machine met beperkte breedte (900 mm)

Automatisch 
herkenningssysteem van 
laadkarren.

Systeem van filters met 
drie etappes dat vast 
materialen opvangt en 
vermijdt dat ze opnieuw 
in het circuit ingevoerd 
worden.

Cyclustijd beperkt tot slechts  30 Minuten

Verbindingssysteem

De verbinding van wasrekken 
met het hydraulisch circuit 

van de machine heeft 
afdichtingssystemen die 

een efficiënter aansluiting 
garanderen de ingestelde  

desinfectietemperatuur.

De modellen 1S hebben een grote tank voor de voorverwarming van water, 
de modellen 2S 2, 3S 3.

De temperaturen en functies van de voorverwarmingstanks kunnen ingesteld 
worden om te voldoen aan de eisen van de gebruiker. Op deze wijze wordt de 
effectiviteit verder vergroot in relatie tot de reductie van de procestijden en de 
verbeteringen van water- en energieverbruik.

Versies met snelle cyclus Fast Cycle
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Enkel 115 cm breedte

Dankzij de hoge productiviteit van deze toestellen is 
het mogelijk hun aantal te verminderen waardoor de 
totale investering kleiner wordt en operationele ruimtes 
optimaal ingezet worden.

Hoge productiviteit  
en kostenreductie

TW 3000/2 - "smart tunnel"
Tunnel reiniging en desinfectie machine  
voor instrumenten met dubbele kamer

62 DIN 1/1 manden per uur

De wastunnel TW 3000/2 vertegenwoordigt 
een innovatieve aanpak van de vergroting 
van de capaciteit van de reiniging en 
desinfectie machines voor instrumenten met 
een productiviteit tot 62 manden DIN 1/1 per 
uur.

Met het eenvoudige en intelligente concept 
ervan, bereikt deze tunnel met dubbele 
waskamer gemakkelijk de hoogste niveaus 
op de markt voor de vergroting van de 
capaciteit en productiekosten.

Waskamer

Kamervolume ~500 lt
Mandvolume ~350 lt

Mandencapaciteit 
DIN 1/1



23

De nieuwe standard voor productiviteit, 
energetische efficiëntie, verbruik en 
kostenbesparing in de automatische reiniging  
en desinfectiesystemen

1e kamer

voorreiniging

reiniging asciugatura

spoelen

desinfectie

2e kamer

In de planningsfasen van een nieuwe sterilisatie afdeling, is de kamerbreedte 
de belangrijke factor om het aantal toestellen te bepalen die nodig zijn voor 
de verwerking van de productie.

In de planningsfasen van een nieuwe sterilisatiecentrale, is de kamerbreedte 
de belangrijke band om het aantal toestellen in te voeren die nodig zijn voor 
het beheer van de werkladingen.

18 manden DIN 1/1

Om de 17 minuten

De uitdaging van beperkte ruimtes overwinnen
Dankzij de toegang aan de voorzijde voor het onderhoud van het systeem

De eerste kamer wordt gebruikt 
voor de reiniging en desinfectie 
stappen en maakt gebruik van het 
efficiënte systeem van tanks voor de 
voorverwarming van water, typisch voor 
de Reiniging en desinfectie machines 
voor instrumenten van Steelco Fast 
Cycle met snelle cyclus.

Een garantie voor de kwaliteit van 
het wassen en de efficiëntie van de 
desinfectie met de maximale beperking 
van water- en energieverbruik.

De tweede kamer dient uitsluitend voor de 
uitvoering van de droogfase.

De optimale plaatsing van de 
ventilatieopeningen voor de hercirculatie 
van lucht genereert een grote turbulentie 
van de stroom die zowel de buitenkant als 
de holle delen van de instrumenten bereikt.

Het perfecte droogproces wordt zo bereikt 
in snelle tijden met reductie van het 
energieverbruik en de HEPA-filters.

