Túnel de lavagem e termodesinfectoras
Para carros de transporte, containers e itens volumosos.

Túnel de lavagem e termodesinfectoras

Para carros de transporte, containers e itens volumosos

Economizar tempo é primordial!
A quantidade de containers e carros
de
transporte
vem
aumentando
significativamente devido à centralização
dos serviços de esterilização. Os túneis
de lavagem da Steelco são uma solução
eficaz para aumentar a produtividade e
melhorar a eficiência na economia dos
recursos renováveis.

Ciclos mais rápidos
Os túneis de lavagem da Steelco são
equipamentos de alta produtividade.
Sua produtividade excepcional se deve
à correta combinação da configuração
hidráulica do sistema, programas de
lavagem e distribuição de água e ar de
secagem dentro da câmara.
O dreno maior e pouco profundo,
junto com o tamanho dos tanques de
aquecimento prévio, reduz o consumo
de água e tempos de aquecimento. Tudo
sempre dentro dos parâmetros, padrões
e normas para assegurar um processo
de qualidade.

> Serie LC 80
Túnel de lavagem e desinfecção
de alta capacidade para carros,
containers e cestos. Modelos com
portas automáticas deslizantes.

Conformidade com Normas
As lavadoras termodesinfectoras da Steelco são projetadas e construídas para atender
às recentes diretrizes europeias sobre descontaminação, EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/TS
15883-5. As lavadoras termodesinfectoras da Steelco são classificadas com dispositivos
médicos CE (norma da comunidade europeia 93/42/CEE), código nº 0051.
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> LC 80 BOT
Túnel de lavagem e desinfecção
de alta capacidade para carros,
containers e cestos. Modelos com
portas automáticas deslizantes e
adequados para camas, mesas
cirúrgicas, cadeiras de rodas e etc.

Possibilidade para 09 configurações de câmaras
A Steelco desenvolveu uma ampla gama de túneis de lavagem de carro, adaptável a
qualquer configuração de central de esterilização. Desenvolvidas para maximizar
a produtividade, reduzir consumo de água e melhorar o fluxo devido o sistema de
barreira. Nosso portfólio de equipamentos estão organizados entre modelos com portas
automáticas deslizantes ou manuais com dobradiças. Todos disponíveis com diferentes
larguras, alturas e profundidades da câmara de lavagem.

> Serie LC 70
Túnel de lavagem e desinfecção
de alta capacidade para carros,
containers e cestos. Modelos com
abertura manual das portas.

> LC 20
Túnel de lavagem e desinfecção
de alta capacidade para carros,
containers e cestos. Modelos
com abertura manual das portas.

Outros produtos médicos
Steelco:

ARES

Lavadoras e
termodesinfectoras

Esterilizadores de vapor
e de baixa temperatura

Sistemas de reprocessamento de
endoscópios.

Amplo portfólio e sistemas de
automação.

Para centrais de esterilização
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Eficácia da Lavagem
A ação mecânica é um dos fatores chave para garantir uma lavagem eficiente. A Steelco
adotou diferentes bombas de lavagem, dependendo do circuito de lavagem e cada
modelo individualmente, a fim de assegurar o máximo fluxo de água e uma pressão de
água eficiente.

Câmara de Lavagem
A câmara de lavagem, os braços aspersores, os tanques
de pré aquecimento e os sistemas de tripla filtragem de
água são construídos em aço inoxidável de alta qualidade
AISI 316L (DIN 1.4404).
A câmara de lavagem foi projetada e construída com
perfis e cantos arredondados, evitando todas as áreas
onde possa acumular sujeira e permitir a proliferação de
bactérias.
O nível de água é controlado por um sistema volumétrico,
que permite a economia melhorando o consumo por
ciclo.

Filtragem de Água
Os instrumentos sujos podem acumular uma quantidade
significante de resíduos. Os túneis de lavagem de carros
estão equipados com um sistema de filtragem triplo para
capturar resíduos, evitando assim sua recirculação e
aumentando a vida útil
da bomba.

85°C

O terceiro nível de
filtragem está equipado
com um sistema de
lavagem automática, o
qual permite intervalos
maiores nas preventivas.
65°C

85°C

65°C

85°C

Processo 65°C
Veloz 85°C65°C

75°C

65°C

85°C

85°C

65°C

65°C

65°C

85°C

O tempo
de ciclo é reduzido significativamente, graças aos dois tanques de
85°C
aquecimento prévio da água, diretamente conectados ao interior da câmara de
lavagem. As temperaturas se referem aos tanques de aquecimento prévio, sendo
que temperaturas maiores de até 93°C / 199°F são alcançadas pela recirculação de
água através de um trocador de calor externo.

