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Esterilização, centros médicos e 
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Customization.
Innovation.
Excellence.

Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

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.
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1250*
950

1660

Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

Portas deslizantes verticais 
de 4 a 12 STUs
5 tamanhos de câmara com 
volumes de 322 a 966 litros

* Modelos VS SC G2 disponibilidade:    
  segunda metade de 2022

Portas deslizantes horizontais 
de 6 a 18 STUs
5 tamanhos de câmara com 
volumes de 530 a 1538 litros

A Steelco desenvolveu uma linha 
completa de esterilizadores a vapor 
de alta capacidade para a solução 
perfeita, desde a menor instalação 
até o maior departamento de 
fornecimento de esterilização central.

Os esterilizadores Steelco oferecem: 
versatilidade, segurança, alto 
desempenho, com baixo custo de 
propriedade e rastreabilidade. 

Do processamento de 4 STU até 18 
STU por ciclo, cada modelo da gama 
de esterilizadores a vapor combina 
uma elevada produtividade com 
eficiência de custos: uma ferramenta 
eficaz para melhorar os custos de 
operação dos Centros de Esterilização.

Os esterilizadores Steelco estão em 
conformidade com:
Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos:
• 93/42/EEC e as suas versões revistas

Diretiva para Equipamentos Sob Pressão:
• PED 2014/68/UE

Normas e padrões Técnicos:
• EN 285
• EN ISO 14971
• UNI EN ISO 17665-1
• IEC EN 61010-1
• IEC EN 61010-2-040
• EN 62366-1
• IEC EN 61326-1

Steelco Série VS G2
Autoclaves a vapor de esterilização
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Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2
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Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

Principais Vantagens
uma combinação 
vencedora

Esterilizadores a vapor série 
VS G2 define um novo padrão 
de qualidade, ergonomia e 
segurança!
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Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

Embora a esterilização a vapor seja um processo 
comprovado, a inovação ajuda a reduzir o 
manuseio manual, melhora a eficiência e a 
segurança do ciclo, ao mesmo tempo que reduz 
o tempo do processo e o consumo de utilidades.

Saiba mais sobre o que a Steelco e a Miele R&D 
desenvolveram tendo a qualidade do processo 
como foco!

A vasta gama de modelos e a combinação 
de sistemas manuais até sistemas de (des)
carregamento robotizados permitem a 
otimização das soluções de layout. A Steelco 
pode fornecer serviços de planejamento 
arquitetônico 3D para apoiar os gerentes 
de equipe de Centros de Esterilização na 
personalização de configurações de layout para 
projetos novos ou de reforma.

Os esterilizadores Steelco podem ser enviados em 
módulos para superar as limitações arquitetônicas 
(passagens de portas, elevadores...).

OPÇÕES ECOLÓGICAS: A gama de soluções 
de ponta da Steelco para economizar água e 
energia.

Os esterilizadores Steelco foram projetados para 
oferecer as melhores soluções de mercado para 
a redução dos consumos de energia e água, 
permitindo aos usuários alcançarem os custos 
mais baixos de operação por carga.

Nosso foco é fornecer aos nossos clientes os 
processos de esterilização mais rápidos possíveis, 
em conformidade com as normas locais, 
internacionais, sempre considerando a carga e o 
Sistema de Barreira Estéril.

A bomba de vácuo de anel líquido de dois 
estágios garante processos mais rápidos e se 
adapta perfeitamente ao tamanho da câmara. 
As opções da bomba de vácuo e as opções 
Eco também ajudam a reduzir os tempos de 
processo.

A linha da Steelco inclui acessórios para 
melhorar a eficiência do CSSD, carrinhos de 
carga, sistemas de empilhamento de cestos 
e recipientes, carrinhos de transferência 
semiautomáticos com altura regulável, além 
de transportadores, janelas e portinholas de 
passagem.