Verdeling van de processtappen over twee kamers
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Afmetingen Reiniging en desinfectie 
machine voor instrumenten

L P A A+ A-

TW 3000/2 mm 1150 1775 1980 2280 850

TW 3000/2 - Belangrijkste eigenschappen

- Steelcotronic-controlesysteem met 
kleurenscherm met touchscreen.

- Ergonomische hoogte van de deur van 
de waskamer die de gebruiker toelaat 
manden te laden en lossen met de 
hulp van manuele transportkarren of 
automatische transportsystemen.

- Gemotoriseerde, verticaal schuivende 
deuren, bovenaan voorzien van 
knelbeveiliging.

- Deuren in dubbel gehard glas HST.
- Kamer, sproeiarmen, filters en intern 

circuit in roestvrij staal AISI 316L.
- Externe panelen in roestvrij satijnstaal  

AISI 304.

- Reiniging- en desinfectietemperaturen 
aanpasbaar tot 93°C en gecontroleerd 
door twee onafhankelijke sondes.

- Krachtige hercirculatiepomp die 
optimale wasresultaten garandeert 
dankzij een constante druk en hoog 
debiet.  
De verticale installatie laat de volledige 
evacuatie toe van waswater waardoor 
de gekruiste contaminatie tussen twee 
opeenvolgende cyclusfasen vermeden 
wordt.

- Systeem van filters met drie filters dat 
het opvangen van vaste materialen 
garandeert en vermijdt dat ze opnieuw 
in het circuit ingevoerd worden.

- Driedubbel verbindingssysteem 
voor wasrekken met waswaaiers of 
injectiesystemen.

- Geforceerd droogsysteem met hete 
lucht voorzien van HEPA H 14-filters.

- Automatisch herkenningssysteem van 
de wasrekken.

- Verwarmingssysteem met elektrische 
weerstanden, totaal vermogen machine 
63kW - 400V/3~+N/50Hz. 
Andere elektrische aansluitingen 
en voedingssystemen optioneel 
beschikbaar.

- 2 automatische doseerpompen met 
debietmeters en niveausensoren.

Automatiseringssystemen
TW 3000/2 kan geïntegreerd worden in  
ATS-automatiseringssystemen.
Het is compatibel met hetzelfde gamma 
wasrekken gebruikt voor de reiniging en 
desinfectie machine voor instrumenten DS 1000.

Belangrijkste opties
- 3° en 4° doseerpompen - Voeding op stoom of gemengd - Sensoren rotatie wasarmen - Licht kamer
- Geleidbaarheidsmeting - Stoomcondensator - Warmteterugwinning afvoer - Ingebouwde thermische printer
- Analoge sensor controle druk wascircuit (gegevensregistratie) - Koelsysteem afvoer - Barcode lezer

A A+

A-

L
P
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- Waskamer in roestvrij staal AISI 316L
- Automatische deuren die verticaal 

schuiven in dubbel getemperd glas HST
- Ultrasoon vermogen 5200 W – 25 kHz, met 

filter onderdrukking radiointerferenties en 
controle van vermogen van 0 tot 100%. 

- Automatische doseerpomp, debietmeter 
voor controle dosering. Sensor van minimum 

niveau van tank met alarm.
- Microprocessor PLC voor de controle 

en weergave van elke cyclusfase en 
de resterende tijd, Kleurendisplay type 
“touchscreen” met volledige indicatie van 
de machinefuncties.

- Ethernet-verbinding.

Belangrijkste eigenschappen

US 1000 - Reinigingsmachine met ultrasoon

US 1000 werd ontworpen voor de perfecte 
integratie van de behandeling met ultrasoon van 
chirurgische instrumenten als onderdeel van een 
automatisch was- en desinfectiesysteem.

De unit met ultrasoon ontvangt de karren die van een 
voorreinigingsmachine voor instrumenten komen en 
de behandelde karren vrijgeeft naar een ATS-systeem 
dat een tussenstation voedt van een reiniging en 
desinfectie machine voor instrumenten.

US 1000 is uitgerust met 
een automatische lift, die 
overgaat naar de volledige 
onderdompeling van het te 
behandelen materiaal in de 
kuip met ultrasoon.