65°C

85°C

65°C

75°C

As máquinas podem ser equipadas com um terceiro tanque para acelerar a
descarga de água fria, na pré lavagem, na câmara quando é necessária uma fase de
lavagem prévia a frio e/ou configurar com um sistema de reciclagem de água. A
65°C
água de85°C
osmose reversa utilizada na fase de desinfecção térmica pode ser reciclada
em um tanque dedicado para tal e utilizada para a fase de pré lavagem no ciclo
seguinte, garantindo uma significativa economia de energia, água e tempo.

65°C
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85°C

Conexão dos Carros de lavagem
As conexões dos carros de lavagem com a câmara são automáticos e é uma solução
patenteada disponível para os túneis de lavagem Steelco, o qual permite o carregamento
de carros equipados com braços aspersores ou sistema de insjeção direta.
Esta opção especial permite o tratamento, validado de instrumentais cirúrgicos e
elementos com superfícies ocas, ampliando a gama de funções da lavagem de carros,
ao convertê-lo em um equipamento flexível que pode fazer frente a picos de produção da
central de esterilização, além de uma reserva segura para a produtividade.

Soluções Inteligentes
Os sistemas de lavagem por injeção da Steelco
são mais que simples acessórios. As soluções
inteligentes são nossas respostas às diferentes
necessidades de nossos clientes.
Um simples suporte, se for invertido, pode ser
utilizado como suporte para frascos de sucção.
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Desinfecção Térmica
A desinfecção térmica é o método mais eficiente para a desinfecção de dispositivos
médicos reutilizáveis. De fato, as diretrizes europeias recomendam encarecidamente
a aplicação da desinfecção térmica sempre que seja possível. A desinfecção térmica
é obtida mediante o aumento da temperatura até 93°C e mantê-la durante um tempo
programado, variável para cada ciclo em particular, dependendo dos elementos a serem
reprocessados.

Secagem Forçada por Ar Quente
Segundo as diretrizes europeias, a secagem é uma fase
fundamental de todo o ciclo que possa afetar de modo
importante o tempo total do processo.
Cada túnel de lavagem de carros da Steelco está
equipado com uma plataforma inclinável lateralmente,
que permite um escoamento mais rápido da água que
acumula nos carros de transporte. O sistema de secagem
forçada por ar quente facilita a eliminação total da água
restante nas superfícies dos carros e itens.
Quando o túnel de lavagem está equipado com o coletor
de conexão de carros, o ar quente pode
circular também através dos circuitos
hidráulicos do carro de lavagem, braços
de lavagem e sistemas de injeção,
permitindo a secagem de todos os
elementos.

O sistema Turbo Drying da Steelco controla a entrada de ar de secagem mediante
a recirculação de ar quente com filtragem HEPA dentro da câmara de lavagem.
A recirculação de ar cria grandes turbulências dentro da câmara, reduzindo, por
consequência, os tempos de secagem e como resultado reduzindo o consumo da
energia e o consumo do filtro HEPA.

6

°C

90
80

asciugatura

Secagem rápida – Sistema de secagem
mais eficiente

60

40

20

0

t

Produtividade Máxima
A gama de modelos de túneis de lavagem da Steelco oferece aos clientes uma grande opção de
configuração dos equipamentos, bem como carros de lavagem específicos para containers, calçados
de borracha, botas de látex, recipientes de lavagem, cestos DIN e outros elementos volumosos.
Cada modelo de túnel de lavagem de carros é identificado com um tipo de dimensão com o intuito de
maximizar a produtividade e minimizar o consumo de energia e de água.
A seguir os vários exemplos de configuração tamanhos de câmara.

B

A

C

D

A

D

Tamanhos de câmaras de Lavagem

1500 mm
59.06”

A-D

2250 mm
88.58”

D

2250 mm
88.58”

A

2250 mm
88.58”

C

B

3000 mm
118.11”

B

A-D

3000 mm
118.11”

A-D

B

B

4000 mm
177.16”

B

A-D

A-D

A-D
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Sistema de Controle
O sistema de controle "SteelcoTronic", com seus autodiagnósticos, monitora e mostra
constantemente o estado do ciclo atual e os alarmes. Mais além, garante a rastreabilidade
dos principais parâmetros validados, conforme requerem as normas europeias no
processamento de instrumentos reutilizáveis.