Segurança, design e resistência
A câmara de design quadrado minimiza o espaço morto para carregamento e rendimento 
ideais. A melhor cobertura possível garante aquecimento rápido e redução dos tempos de 
ciclo e áreas de condensação potencial.
Os circuitos de processo a vapor AISI 316 L de alta qualidade são uma garantia de 
confiabilidade e limpeza a longo prazo.
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Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

Segurança e Desempenho
de mãos dadas

Os esterilizadores VS G2 melhoram os processos 
em termos de segurança e qualidade de 
desempenho com recursos avançados, incluindo:

 • injeção de vapor direta separada nas juntas, 
revestimento e câmara para melhor qualidade e 
segurança do vapor.

 • sistema de revestimento para transferência de 
calor de alta eficiência. 

 • dispositivo de desgaseificação embutido permite 
a redução da concentração de GNC na água para 
geração de vapor, para mantê-la abaixo de 3,5% 
Vol. de acordo com a norma EN 285.

 • monitorar a penetração do vapor durante cada 
ciclo de esterilização com o sensor exclusivo 4DIR.

As bombas de vácuo de anel líquido de dois 
estágios são perfeitamente dimensionadas 
para a capacidade da câmara para processos 
mais rápidos. As opções da bomba de vácuo e 
as opções Eco também são combinadas para 
melhorar o tempo de processo. Caso uma sala 
dedicada tenha sido prevista nos projetos, 
também é possível conectar as bombas de vácuo 
e suas opções de economia de água.

Uma unidade de fonte de alimentação ininterrupta 
(UPS) integrada também está disponível como 
uma opção de "salvar o ciclo", permitindo até 
5 minutos de operação contínua do sistema de 
controle em caso de falha de energia.
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monitoring steam saturation and 
penetration of every sterilization load

measurement of Non Condensable 

Gases (NCGs) and evidence-based 

steam sterilization monitoring 

& 

Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

Monitoramento contínuo da qualidade e penetração do vapor
Estão disponíveis o cumprimento de normas e guias práticos, incluindo: Perguntas e respostas para entrar 
rapidamente no assunto sobre como os sensores Steelco podem melhorar a segurança do seu processo 
de esterilização - Literatura científica e comentários adicionais - Mergulhos em tópicos relacionados. 
Solicite-os ou baixe-os no site www.steelcogroup.com!

Único sensor capaz de medir os Gases Não Condensáveis 
(GNCs) e quantificá-los em todos os processos de 
esterilização a vapor.

Com a porcentagem medida de GNCs e a temperatura da 
câmara, as condições de esterilização, conforme especificado 
na EN285: 2015 são verificadas e a carga pode ser liberada 
para uso.

O sensor GNC permite uma liberação paramétrica baseada em 
parâmetros de esterilização medidos diretamente!

O único sensor disponível comercialmente que garante 
o controle das condições de esterilização exigidas por 
regulamentações como a EN 285. 

A presença, densidade e penetração do vapor são verificadas 
por meio de medição direta de última geração das condições 
do esterilizante na extremidade fechada de um tubo de metal 
de 70 cm de diâmetro constante. 

Isto representa o mais desafiador "pior caso" de instrumento 
oco em um Sistema de Barreira Estéril. O passo mais 
significativo na segurança do processo de esterilização a 
vapor de instrumentos desde o teste Bowie & Dick (1963). 

Sensor NCG e 4DIR

Líder em segurança de processo

GERADOR DE 
VAPOR

carga embrulhada
instrumentos com 

(lúmens) CÂMARA DE 
ESTERILIZAÇÃO

ponto tradicional 
de amostragem de 

vapor

O sensor GNC substitui o ponto 
de amostragem de vapor e mede 
em tempo real a concentração de 
GNCs na câmara 

O sensor 4D mede a qualidade do vapor e 
a penetração na carga e no "pior caso" de 

instrumentos ocos embalados

TESTE: 
prática atual

QUALIDADE DO 
VAPOR

VAPOR
PENETRAÇÃO

PENETRAÇÃO DE VAPOR 
EM INSTRUMENTOS OCOS

Conforme a EN 285 frequentemente* diariamente nenhuma solução técnica 
anterior disponível

Intervalo de medição esporádico 1 no início do dia não existente

Tipo de ciclo externo câmara vazia não existente

*Dependendo da regulamentação local. Muitas vezes feito apenas uma vez durante a vida útil do 
esterilizador, durante a instalação e o comissionamento ou anualmente.

