
Série VS
Esterilizadores 
a vapor
Esterilizadores a vapor de baixa 
capacidade para hospitais, Centros de 
Esterilização e centros médicos



Steelco Steam Sterilizers VS G2 Series
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Esterilizadores a vapor série VS Steelco



Customization.
Innovation.
Excellence.
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Esterilizadores a vapor série VS Steelco

Concebidos a pensar nas 
necessidades dos clientes
A Steelco é uma referência em fornecimento de soluções 
para o controlo de infeções, fornecendo setores médicos, 
laboratórios de pesquisa e setores farmacêutico. Presente 
em mais de 100 países, a Steelco equipou inúmeros centros 
hospitalares de renome mundial, tendo como seus clientes 
marcas destacadas do setor laboratorial, farmacêutico e 
industrial.

Alimentada pelo feedback dos nossos clientes, a Steelco 
desenvolve, fabrica e fornece soluções que maximizam 
os processos de segurança e otimização no controlo de 
infeções, enquanto diminui os seus custos. Sendo já uma líder 
na inovação de áreas tais como a automação, a integração 
com a Miele contribuiu para impulsionar o desenvolvimento 
tecnológico.

 A Steelco fornecer serviços técnicos e cursos de formação 
na ótica do utilizador na Academia Steelco, assim como nas 
instalações dos clientes.  
As nossas incríveis capacidades de diagnóstico remoto 
opcional e a nossa equipa mundial de engenheiros formados 
internamente permite-nos garantir que recebe os serviços de 
apoio que necessita para maximizar, de um ponto de vista de 
custos, o tempo operacional do seu equipamento.



VS 2, VS 1 VS 1 TT

4

Esterilizadores a vapor série VS Steelco

Uma porta deslizante horizontal manual, esquerda, 
capacidade 1 STU
tamanho de câmara para volume de 67,5 litros
opção: em armário de banca

Uma ou duas porta(s) deslizante vertical 
automática(s), capacidade 1 ou 2 STU
2 tamanhos de câmara para volumes de 
67,5 e 143 litros

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

A Steelco desenvolveu uma gama de 
esterilizadores a vapor com capacidade de 
1 e 2 STU como uma solução perfeita para 
pequenas instalações. A velocidade de 
processos e o baixo consumo de energia 
tornam também estes dispositivos ideais 
para processos de esterilização "urgentes" 
em grandes centros de esterilização.

Os esterilizadores Steelco oferecem: 
versatilidade, segurança, alto desempenho 
e processos de rastreio com baixos custos 
de manutenção.

Cada modelo da gama de esterilizadores a 
vapor combina uma elevada produtividade 
com eficiência de custos: uma ferramenta 
eficaz para reduzir os custos de operação 
dos Centros de Esterilização.

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

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

Normas e padrões Técnicos:
• EN 285: 2016
• EN ISO 14971: 2012
• UNI EN ISO 17665-1: 2007
• IEC EN 61010-1: 2011
• IEC EN 61010-2-040: 2016
• EN 62366-1: 2015
• IEC EN 61326-1: 2013

Plug and Play!

A gama de esterilizadores VS foi concebida 
como dispositivos "plug and play". Acabou-se a 
necessidade de uma ligação de ar comprimido, 
basta uma corrente elétrica, ligações de água e 
de saneamento.

Os esterilizadores de baixa capacidade VS da 
Steelco são compactos e foram desenhados para 
eliminar as limitações arquitetónicas tais como 
passagens por portas ou elevadores. Estes estão 
equipados com rodas, facilitando a sua fácil 
manobrabilidade.

Eficiência de Processos!

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

A velocidade é importante!

Estamos focados em disponibilizar aos nossos 
clientes os processos de esterilização mais 
rápidos possíveis, em conformidade com os 
padrões locais, internacionais, assim como com a 
carga e o Sistema de Barreira Estéril.

As bombas de vácuo de anel líquido permitem 
processos mais rápidos e são compatíveis com 
todos os tamanhos de câmara do dispositivo.

Tira o máximo partido da capacidade do 
esterilizador!