Relatórios de Impressão e
Dados do Ciclo
Durante cada ciclo de lavagem, o software gera
um relatório que pode ser impresso, guardado
ou transferido ao servidor do hospital, pela
RS-232 ou uma porta de Ethernet.
Todos os parâmetros cruciais registram:
- Modelo da máquina, número e operador
- Data e horário de início e fim do ciclo
- Valor A0
- Consumo programado e realizado de água e produtos
químicos
- Temperaturas medidas por 2 sondas independentes

O painel de controle tátil em cores permite otimizar o
processo e personalizar programas de lavagem e desinfecção.
Durante o ciclo de lavagem, a tela de controle permite visualizar
todos os detalhes de cada fase e destaca o tempo restante.
O acesso ao painel de controle está protegido por 3 níveis
de senha para instalador, técnico de manutenção e operador.
A identificação do operador é solicitada para habilitar a
programação do ciclo de lavagem ou seu início.

Até 65 programas memorizados de lavagem e desinfecção:
- 5 programas de serviço, -10 programas para carros de
transporte, calçados de borracha, containers e mais 50
programas adicionais personalizáveis.
Sistema de arquivos de dados e controle do processo.
Conexão Ethernet.

SteelcoData - Gestão de Dados e Monitoramento
Remoto dos Dispositivos
O SteelcoData é um poderoso pacote de programas
para visualizar os ciclos realizados, gerenciar e
armazenar as informações geradas por todos os
equipamentos configurados no sistema.
O SteelcoData pode ser facilmente conectado
aos recursos de TI que o cliente esteja utilizando
atualmente, mantendo os dados do ciclo armazenados
para fins legais e consultas estatísticas
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Armazenamento completo
dos dados registrados.
A recopilação sistemática
dos dados de cada equipamento, permite um resumo da
informação visual que pode ser interpretado imediatamente
pelo operador. Por outro lado, os dados completos estarão
disponíveis para sua cópia de segurança no servidor do
hospital. No caso de uma interrupção na conexão com o
servidor, o equipamento continuará funcionando e todos os
registros serão transferidos automaticamente, uma vez que
a conexão seja restaurada.

Integração da Central de Esterilização
A presença do túnel de lavagem de carros da Steelco representa uma melhoria substancial
em termos de economia e eficiência de uma central de esterilização.
É por isto que a Steelco busca ajudar os gerentes das centrais de equipamentos,
fornecendo a eles soluções personalizadas para alcançar o maior nível de produtividade
para cada configuração de projeto, sejam novos ou restruturados.
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Funções de Estatísticas e Consumos de Ciclo
Há telas específicas dedicadas para informação de consumo de água por ciclo,
produtos químicos e histórico de alarmes. O SteelcoData permite também uma
comparação visual imediata de dados e gráficos de diferentes equipamentos.
Um menu especifico dedicado também as consultas estatísticas para busca e
controlar de ciclos e dados de carregamentos reprocessados.
O software permite exportar dados compatíveis com sistemas de rastreamento,
além de guardar registros específicos para uso legal.

9

LC 20 - Túnel Compacto de Lavagem e Desinfecção de Carros

O LC 20 da Steelco é o túnel de lavagem de
carros mais compacto que jamais existiu no
mercado.
Com seu tamanho reduzido, o LC 20 é um
equipamento completo e de multifunção.
Está disponível nas versões principais para
desinfecção térmica ou química.
Armazenamento integrado
de produtos químicos com
fácil acesso através de
uma porta na parte inferior
da área de manutenção.

as 180 cm

Largura: apen

Acesso frontal a todos os componentes principais e que
permite instalar o equipamento em espaços limitados. O
LC 20 é adaptado para instalações entre paredes com
largura de 2 m e sem necessidade de acesso lateral.

Capacidade da Câmara de Lavagem
container
sterili

fino a

16X
32X

profundidade da câmara 1.500mm

profundidade da câmara 3.000mm

O primeiro passo para integrar um túnel de lavagem de carros de barreira
entre áreas já existente em uma central de esterilização
Tamanho reduzido
A base do LC 20 da
Steelco é reduzida a
50% comparada com
os tamanhos padrão
presentes no mercado.