TESTE: 
Sensores Steelco
Com sensores 
Steelco cada ciclo cada ciclo cada ciclo

Intervalo de medição contínuo contínuo contínuo

Tipo de ciclo todos os ciclos de teste 
e produção com carga

todos os ciclos de teste 
e produção com carga

todos os ciclos de teste 
e produção com carga
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Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

Eficiência e Sustentabilidade
de mãos dadas

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

Mesmo quando os esterilizadores já são eficientes 
em comparação com os modelos equivalentes 
da concorrência, para ajudar nossos clientes a 
conservar ainda mais a água, a Steelco lançou 
pacotes de economia de água ECO.

ECO 1
Este pacote de economia de água equipa todos 
os esterilizadores como padrão, como parte 
da política ambiental de economia de água da 
Steelco. Essa solução permite uma redução no 
consumo de água em média de 35% com menos 
água necessária para resfriar a canalização antes 
do descarte.

ECO 2
Esta opção envolve o uso de água de um circuito 
de água resfriado. Permite a redução de mais de 
90% do consumo total de água pela bomba de 
vácuo graças a um conjunto de permutadores 
de calor de alta eficiência. A água de drenagem 
também é resfriada sem a necessidade de 
adicionar água da torneira separada para 
diminuir a temperatura antes da descarga.

Cada gota conta!
O consumo anual de água em litros de um 
Centros de Esterilização de um hospital 
universitário típico com 4 unidades de 
esterilizador 18 STU com vapor doméstico (15 
ciclos por dia, 6 dias por semana, 52 semanas 
por ano) sem sistema de economia de água pode 
chegar a 6.458.400 litros. Este consumo pode 
ser reduzido para menos de um décimo com as 
opções Steelco ECO!

A Steelco estima a economia no consumo de água 
em comparação com suas máquinas padrão e não em 
comparação com as máquinas de pior desempenho de 
outras empresas.
Apenas os valores reais de consumo para ciclos 
específicos com e sem pacotes de economia de serviços 
fornecem uma comparação realista.
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Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

A esterilização a vapor eficaz requer a qualidade correta da água
Uma boa qualidade da água também ajuda a prevenir a deposição de contaminantes como calcário e 
prolonga a vida útil do dispositivo de esterilização. A Steelco oferece uma ampla gama de opções de 
tratamento de água para instalações de diferentes tamanhos: amaciantes de água, sistemas de água 
RO e DI, resfriadores de água.

Confiabilidade e Operacionalidade
de mãos dadas

Materiais de alta qualidade, dispositivos fabricados para durar!
A câmara de esterilização, assim como as tubulações de alimentação de vapor, é fabricada com 
aço inoxidável AISI 316 L de alta qualidade, uma garantia para a confiabilidade a longo prazo e a 
limpeza a vapor. As câmaras e tubulações de aço inoxidável à prova de ácido são isoladas com um 
isolamento térmico livre de clorofluorcarbonetos que é cobertura fácil montar e desmontar em caso 
de ser necessário realizar manutenções. Tendo em mente a facilidade de manutenção, a maioria 
das tubulações é conectada com braçadeiras triplas de aço inoxidável e os componentes principais, 
como a bomba de vácuo, são instalados em trilhos deslizantes.

Encargos e requisitos de serviço minimizados
Os esterilizadores a vapor da série VS G2 são projetados para uma instalação lado a lado com "folga 
zero". O serviço é totalmente frontal através da porta giratória que abre totalmente (e por trás se for 
na versão porta dupla), permitindo o acesso a todos os componentes.

A manutenção desta gama de dispositivos é simplificada, altamente simplificada e econômica.