Belangrijkste opties

- Efficiëntiesensor van de ultrasone geluiden voor de 
cyclusvalidatie

- Automatisch desinfectiesysteem van de kamer beschikbaar in 2 versies:
- Chemisch desinfectie spoelcircuit onafhankelijk van de waskamer dat 
sproeiarm gebruikt en oplossing van desinfecterend product sproeit.
- Thermische desinfectie met stoom directe injectie van stoom in de 
waskamer met temperatuurbehoud op 90°C gedurende 60 seconden 
geverifieerd door onafhankelijke temperatuursonde.

- Communicatiesoftware met supervisor

- Verlichting kamer

Waskamer

Kamervolume ~500 lt
Mandvolume ~350 lt

Mandencapaciteit 
DIN 1/1
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Automatiseringssystemen
De reiniging en desinfectie machine voor instrumenten met tunnel TW 3000 
kan geïntegreerd worden in ATS-automatiseringssystemen en in de 
reiniging en desinfectie machines voor instrumenten DS 1000.
Het is compatibel met hetzelfde gamma manden en toebehoren gebruikt 
door de reiniging en desinfectie machine voor instrumenten DS 1000.

TW 3000/3 /4
Reiniging- en thermisch desinfectiesysteem 
met meerdere kamers met tunnel

TW 3000 werd ontworpen voor de 
sterilisatie afdelingen waar het nodig 
is grote hoeveelheden chirurgische 
instrumenten te behandelen in 
beperkte ruimtes.

Dit systeem verhoogt de efficiëntie 
en productiviteit aanzienlijk.

TW 3000/3 /4 
Gerealiseerd in overeenstemming met 
de Europese normen UNI EN ISO 15883 
delen 1 en 2.

Waskamer

Kamervolume ~500 lt
Mandvolume ~350 lt

Mandencapaciteit
DIN 1/1
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TW 3000/3

Steelcotronic:

Het systeem met 100 
behandelingsprogramma’s, is uitgerust 
met een PLC met kleurendisplay met 
Touchscreen.

- Hoge prestaties: de reiniging 
en desinfectie machine voor 
instrumenten met tunnel verwerkt 
opeenvolgend 18 manden DIN 
1/1 in elk wasstation voor elke 
cyclusfase

- De belaad en ontlaadzijden zijn 
aangevuld met automatische 
systemen voor rekken.

- Het systeem kan aangevuld 
worden met een automatisch 
toestel dat de rekken retourneert.

- Elke waskamer is voorzien van 
onafhankelijke ingang voor de 
sondes om de temperaturen te 
valideren.

TW 3000/3 /4 - Belangrijkste eigenschappen

Vereenvoudigde bewerking:

Via een barcode lezer identificeert de gebruiker het 
wasrek, het controlesysteem Steelcotronic selecteert 
automatisch het bijbehorende programma en activeert 
de installatie door de volledige opeenvolging van fasen 
te configureren die uitgevoerd zullen worden in de 
verschillende behandelingskamers (reiniging, desinfectie 
en drogen).

Enkele voorbeelden van toegepaste oplossingen
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 Waskamer

- Systeem van filters met drie filters dat vaste materialen opvangt 
en voorkomt dat ze opnieuw in circulatie komen en zo de 
levensduur van de waspompen sparen.

- De waskamers, met voorverwarmingskuipen en kuipen voor de 
hercirculatie van water, zijn gebouwd met afgeronde hoeken, 
hellend dak dat het wegstromen van vloeistoffen vereenvoudigt 
en thermoakoestisch isoleert.

- Elke waskamer is voorzien van twee roestvrij stalen pompen 
die verticaal geïnstalleerd zijn en waterdruk verzekeren met 
uitmuntende wasresultaten.

- De kamers zijn gescheiden door automatische onafhankelijke 
deuren in gehard glas HST, die de overdracht beletten van de 
contaminatie tussen de kamers zelf.

- De visuele controle van de cyclus wordt verzekerd door laterale 
vensters in gehard glas HST, toegankelijk vanuit de technische 
ruimte.