Fácil instalação
O LC 20 precisa apenas de
uma profundidade de fosso
de 11 cm. Por este motivo,
as instalações sem fosso
requerem rampas curtas.

110 mm
4.33”

-50%
10

Coletor de conexão
de carros
O LC pode ser equipado
com um sistema coletor
que permite a conexão
de água naqueles carros
fornecidos com braços
de aspersão e sistemas
de injeção.

LC 20 - Características da Câmara de Lavagem na Versão com
Desinfecção Térmica
Secagem por Ar Quente

Braços de Aspersão Oscilantes

Os múltiplos braços aspersores
horizontais oscilantes de lavagem
garantem excelentes resultados e
rendimento. Graças ao movimento
oscilante, as superfícies internas
da câmara e todos os instrumentos
ficam cobertos com água por
completo. O circuito de lavagem
é controlado por um pressostato.
O eficiente sistema de secagem
forçada por ar quente garante
a eliminação total dos resíduos
de água. O ar dentro da câmara
é distribuído homogeneamente
para assegurar a eficiência e
a curta execução da fase de
secagem.
O assoalho da câmara de
lavagem está equipado com
uma
plataforma
inclinável
lateralmente, permitindo, no
fim da fase de enxague, o
escorrimento da água para
uma secagem mais rápida.

Trilho Guia de Carros

Accesso al fondo della vasca

Um trilho guia permite o melhor
alinhamento do carro, sendo
facilmente ajustável segundo
as dimensões do carro.
Os
elementos
processados
podem acumular uma quantidade
importante de resíduos. Um filtro
de autolimpeza capta os resíduos
durante a recirculação da água de
lavagem, prevenindo a obstrução
dos injetores.

O assoalho da câmara de
lavagem é construído em aço
inoxidável AISI 316L, sendo
formado por secções removíveis
para assegurar uma fácil limpeza
e manutenção.
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LC 20 - Principais Características
- A máquina está disponível na versão de
uma ou duas portas. Profundidade da
câmara: 1,5 ou 3 m.
- Porta abertura manual com dobradiças,
duplo vidro de alta resistência (HST)
para um processo de inspeção fácil.
- Câmara de lavagem fabricada em aço
inoxidável AISI 316L com polimento
espelhado.
- Estrutura externa em aço inoxidável
AISI 304.
- Temperatura da água de lavagem e

-

-

(Versão com Desinfecção Térmica)

desinfecção totalmente ajustáveis
até 93°C / 199°F com monitoramento
independente da temperatura.
Bomba de recirculação em aço
inoxidável instalada verticalmente.
Controle da pressão da bomba de
lavagem.
Aquecimento elétrico, 400 V / 3+N /
50 Hz; outras conexões elétricas ou
alimentação por vapor como opção.
Unidade potente de secagem.

- Dispensador automático de líquido
padrão fornecido com medidor de fluxo
e controle de nível.
- Painel de controle tátil SteelcoTronic.
- Espaço dedicado para armazenar
até 2 galões de 10 litros de produtos
químicos.

Principais Características Opcionais
-

- 2ª bomba de dosagem de produtos químicos
Conexão de água fria
Conexão de água quente
- Sensor de condutividade
Tanques de aquecimento prévio por vapor - Sistema de bomba de dreno
Coletor de conexão de carros
- Sistema de esfriamento de dreno
Sensor analógico em circuito de lavagem para controle de pressão (dados registrados)

-

Filtros de ar HEPA H14
- Rampas de carregamento de carros
Condensador de vapores - Software de supervisão SteelcoData
Ventilador de extração de ar - Leitor de código de barras
Filtro de autolimpeza
- Luz interna da câmara
Impressora integrada (para validação e rastreamento de ciclos)

Dimensões do Túnel
dimensões do túnel

LC 20

H+ H

h

d
D
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w
W

medidas úteis da câmara de lavagem

W

D

H

H+

w

d

h

volume

câmara de 1,5 m

mm

1800

1658

2364

2474

900

1500

1850

2.5 m3

câmara de 3 m

mm

1800

3158

2364

2474

900

3000

1850

5 m3

É possível instalar a máquina no solo com pequenas rampas ou dentro de um fosso de 110 mm para carregar
ao nível do solo.