Opções de alimentação de vapor
Os dispositivos VS G2 da Steelco estão preparados para o fornecimento de vapor limpo externo (tipo “V”), assim como 
para diferentes escolhas de geradores de vapor integrados ou remotos:

• aquecido eletricamente (tipo “E”) • vapor indireto aquecido conectado a uma fonte de vapor industrial externa (tipo “I”)  
• combinando a fonte de vapor externa com um gerador de vapor para ativar como solução de apoio (tipo “E/V”, “I/V”....).
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Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

Ergonomia e Logística
de mãos dadas

Racks de carregamento com níveis reguláveis em 
altura. Carrinho de transporte fixo ou ajustável 
com capacidade de 4 a 12 STU.

Carregando com racks de carregamento:

 • Adapta-se a todos os tamanhos de recipientes/
cestos

 • Quando no esterilizador de porta dupla, uma 
portinhola/janela de retorno é recomendada

 • Disponibilidade de altura fixa, regulável em 
altura e também regulável em altura com 
carrinhos de transferência do sistema de carga 
e descarga semiautomáticos.

Facilitação do seu trabalho 
diário
O fluxo de trabalho de cada centro de 
esterilização é único. Diferentes especialidades 
cirúrgicas, fluxo de instrumentos, tratamento. A 
atenção da Steelco à ergonomia e adaptabilidade 
aos diferentes sistemas de logística é única!

* Modelos VS SC G2 disponibilidade: segunda metade de 2022
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Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

Disponibilidade de 4 a 12 STU de capacidade. 
Os esterilizadores podem ser alimentados 
diretamente pelo alimentador do carrinho 
de transferência ou com o apoio de sistemas 
automáticos de carga e descarga.

A linha exclusiva de opções de carga e descarga da Steelco.

A linha Steelco inclui todos os acessórios necessários para melhorar a eficiência dos Centros de Esterilização: 
carrinhos de transferência para carga total ou parcial, altura fixa ou ajustável em altura e capacidade de 
alimentação automática dos esterilizadores. Além disso, com os acessórios "Easy Load System" para cargas 
empilháveis, os racks de carregamento podem ser eliminados, bem como a necessidade de instalar portinholas ou 
janelas de passagem.

Racks de carregamento fornecidos com 
corrediças em até 9 níveis que podem ser usados 
para cestos de armazenamento de esterilização, 
bem como prateleiras de fiação para uso geral. A 
disponibilidade é para 6 e 8 STU de capacidade.

Rack de carregamento do tipo grade para cestos 
padrão ISO

 • Flexibilidade no ajuste de altura dos níveis 
maximiza a capacidade de carga

 • Compatibilidade com sistemas de prateleiras 
de armazenamento padrão ISO

 • Quando usado com esterilizadores de porta 
dupla, uma portinhola/janela de retorno é 
recomendada

 • Disponibilidade de carrinhos de transferência 
de altura ajustável e fixa

Easy Load System

 • Para carregar cestos empilháveis e recipientes

 • Compatibilidade com sistemas de prateleiras 
de armazenamento padrão ISO e DIN

 • Economiza espaço por não precisar de uma 
portinhola/janela de retorno

 • Disponibilidade de carrinhos de transferência 
de altura ajustável e fixa

Automações para carga e descarga

 • Adequado para racks e Easy Load System

 • Disponível para carga dividida (ou seja, 6+6 
ou 9+9 STU) para reduzir os riscos ao lidar 
com cargas pesadas e para otimizar o uso do 
espaço nos Centros de Esterilização

 • Transportadores automáticos bidirecionais 
de carga e descarga para aplicações de 
esterilizadores de porta única e dupla

Gama completa disponível para todos os 
modelos de esterilizadores de 4 a 18 STU, bem 
como para combinação para passagem através 
de portinholas ou janelas.
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Layout
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Solutions

Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

Uma abrangente gama de dispositivos permite que a Steelco forneça 
soluções de processo de esterilização totalmente personalizáveis, tanto 
para pequenas clínicas como para grandes centros de esterilização. 
Um completo serviço de sistema de planejamento de manutenção é 
baseado em modelos arquitetônicos 3D, ajudando os clientes a definir as 
configurações de disposição ideais para projetos novos ou renovados.