- De waskamers hebben onafhankelijke ingangen voor de 
validatiesondes van de temperaturen.

 Warmtewisselaar

- Het ingaande gedemineraliseerde water dat normaal koud 
is wisselt warmte met het afvoerwater van de thermische 
desinfectiefase van de vorige cyclus. Dit proces laat toe 
consistent warmte terug te winnen met daaruit voortvloeiende 
reductie van het energieverbruik.

 Drogen en filtering van de lucht

- Twee krachtige ventilatoren met een capaciteit van 1000 
mc/u verbonden met het “turbo-droogsysteem” circuleren de 
gefilterde lucht (HEPA H 14) opnieuw in de kamers waardoor 
een perfect droogproces verzekerd wordt aan de binnen- en 
buitenzijde van de behandelde instrumenten.

 Doseringssysteem van het wasmiddel

- Wanneer één van de twee waskamers de specifieke cyclusfase 
niet kan uitvoeren, kunnen de twee doseerpompen van het 
reinigingsmiddel afgeleid worden naar een andere kamer 
waardoor de volledige wascyclus toch uitgevoerd kan worden.

TW 3000/3 /4 - Reinigings- en desinfectiesystemen 
met meerdere kamers
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Elektriciteitskasten van 
industriële kwaliteit en 
eenvoudig toegankelijk voor 
onderhoud.

- Alle componenten zijn 
toegankelijk vanaf één zijde van 
de machine (inspectiezijde).

 Tanks en aansluitingen

- De kamers zijn verbonden 
met voorverwarmingstanks en 
tanks voor de hercirculatie van 
water.

Modulaire flexibiliteit

Volgens de eisen van de gebruiker, kan TW 3000 gerealiseerd worden vanaf drie kamers met de mogelijkheid 
tot vijf kamers. Op verzoek kunnen andere modules toegevoegd worden, ook na de installatie, om de reiniging 
en desinfectie machine voor instrumenten aan te passen aan nieuwe eisen.

Vb. van 3 waskamers

1 Automatische belader

2 Reinigingskamer

3 Thermische desinfectiekamer

4 Droogkamer

5 Automatische ontlader

Vb. van 4 waskamers

1 Automatische belader

2 Reinigingskamer

3 Kamer met ultrasoon

4 Thermische desinfectiekamer

5 Droogkamer

6 Automatische ontlader

TW 3000/3 /4  - Belangrijkste eigenschappen
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ID 300
Droogkast voor chirurgische 
instrumenten

- capaciteit tot 18 manden DIN 1/1 op 9 
verwijderbare schappen op regelbare 
steunen.

Geleverd met n° 8 verwijderbare schappen

AD 400
Gemengde droogkast voor 
chirurgische instrumenten, 
Slangen en anesthesiesystemen

- capaciteit tot n° 3 laden van 
anesthesie voor een totaal van 36 
anesthesieslangen

- capaciteit tot n° 9 manden DIN 1/1 op 
9 verwijderbare schappen op regelbare 
steunen

 of

- capaciteit tot n° 18 anesthesiesystemen
- capaciteit tot n° 9 manden DIN 1/1 op 

9 verwijderbare schappen op regelbare 
steunen

Geleverd met n° 8 verwijderbare schappen 
en n° 3 laden voor anesthesieslangen

BD 500
Kast voor de verwarming van 
dekens en textiel

- inclusief 4 verwijderbare schappen op 
regelbare steunen. Andere schappen 
beschikbaar volgens de laadvereisten.

optioneelstandaard

Droogkasten

De droogkasten van Steelco zijn beschikbaar in verschillende 
configuraties, van de versie met schappen voor opslag en 
drogen van enkelvoudige chirurgische instrumenten tot de 
gemengde versie voor instrumenten en anesthesiesystemen.
Ook de versie voor de verwarming van dekens, handdoeken 
en textiel in het algemeen staat ter beschikking.