LC 20 versão com Desinfecção Química
Um túnel de lavagem versátil e multiuso

A configuração do LC 20 dedicada a
processos de desinfecção química.

Desinfecção Química
O cumprimento da norma EN ISO 15883-1/6 assegura o tratamento
completo de diferentes elementos em ciclos com tempos muito curtos.

A configuração da desinfecção química está orientada ao tratamento
do mobiliário hospitalar e outros elementos como carros de transporte
medicinal, cabeceiras de cama, calçados de borracha e cadeiras de
rodas, os quais normalmente são tratados de modo manual sem um
processo validado.

Desinfecção do Mobiliário
A inovação tecnológica melhorou notavelmente a funcionalidade e uso
seguro do mobiliário moderno que é instalado habitualmente em salas
de hospitais, clínicas geriátricas e asilos.
Um dos requisitos mais comuns que o novo mobiliário deve satisfazer
é sua fácil desinfecção. O tratamento de elementos moveis como
carros de transporte e alimentos, mesinhas de cabeceira, cabeceiras, é
organizado com equipamentos automáticos.
O tamanho compacto do sistema LC 20 garante seu uso diretamente
dentro da planta. Deste modo, os operadores poupam tempo e o
mobiliário em questão fica disponível de imediato.

Mais Segurança para a Equipe e Pacientes
A automação do processo de lavagem é a resposta à solicitação
de segurança por parte dos operadores e pacientes, já que evita o
tratamento manual e garante a reprodutibilidade do processo e seu
rastreamento.

Bicos pulverizadores para lavagem e enxágue

exemplo de um móvel da nova geração, projetado para
ser lavado e desinfetado por sistemas de lavagem automática
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LC 70 - Túnel de Lavagem de Carros e containers

O LC 70 é um túnel de lavagem de grande
capacidade com portas de abertura manual com
dobradiças, dedicado ao tratamento de carros de
transporte e containers.
Oferece um tratamento térmico completo,
lavagem e desinfecção com bombas de
recirculação de alto rendimento e sopradores de
ar forçado para secagem em alta velocidade.

Capacidade da Câmara de Lavagem
container
sterili

fino a

28X
42X

profundidade da câmara 2.250mm

profundidade da câmara 3.000mm

O LC 70 da Steelco está disponível em uma ou duas portas.
Ambas as versões podem ser equipadas com portas de aço inoxidável com janela
de inspeção ou porta totalmente de vidro para um fácil monitoramento visual do
ciclo.

Dimensões do Túnel
H+ H

h

d
D
14

w
W

medidas úteis da câmara de lavagem

dimensões externas

LC 70

W

D

H

H+

w

d

h

volume

câmara de 2,25m

mm

2200

2490

2450

2600

1000

2250

2000

4.8 m3

câmara de 3m

mm

2200

3240

2450

2600

1000

3000

2000

6.5 m3

É possível instalar máquina no solo com pequenas rampas ou dentro de um fosso de 150 mm para
carregar ao nível do solo.

LC 70 - Principais Características
- A máquina está disponível na versão de
uma ou duas portas
- Câmara de lavagem fabricada em aço
inoxidável AISI 316L com polimento
espelhado.
- Estrutura externa em aço inoxidável
AIS 304.
- Temperatura da água de lavagem e
desinfecção totalmente ajustáveis

até 93°C / 199°F com monitoramento
independente da temperatura.
- Bomba de recirculação em aço
inoxidável instalada verticalmente
com controle de pressão.
- Aquecimento por vapor e secagem
elétrica.
- Unidades de dupla secagem com
capacidade de até 1.000 m3/h.

- Dois dispensadores automáticos de
produtos químicos fornecidos com
medidor de fluxo e controle de nível.
- Filtro de autolimpeza para recirculação
da água de lavagem.
- Painel de controle tátil SteelcoTronic.

Assoalho de Carregamento
O assoalho de carregamento é
composto por seções facilmente
removíveis.

O sistema coletor automático para
acoplamento de carros permite a
conexão de carros fornecidos com
braços de aspersão e sistemas de
injeção.

150 mm
5.90”

Instalação do Fosso
O túnel de lavagem pode ser
instalado no solo (com uma
pequena rampa para carregar /
descarregar facilmente os carros)
ou dentro de um fosso de 150 mm
para carregar ao nível do solo.