Steelco: líder 
em soluções 
personalizadas
A Steelco é reconhecida por 
desenvolver soluções de automação 
que facilitam as tarefas diárias do 
usuário.

Produtividade e Automação
de mãos dadas



15

Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

ATS - Automatic Transfer System (Sistema de 
Transferência Automática)
Uma automação especialmente projetada para departamentos onde o 
tempo e o espaço são fundamentais. Um carregador de transporte se 
move ao longo dos esterilizadores e carrega os racks automaticamente no 
primeiro esterilizador disponível.

Uma solução semelhante pode ser adotada em ambos os lados dos 
esterilizadores (carga e descarga). O sistema beneficia:
 • A redução do risco de lesões relacionadas ao carregamento e descarregamento 
manual de cargas pesadas.

 • A seleção automática do ciclo correto para o tipo de produto via sistema de 
código de barras.

 • A eficiência de operação otimizada de esterilizadores com distribuição igual de 
carga de trabalho para auxiliar no planejamento de manutenção.

 • Permite que os esterilizadores sejam localizados em áreas estreitas que 
normalmente não são acessíveis com carregamento manual ou obscurecidas por 
colunas.

 • Limpeza fácil da área abaixo do sistema ATS.

M-ATS - Mobile Automatic Transfer System 
(Sistema de Transferência Automática Móvel)
Os AGVs (“Autonomous guided vehicles”, veículos autônomos guiados) 
são as soluções mais inovadoras para movimentar grandes volumes de 
produtos, monitorando e rastreando todo o fluxo de trabalho de um 
Centro de Esterilização. Isso permite que a equipe se concentre em 
outras atividades importantes. O M-ATS pode ser usado para 2 finalidades 
principais: carregamento/descarregamento de lavadoras desinfetantes e 
esterilizadores e gerenciamento da logística de produtos dentro/fora dos 
Centros de Esterilização.

Além dos benefícios do ATS:

 • Mais flexibilidade durante a fase inicial de implementação na configuração de 
processos, tarefas e prioridades.

 • Manuseio seguro e eficiente na presença de pessoas e obstáculos sem qualquer 
interrupção do serviço.

 • Autorreconhecimento de posições essenciais do fluxo de trabalho e estações de 
carregamento.

 • Orientação de autoaprendizagem que permite que os AGVs se movam livremente 
mesmo em espaços limitados e girem 360°, evitando tempos de inatividade e 
mantendo um nível de operação constante ao longo do dia.

disponibilidade: segunda metade de 2022disponibilidade: segunda metade de 2022
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Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

Flexibilidade e Controle
de mãos dadas

Uma interface de fácil utilização
O operador recebe suporte em todas as etapas 
das suas interações com o dispositivo, com tarefas 
operacionais simples e fáceis de entender. Os 
programas de ciclo podem também ser selecionados 
através de um leitor de códigos de barras.

O painel da tela sensível ao toque apresenta estados de 
ciclo e alarmes de forma bem visível.

Armazenamento de dados de ciclo
Os dados de ciclo são armazenados e ficam disponíveis 
a partir da impressora integrada e, se o dispositivo 
estiver ligado à rede, os dados são enviados para um 
sistema de rastreio centralizado.

Permite aumento de produtividade
Se o esterilizador a vapor estiver equipado com o 
sensor 4DIR, as informações sobre a penetração do 
vapor são monitoradas em tempo real a cada segundo. 
Esses dados são coletados para a rastreabilidade dos 
dados do ciclo de cada carga, juntamente com outros 
parâmetros de informações críticas.