Mesmo em esterilizadores mais pequenos, a 
Steelco fornece a flexibilidade de carga máxima 
ao reposicionar os níveis de carga das prateleiras 
semi removíveis.

Principais Vantagens
uma combinação vencedora
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Esterilizadores a vapor série VS Steelco

A Eficiência e Economia  
unem-se

Economia sem compromissos!
Uma gama de esterilizadores económicos de câmaras 
quadradas compactas poupam mais de 50% de volume não 
utilizado quando em comparação com uma câmara redonda 
mais de construção mais barata, com benefícios significativos 
na velocidade do ciclo, e no consumo de água e energia, 
devido a:

 • menor volume para manter aquecido
 • menor tempo de operação da bomba de vácuo
 • menor vapor para injetar na câmara

      Volume da carga

      Volume de câmara redonda

Níveis de eficiência sem comparação, 
custos de operação mínimos por carga!

Câmara de esterilização VS 1 TT - VS 1 com prateleira intermédia 
semi removível adicional
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Esterilizadores a vapor série VS Steelco

Força do design
O design simples e prático desta gama de esterilizadores, com poucos 
componentes, foi criado para desempenho e fiabilidade.

O rápido aquecimento, através de elementos aquecidos eletricamente que 
cobrem a câmara por completo, reduzem os tempos de ciclo e evitam 
locais frios que podem levar a potenciais condensações de vapor.

A bomba de vácuo de anel líquido de alto desempenho garante a completa 
remoção de ar e uma fase de secagem eficiente.

Ciclos de processo 
65 programas dos quais 3 
pré-definidos de fábrica para 
aquecimento, instrumentos a 134°C 
e borrachas a 121°C/249,8°F.

Os programas de Cliente, tais 
como o Ciclo Prion, podem ser 
programados e são validados de 
acordo com as especificações do 
cliente.

Programas de Teste/
manutenção
Teste de Fuga de Ar: utilizado para 
verificar a integridade de vácuo da 
câmara.

Teste de Introdução de Vapor 
(Bowie & Dick/Helix): 
utilizado para verificar a remoção de 
ar e a eficiente introdução de vapor.

Design e Desempenho 
unem-se

Programa Tipo de carga Temp. Tempo de 
esterilização

Tempo total
sem secagem

VS 1 - VS 1 TT VS 2

Aquecimento vazio - - 10' 10'

Instrumentos 1 STU (15 kg)
2 STU (30 kg) 134°C 5' 30' 32'

Borracha 1 STU (7,5 kg)
2 STU (15 kg) 121°C 20' 40' 42'

Teste de fuga de ar vazio - - 20' 20'

Teste de introdução de 
vapor (Bowie & Dick) vazio - 3'30" 25' 25'

Teste de introdução de 
vapor (Helix) vazio - 3'30" 25' 25'

remoção de ar

aquecimento

esterilização

extração

secagem

PRESSÃO

TEMPERATURA
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Esterilizadores a vapor série VS Steelco
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VS 1 TT - VS 1 VS 2

Tire o máximo partido da capacidade do esterilizador: mesmo com 
pequenos esterilizadores, a Steelco permite adicionar e repor facilmente os 
níveis de carga. 

Cada prateleira é semi removível (de ambos os lados para os modelos 
com duas portas de passagem) de modo a facilitar o carregamento e 
descarregamento enquanto reduz o risco de contato com superfícies 
quentes.

Ergonomia e Flexibilidade
unem-se

Opções de alimentação de vapor
Dependendo do modelo, os dispositivos VS 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”).
• combinando a fonte de vapor externa com um gerador de vapor como solução de apoio (tipo “E/V”).

Tabuleiro de carga semi 
removível

Práticas alturas de carga 
em mm mostrando as 
combinações com a adição 
de prateleiras intermédias
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Esterilizadores a vapor série VS Steelco

Fiabilidade e 
Operacionalidade
unem-se

Minimizar os requisitos de manutenção
A manutenção desta gama de dispositivos é extremamente simplificada e económica.