De droogkasten van Steelco zijn beschikbaar in de versies 
met enkele en dubbele deur langs beide zijden, met deuren in 
glas om de visuele controle van het behandelde materiaal te 
vereenvoudigen.
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De deuren met slot zijn ook in de 
installatiefase omkeerbaar.

Versies met enkele of dubbele 
deur aan beide zijden.

laadzijde versie met dubbele deur aan beide zijden versie met enkele deur

- In roestvrij staal AISI 304 met dubbele 
isolatie zorgt dit er voor dat de externe 
oppervlakte niet warmer wordt dan 
49°C.

- Visuele indicator voor “deur open”. 
Deur afsluitbaar met slot. Dubbele deur 
aan beide zijden vergrendeld.

- Bedieningspaneel met LED-display 
programmeerbaar in graden °C en °F 
laat de snelle controle en weergave toe 
van de status van de apparatuur. De 
instellingen met betrekking tot de tijd 
en de temperatuur zijn beschermd door 
een wachtwoord.

- De droogtemperatuur kan ingesteld 
worden tot 80°C. Wanneer de 
deur geopend wordt, wordt het 
temperatuuralarm gedeactiveerd 
zolang als nodig om de temperatuur 
binnenin de kast opnieuw in evenwicht 
te brengen na het sluiten van de deur. 
Instelling van de temperatuur van 1 
tot 999 minuten of continu. Zodra de 

ingestelde temperatuur bereikt is, zal 
deze gecontroleerd worden met een 
tolerantie van 5,5°C. Bij oververhitting 
schakelt de verwarming uit terwijl het 
een geluidsalarm verstuurt naar de 
gebruiker.

- Continue behandeling van de 
drooglucht met indirecte UV-stralen 
(optioneel).

- Droogcircuit met dubbele ventilator 
en verbindingen met snelle koppeling 
(optioneel).

- Visueel alarm bij blokkering van één van 
de droogcircuits.

- Alarm luchtstroom (het alarm wordt 
automatisch op nul gezet bij het 
herstarten van de luchtstroom).

- HEPA-filter voor het droogcircuit. 
Waarschuwing op de display voor de 
vervanging van de filter.

- Gemakkelijke toegang voor het 
onderhoud van alle componenten.

Belangrijkste eigenschappen

Optioneel
- n° 8 of 9 luchtverbindingen met snelle koppeling Steunschappen met rails Indirecte UV-behandeling van de drooglucht

- Vochtigheidssensor - Printer ST2

Het gescheiden drogen van chirurgische instrumenten, 
anesthesieslangen en toebehoren in het algemeen 
verhoogt met 1/3 de productieve capaciteit van de 
Reiniging en desinfectie machines voor instrumenten.

Een droogcabine kan heeft een laadvolume die gelijk 
staat aan het laadvolume van 2 reiniging en desinfectie 
machines voor instrumenten.

Afmetingen en verbindingen

Elektrische standaardaansluiting
230V/~/50Hz

Vermogen ID 300 - BD 500
1700 W

Vermogen AD 400
1750 W

* andere elektrische aansluitingen optioneel
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STEELCO ASIA 
Puchong, Malaysia 
steelco-asia@steelcogroup.com

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

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

STEELCO FRANCE 
Paris, France 
steelco-france@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area) 
Gütersloh, Germany 
steelco-germany@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY 
Budapest, Hungary 
steelco-hungary@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO 
CDMX, Mexico 
steelco-mexico@steelcogroup.com

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

STEELCO NORGE 
Nesbru, Norway 
steelco-norge@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN 
Madrid, Spain 
steelco-spain@steelcogroup.com

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

Branches

STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com
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* Enkel producten 
opgesomd in het 
certificaat n. 909/MDD

Bedpan spoelers

Dentale reiniging en desinfectie 
machines

ARES - Automatische reiniging en 
desinfectie van flexibele endoscopen

Reiniging en sterilisatie systemen voor 
Life science en Pharmacie toepassingen

Reiniging en desinfectie 
machine voor laboratorium 

glaswerk

Reiniging en desinfectie machines 
voor sterilisatie afdelingen

Stoom sterilisatoren