Com o sensor 4DIR e a função de temporizador automático para 
aquecer o gerador de vapor e a câmara, a autoclave é aquecida, 
os ciclos de Teste de Vazamento de Ar e Teste de Penetração de 
Vapor são executados. No início do turno, o equipamento está 
pronto para ser utilizado, economizando tempo de produção.

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
O esterilizador é concebido para simplificar 
a manutenção. Um quadro sinótico de leitura 
fácil permite uma visão geral aprofundada 
dos estados de componentes do esterilizador, 
acelerando as intervenções de manutenção.

O amplo painel de controle da tela sensível ao toque de 7" (em ambos os lados para dispositivos de porta 
dupla) ou a opção de 10" HMI facilita o controle do dispositivo com informações luminosas e de fácil leitura, 
mesmo a certas distâncias: um auxílio intuitivo e prático para os operadores nas suas tarefas diárias. Além 
disso, o design intuitivo e pensado na ótica do usuário é consistente em todo o portfólio de dispositivos 
Steelco, auxiliando operações intuitivas e processos confiáveis.
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SteelcoData Pro

SteelcoData Live

Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

SteelcoData Live e Pro
Sistema de Gerenciamento e Rastreabilidade

SteelcoData Live

é um software baseado na web que permite ver 
em tempo real o desempenho da máquina, dados 
de ciclo e alarmes com registros de históricos. 
Quando disponível no dispositivo, o consumo de 
utilidade também é armazenado. As informações 
são rastreadas e visualizadas de forma eficiente 
para o monitoramento do dispositivo e 
gerenciamento de dados com diferentes níveis 
de autorização.

A SteelcoData Live é também a ligação entre as máquinas 
Steelco e os sistemas de rastreio de instrumentos, tais 

como a SteelcoData Pro.

SteelcoData Pro

oferece a você a possibilidade de rastrear 
aparelhos, assim como instrumentos individuais, 
a partir do seu ponto de utilização na SO através 
de cada etapa de reprocessamento, transporte 
e armazenamento, até que estes se encontrem 
prontos para serem novamente utilizados.

rastreabilidade de instru
men

to
s

rastreabilidade de 
máquina e ciclo

Caraterísticas do software:

 + Respeita a norma HL7
 + Informações confiáveis e totalidade dos dados 
 + Rastreabilidade e rastreabilidade regressiva das 

atividades do usuário e manuseio do material
 + Cobertura completa de atividades nos Centros de 

Esterilização
 + Análises em tempo real
 + Ferramentas de melhoria de eficiência
 + Automação de procedimentos, sem passos 

desnecessários
 + 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

Para assegurar a disponibilidade dos instrumentos 
certos, no lugar certo, no momento certo, 
reprocessados de forma consistente para os padrões 
corretos no menor tempo e com o custo mais baixo.
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VS 6/1 H G2 670 1100 720 530 1660 1900 1004 (*)
VS 9/1 H G2 670 1100 1062 782 1660 1900 1346 (*)
VS 12/1 H G2 670 1100 1404 1034 1660 1900 1688 (*)
VS 15/1 H G2 670 1100 1746 1286 1660 1900 2030 (*)
VS 18/1 H G2 670 1100 2088 1538 1660 1900 2372 (*)

VS 6/2 H G2 670 1100 720 530 1660 1900 1004 (*)
VS 9/2 H G2 670 1100 1062 782 1660 1900 1346 (*)
VS 12/2 H G2 670 1100 1404 1034 1660 1900 1688 (*)
VS 15/2 H G2 670 1100 1746 1286 1660 1900 2030 (*)
VS 18/2 H G2 670 1100 2088 1538 1660 1900 2372 (*)