Filtragem de Água
Sistema de filtragem para
capturar resíduos durante
a recirculação da água de
lavagem e proteger a bomba
de recirculação de detritos
com um filtro prévio e filtro
de autolimpeza.

Trilhos Inclináveis
Os trilhos inclináveis permitem
o escorrimento da água para
uma secagem mais rápida.

Principais Opções
- Aquecimento elétrico 111 ou 201 kW
- Sistema de recirculação de água.
- Sistema de esfriamento de dreno
- Sistema de secagem aquecido por vapor
- 3ª bomba de dosagem de produtos químicos - Filtros de ar HEPA H14
- 3º tanque de aquecimento prévio (elétrico ou a vapor) - Sensor de condutividade
- Condensador de vapor

- Rampas de carregamento de carros
- Software de supervisão SteelcoData
- Leitor de código de barras

- Coletor de conexão automática de carros

- Luz interna da câmara

- Sistema de bomba de drenagem

- Sensor analógico em circuito de lavagem para controle de pressão (dados registrados)

- Ventilador de extração de ar

- Impressora integrada para validação do ciclo e rastreabilidade
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LC 80 - LC 80 BOT - Túneis de Lavagem para Carros, containers,
Camas e Mesas cirúrgicas

Os túneis de lavagem LC 80 / LC 80
BOT são equipamentos projetados
especificamente para o tratamento de
carros de transporte, containers, itens
de grandes dimensões e similares.
O assoalho plano da câmara oferece
uma superfície segura para caminhar
durante as atividades de carregamento
e descarregamento.
Os múltiplos tubos oscilantes conferem
um excelente resultado de lavagem
e os trilhos de inclinação incorporados
asseguram uma fase de secagem mais
veloz e a fácil descarga dos itens.
Os modelos LC 80 e LC 80 BOT cumprem
os requisitos da norma europeia ES ISO
15883-1/2.

Capacidade da Câmara de Lavagem
Steriele

28X profundidade da câmara 2.250mm
42X profundidade da câmara 3.000mm
56X profundidade da câmara 4.500mm

containers

tot

Os modelos LC 80 BOT oferecem a mesma capacidade de cesto STU.

O LC 80 BOT, com seu perfil especial
da câmara, com largura de 1.200 mm e
profundidade de 2.250 mm, é adequado
para o reprocessamento de mesas
cirúrgicas e camas.

O túnel LC 80 da Steelco também
está disponível com portas de aço
inoxidável com janela de inspeção.
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LC 80 - LC 80 BOT - Características das Câmaras de Lavagem

Porta com abertura automática
com duplo vidro temperado de
alta resistência HST ou em aço
inoxidável fornecido com janela
de inspeção.

O sistema coletor automático para
acoplamento de carros permite a conexão
de água em carros fornecidos com braços
de aspersão e sistemas de injeção.

Os múltiplos condutores oscilantes
com injetores de aço inoxidável
garantem excelentes resultados
de lavagem.

Os bicos de aspersão também
estão colocados sob o assoalho
de carregamento, garantindo a
lavagem e desinfecção na zona
inferior dos instrumentos.

Trilhos Inclináveis
Os trilhos inclináveis permitem
o escorrimento da água para
uma secagem mais rápida.

Uma trava de segurança garante
o posicionamento correto do
carro de lavagem. A leitura de
um sensor magnético habilita a
operação de conexão do coletor.

A inclinação longitudinal
dos trilhos, no final do ciclo,
facilita a descarga dos
carrinhos.
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LC 80 - LC 80 BOT - Principais Características
-

A máquina está disponível na versão de uma ou duas portas.
Câmara de lavagem fabricada em aço inoxidável AISI 316L com polimento espelhado.
Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304.
Temperatura da água de lavagem e desinfecção totalmente ajustáveis até 93°C /
199°F com monitoramento independente da temperatura.
Bomba de recirculação em aço inoxidável instalada verticalmente com controle
de pressão.
Aquecimento por vapor e secagem elétrica.
Unidades de dupla secagem com capacidade de até 1.000 m3/h.
Dois dispensadores de produtos químicos automáticos fornecidos com medidor de
fluxo e controle de nível.
Filtro de autolimpeza para a recirculação da água de lavagem.
Painel de controle tátil SteelcoTronic.

Configuração Especial Padronizada
Cabine de lavagem de 2 câmaras com câmaras de lavagem
e secagem separadas para um reprocessamento extra rápido
dos carros carregados manualmente ou com um robô.