O acesso para a manutenção é totalmente realizado pela zona frontal através da porta giratória que abre 
completamente (e pela zona traseira nas versões com porta dupla). Isto permite o acesso a todos os componentes e 
uma manutenção otimizada.

Segurança primeiro
As portas automáticas da VS 1 e VS 2 estão equipadas com um dispositivo 
de bloqueio de segurança para proteger os utilizadores.

A versão de porta manual do modelo VS.1 TT encontra-se equipada com 
um mecanismo que mantem a porta fechada com segurança durante o 
processo de esterilização até este estar concluído.

De forma a prevenir qualquer escorrimento de água para o chão, as 
unidades estão equipadas de fabrica com um tabuleiro de armazenamento 
de escorrimento de água.

Materiais de alta qualidade, dispositivos 
fabricados para durar!
A câmara de esterilização, assim como as tubulações de alimentação de 
vapor são fabricadas com aço inoxidável AISI 316 L de alta qualidade, uma 
garantia para a fiabilidade a longo prazo e a limpeza do vapor.

As câmaras e tubulações de aço inoxidável à prova de ácido são isoladas 
com um isolamento térmico livre de clorofluorcarbonetos colocado de 
forma a ser fácil montar e desmontar em caso de ser necessário realizar 
manutenções. Pensando na facilidade de manutenção, a maioria das 
tubulações estão ligadas com abraçadeiras de aço inoxidável.
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Esterilizadores a vapor série VS Steelco

Flexibilidade e Controlo 
unem-se

Uma interface de fácil 
utilização
Os operadores recebem apoio em todas as 
etapas das suas interações com o dispositivo 
com tarefas operacionais simples e fáceis de 
perceber. Os programas de ciclo podem também 
ser selecionados através de um leitor de códigos 
de barras. O painel de ecrã tátil apresenta 
estados de ciclo e alarmes de forma bem visível.

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

Níveis de acesso de utilizador
Os acessos de utilizador encontram-se dividido 
em 5 níveis para garantir que apenas funcionários 
formados possam aceder a funções específicas: 
operador, gestor de departamento, técnico de 
manutenção nas instalações do cliente, técnico 
de manutenção autorizado e fabricante.

Vista geral dos componentes 
ativos
O esterilizador é desenhado com poucos 
componentes para otimizar a manutenção. Um 
quadro sinótico de leitura fácil permite uma vista 
geral aprofundada dos estados de componentes 
do esterilizador, acelerando as intervenções de 
manutenção.

O amplo painel de controlo de ecrã tátil de 7" facilita o controlo do dispositivo com informações luminosas 
e de fácil leitura, mesmo a certas distâncias: um apoio intuitivo e prático para os operadores nas suas tarefas 
diárias. Para além disto, o design e o ecrã tátil intuitivos e pensados na ótica do utilizador são consistentes em 
todo o portfolio de dispositivos Steelco, auxiliando operações intuitivas e processos fiáveis.
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SteelcoData Pro

SteelcoData 
Live

Esterilizadores a vapor série VS Steelco

rastreio de instrumento

s

SteelcoData Live e Pro
Sistema de Gestão e Rastreio

SteelcoData Live

é um software baseado em web para 
acompanhar em tempo real o desempenho da 
máquina, os dados de ciclos e alarmes com 
histórico de registos. Quando disponível no 
dispositivo, os consumos de utilidade também 
são armazenados. As informações são rastreadas 
e visualizadas de forma eficiente para a 
monitorização do dispositivo e gestão 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

fornece-lhe a possibilidade de rastrear aparelhos, 
assim como instrumentos individuais, a partir 
do seu ponto de utilização no OR através de 
cada etapa de reprocessamento, transporte e 
armazenamento, até que estes se encontrem 
prontos a ser novamente utilizados.