VS 4/1 G2
670 700 686 322

950 2400
992

VS 4/1 SC G2 1250 1900
VS 6/1 G2

670 700 986 462
950 2400

1292
VS 6/1 SC G2 1250 1900

VS 8/1 G2
670 700  1286 603

950 2400
1592

VS 8/1 SC G2 1250 1900
VS 10/1 G2

670 700 1760 810
950 2400

2042
VS 10/1 SC G2 1250 1900
VS 12/1 G2

670 700 2060 925
950 2400

2342
VS 12/1 SC G2 1250 1900

VS 4/2 G2
670 700 710 333

950 2400
992

VS 4/2 SC G2 1250 1900
VS 6/2 G2

670 700 1010 474
950 2400

1292
VS 6/2 SC G2 1250 1900
VS 8/2 G2

670 700  1310 614
950 2400

1592
VS 8/2 SC G2 1250 1900
VS 10/2 G2

670 700 1760 825
950 2400

2042
VS 10/2 SC G2 1250 1900
VS 12/2 G2

670 700 2060 966
950 2400

2342
VS 12/2 SC G2 1250 1900

VS SC G2VS G2

Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

Capacidade e Dimensões
Disposições e configurações

Série VS G2 - VS SC G2
4 - 6 - 8 - 10 - 12 STU

Série VS H G2
6 - 9 - 12 - 15 - 18 STU

Modelo Câmara (LxAxP) - mm Litros Geral (LxAxP) - mm
Porta simples

Modelos de porta dupla

(*) esquema (para dimensões exteriores, adicionar 11 mm para os painéis). Altura de carregamento: 300 mm acima do chão acabado.

Modelo Câmara (LxAxP) - mm Litros Geral (LxAxP) - mm
Porta simples

Modelos de porta dupla

Altura de carregamento: 850 mm acima do chão acabado.
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VS 4/6/8/10/12 G2 VS 4/6/8/10/12 SC G2 VS 6/9/12/15/18 H G2
• • •
• • •
• • •

i i D
• • •
• • •
• • •

-
• • •

4/6/8/10/12 4/6/8/10/12 6/9/12/15/18

• • -
• • •
- • •

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •
• • •
• • •

• • •

• • •
• • •

Steelco Esterilizadores a vapor série VS G2

Dados Técnicos
Componentes e versões
Conformidade com as normas
EN 285 e HTM 2010
Diretiva europeia de máquinas 2006/42/EC e diretiva de dispositivos médicos 93/42/EEC
Marcação PED 2014/68/EU
Câmara e porta
Abertura de porta deslizante (horizontal, vertical)
Revestimento da câmara em AISI 316 L
Câmara, porta e revestimento em AISI 316 Ti
Câmara e porta acabamento polido
Área técnica
Configuração Esquerda e Direita área técnica E/D E/D
Acesso frontal para manutenção
Capacidade de carga
Número de STU
Número de níveis dos racks de carregamento até 3 até 3 até 4
Easy Load System
Automação de carga/descarga
ATS automatic transfer system
Sistema de controle e rastreabilidade
Tela sensível ao toque HMI de 7” 
Tela sensível ao toque HMI de 10”
Leitor de código de barras para o reconhecimento dos parâmetros de ciclo
Impressora integrada
Porta Ethernet
5 minutos de economia de energia UPS (“uninterruptible power supply”, fonte de alimentação ininterrupta)
Ciclos de processo
Programas de trabalho: aquecimento, 121 °C/249.8 °F e 134 °C/273.2 °F
Programas de teste/manutenção: vácuo, penetração de vapor (por ex., Bowie & Dick, Helix)
Programas personalizados: o processo precisa ser validado sob a responsabilidade do cliente
Ciclo Prion: ativado pelo técnico de manutenção Steelco, o processo precisa ser validado sob a responsabilidade do cliente
Função Auto-Start
Monitoramento de processos
Sensor 4DIR - integrado
Sensor NCG - integrado
Detector de ar
Qualidade da água do processo
Unidade de desgaseificação para água de geração de vapor: permite a redução do percentual de Gases Não 
Condensáveis e a alimentação de água “salvar o ciclo” da água para gerador de vapor
Opções ECO
ECO 1 - Economia de água, resfriamento de drenagem
ECO 2 - Economia de água com sistema de resfriamento

• = Padrão • = Opção - = Não disponível
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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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* Apenas para produtos listados 
no certificado 1652/MDD