Principais Opções
-

Aquecimento elétrico 111 ou 201 kW

- Sistema de recirculação de água.

- Sistema de esfriamento de dreno - Rampas de carregamento de carros
- Software de supervisão SteelcoData
- Condensador de vapor
- Leitor de código de barras
- Sistema de turbo secagem
- Altura de passagem de porta de 2100mm
- Ventilador de extração de ar
- Luz interna da câmara
- Impressora integrada para validação do ciclo e rastreabilidade

Sistema de secagem aquecido por vapor - 3ª bomba de dosagem de produtos químicos - Filtros de ar HEPA H14
3º tanque de aquecimento prévio (elétrico ou a vapor) - Sensor de condutividade
Coletor de conexão automática de carros
- Sistema de bomba de dreno
Sensor analógico em circuito de lavagem para controle de pressão (dados registrados)
Carregamento e descarregamento do carro de lavagem totalmente automáticos

Dimensões do Túnel
dimensões externas
LC 80

H+ H

h

medidas úteis da câmara de lavagem

W

D

H

H+

w

d

h

volume

câmara de 2,25m

mm

2500

2550

2260

2410

1000

2250

1890

4.8 m3

câmara de 3m

mm

2500

3300

2260

2410

1000

3000

1890

6.5 m3

câmara de 4,5m

mm

2500

4800

2260

*

1000

4500

1890

9.6 m3

dimensões externas

d
D

w

LC 80 BOT

W

medidas úteis da câmara de lavagem

W

D

H

H+

w

d

h

volume

câmara de 2,25m

mm

2900

2550

2260

2410

1200

2250

1890

5.1 m3

câmara de 3m

mm

2900

3300

2260

2410

1200

3000

1890

6.8 m3

câmara de 4,5m

mm

2900

4800

2260

*

1200

4500

1890

10.2 m3

É possível instalar máquina no solo com pequenas rampas ou dentro de um fosso para carregar ao nível do
solo. *Fosso segundo as necessidades do local.
Os lavadores de carros foram projetados para ser desmontados em seções, facilitando sua entrada em
instalações existentes. A construção da câmara de lavagem não requer a realização de nenhuma soldagem
em sua instalação.
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LC 80 - LC 80 BOT - Soluções para Carregamento e
Descarregamento Automáticos

Automação para carregar e
descarregar estruturas de
cama e mesas cirúrgicas.

Automação para carregar e
descarregar carros de lavagem.

Plataformas de Elevação
A necessidade de um fosso profundo foi sempre um grande inconveniente
para a instalação de uma lavadora de carros. Até esta data, tem sido um
problema, especialmente nos projetos centrais existentes de reabilitação
de esterilização.
A plataforma de elevação é uma gama de soluções e aplicações
personalizadas que a Steelco oferece para resolver estes problemas.
As plataformas asseguram a mesma ergonomia e segurança que um
túnel de lavagem instalado em um fosso, mas com um fosso reduzido
ou sem a necessidade do mesmo.

... Fácil Carregamento de
Carros para Soluções
sem Fosso
Fácil instalação
Ergonomia
Segurança
São evitados todos os riscos relacionados com o manuseio
de um carro de lavagem com uma carga pesada em rampas
inclinadas de carregamento, sendo que a instalação de um lavador
de carros agora também é possível com acesso ao carregamento
ou descarregamento através de um corredor.

Plataforma de elevação
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Os produtos oferecidos para venda podem diferir dos descritos ou ilustrados nesta brochura devido a alterações posteriores na produção ou / e configurações opcionais.
Os produtos e especificações técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte o seu revendedor Steelco para obter as informações mais recentes.

Autoclaves a vapor

Lavadoras e
termodesinfecção para
vidros de laboratório

ARES - Sistema automático de
reprocessamento de endoscópios

Lavadoras e termodesinfecção
para centrais de esterilização

Lavadora e termodesinfecção
para aplicações dentais

Sistemas de lavagem farmacêuticos
e para centros de pesquisa

Lavadoras e termodesinfecção

Headquarters
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

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

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

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

STEELCO GERMANY (DACH Area)
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

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

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

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

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

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

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

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

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

*
* Apenas para produtos
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STEELCO ASIA
Puchong, Malaysia
info-asia@steelcogroup.com