Caraterísticas do software:
 + Respeita a norma HL7
 + Informações fiáveis e totalidade dos dados 
 + Rastreio e rastreio regressivo das atividades do 

utilizador e manuseamento 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 
utilizador

 + Informação eficaz partilhada com os clientes
 + Podem ser integradas com outros sistemas de 

software dos clientes

Para assegurar a disponibilidade dos instrumentos 
certos, no lugar certo, na altura certa, reprocessados 
de forma consistente para os padrões corretos no 
menor tempo e com o custo mais baixo.

rastreio de máquina 
e ciclo
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Easy
Plug & Play
Installation

Esterilizadores a vapor série VS Steelco

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 planeamento de manutenção é 
baseado em modelos arquitetónicos 3D, ajudando os clientes a definir as 
configurações de disposição para projetos novos ou renovados.

Líder em soluções personalizadas

Pequena pegada e Fácil instalação 
unem-se

A gama de esterilizadores Steelco VS foi concebida para ser instalada de 
forma simples como dispositivos "plug and play" sem a necessidade de ar 
comprimido externo, possuindo um compressor de ar silencioso integrado 
e necessitando apenas de ligações flexíveis para corrente elétrica, ligações 
de água e de saneamento.

Devido ás seções de câmara quadrada, a gama de esterilizadores VS são 
compactas para eliminar as limitações arquitetónicas (passagens por 
portas, elevadores...). A altura das unidades isoladas é inferior a 2 metros e 
a largura é tão curta como 63,5 centímetros.

Mais do que isso, estão equipadas com rodas para um posicionamento 
rápido e fácil.
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Esterilizadores a vapor série VS Steelco
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330 700 620 143 760 1900 844 (*)
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330 700 620 143 760 1900 844 (*)

330 330 620 67,5 910
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783
1465

Esterilizadores a vapor série VS Steelco

Capacidade e Dimensões
Disposições e configurações

Tampo da mesa
VS 1 TT

Bancada isolada
VS 1 - VS 2

sem bancada
armário fechado

com bancada
armário fechado

Modelo Câmara (WxHxD) - mm Litros Geral (WxHxD) - mm
Porta individual
VS 1 TT
VS 1 TT com bancada de armário fechado
Altura de carga: 900 mm acima do chão quando em uma bancada de armário fechado.

Modelo Câmara (WxHxD) - mm Litros Geral (WxHxD) - mm
Porta individual
VS 1/1
VS 2/1
Por dupla
VS 1/2
VS 2/2

(*) esquema (para dimensões exteriores da VS 2, adicionar 30mm para os painéis). Altura de carga: 900 mm acima do chão.
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VS 1 TT VS 1 VS 2
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• • •

• • •
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• • •
- • •
• • •
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• • •
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Esterilizadores a vapor série VS Steelco

Dados Técnicos
Componentes e versões

Esterilizadores a vapor

Conformidade com normas
EN 285 e HTM 2010
Diretiva relativa a dispositivos médicos 93/42/EEC
Rotulagem PED 2014/68/EU
Câmara e porta
Formato quadrado
Abertura de porta deslizante (horizontal, vertical)
Funcionamento da porta deslizante Manual Automática Automática
Área técnica
Acesso frontal para manutenção
Estrutura com rodas para fácil transporte/posicionamento da máquina
Juntas e válvulas de alimentação por compressor de ar embutido
Capacidade de carga
Número de STU
Número de níveis 1 até 2 1 até 2 2 até 4
Adequado para cargas empilhadas
Sistema de controlo e rastreio
Ecrã tátil HMI, do lado da zona de carregamento 
Leitor de código de barras para o reconhecimento dos parâmetros de ciclo
Impressora integrada
Porta Ethernet para rastreio digital (software SteelcoData)
UPS poupança de energia
Ciclos de processo
Programas de trabalho: aquecimento, 121°C e 134°C
Programas de Teste/manutenção: vácuo, Bowie & Dick, Helix
Programas personalizados: o processo necessita de ser validado sob a responsabilidade do cliente
Ciclo Prion: ativado pelo técnico de manutenção Steelco, o processo necessita de ser validado sob a responsabilidade do cliente

Função Auto-Start
Monitorização de processos
Detetor de ar
Fornecimento
Gerador de vapor elétrico integrado
Alimentação de vapor direto
Alimentação de vapor combinada integrada (direto/gerador elétrico)

• = 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.

* Apenas para produtos listados  
no certificado 1652/MDD D
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