
Série VS M 
Desinfetante de vapor
Auoclaves para 
colchões



2

Customization.
Innovation.
Excellence.

Steelco Desinfetante de vapor para colchões série VS M

Customization.
Innovation.
Excellence.

Steelco VS 36 M e VS 48 M são autoclaves de vapor de porta 
deslizante horizontal para desinfeção térmica de dispositivos 
médicos não invasivos e não críticos, tais como colchões e 
travesseiros. 

Com tecnologia comprovada e confiável de desinfeção de 
vapor de alto desempenho, esta cuba da autoclave Steelco 
é feita de aço inoxidável AISI 316L com um sistema de 
revestimento completo para distribuição uniforme de vapor/
calor.

Programas de desinfeção que cobrem a gama de eficácia A, 
B e C, especialmente desenvolvidos para um processo de 
recondicionamento rápido e eficaz da cama.

Rastreabilidade do ciclo através de impressora integrada ou 
ligação de rede. Carrinhos de material a lavar dedicados para 
colchões, travesseiros e colchas.

Steelco Série VS M 
Autoclave desinfetante 
de vapor para colchões

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.

A autoclave de vapor Steelco série VS M cumpre os requisitos aplicáveis das seguintes 
normas: • 93/42/CEE e s.m.i. • 2006/42/CE (MD) • 2014//30/UE (EMC) • 2014/68/UE 
(PED) - somente modelos E. 

Diretiva para dispositivos médicos 93/42/CEE: • Diretiva de máquinas 2006/42/CE 
• Requisitos de segurança • Requisitos para desinfetantes usados no tratamento de 
materiais médicos na área da saúde ou nos campos laboratorial, veterinário, farmacêutico e 
laboratorial PT IEC 61010-1 (Requisitos gerais): 2011 e EN IEC 61010-2 - 040 2016 • Requisitos 
para desinfetantes de vapor ISO 15883- 1:2014 e 15883 6:2015 • Requisitos EMC - Requisitos 
gerais para medição, controle e uso laboratorial EN 61326-1:2013 e IEC 61 326-1:2005.
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VS 36 M

VS 48 M

Steelco Desinfetante de vapor para colchões série VS M

Steelco Série VS M 
Autoclave desinfetante 
de vapor para colchões

Porta(s) de correr automática(s)  
simples ou dupla
Dimensões gerais LxPxA 
2960 x 2914 x 1950 mm

3231 litros de capacidade útil

• até 7 BA (de acordo com DIN 58949) 
• até 10 colchões 120mm h
• até 12 colchões 100mm h

Porta(s) de correr automática(s)  
simples ou dupla
Dimensões gerais LxPxA
2960 x 2914 x 2500 mm

4653 litros de capacidade útil

• até 10 BA (de acordo com DIN 58949) 
• até 15 colchões 120mm h
• até 17 colchões 100mm h

Segurança, design e resistência
A cuba de design retangular 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 Desinfetante de vapor para colchões série VS M

Nova cuba que permite a instalação em 
cavidades a partir de 150 mm. 

Remontagem simplificada graças à 
tecnologia plug and play dada pelo 
novo layout da tubulação pré-montada 
montada dentro de uma base deslizante.

O painel de comandos e o acesso de 
serviço podem ser configurados no lado 
direito ou esquerdo da cuba.

Segurança e desempenho
de mãos dadas

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

 • Injeção direta separada de vapor 
na cuba e no revestimento para 
resultados ideais de desinfeção e 
segurança. As gaxetas das portas são 
operadas com ar comprimido.

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

 • Certificado como Dispositivo Médico.

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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Advanced
Eco
Options

SteelcoData Pro

SteelcoData 
Live

Steelco Desinfetante de vapor para colchões série VS M

Sistema de recuperação de calor 
condensado para ser usado como 
alimentação para o gerador de vapor. 

Solução padrão ECO CD. O sistema 
consiste em um tanque que coleta a 
cuba e a refrigeração da água residual 
de drenagem de condensado pela 
água da cidade.

Sistema ECO EVO de economia 
de água para bomba de vácuo. 
O sistema consiste em um tanque 
que coleta a cuba e a drenagem 
de condensado. A água coletada é 
recirculada para alimentar os sistemas 
de vácuo e refrigeração pela água da 
cidade.

Carrinhos de material a lavar para 
colchões, almofadas, colchas feitas de 
AISI 304 com complementos e acessórios 
para um material a lavar versátil.

Rampa de carregamento quando a 
autoclave é instalada fora da cavidade 
(150 mm)

Eficiência e Sustentabilidade
de mãos dadas

Flexibilidade e controle
O amplo painel de controle touch screen de 7" 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.

 + Uma interface de fácil utilização

 + Armazenamento de dados de ciclo

 + Níveis de acesso do usuário

 + Modo de serviço técnico

O software tem os seguintes programas:

 • 3 programas de teste/serviço (teste de aquecimento e 
vácuo e teste opcional de aquecimento+vácuo).

 • 3 programas de trabalho, incluindo os que têm as faixas 
de eficácia A, B e C, com temperaturas de 75 °C (opcional) 
e 105 °C (padrão) especialmente desenvolvidos para um 
processo rápido e eficaz de recondicionamento da cama.

 • 8 programas podem ser personalizados de acordo com as 
necessidades do cliente. Os parâmetros de cada ciclo são 
programados para passar automaticamente por cada fase.

SteelcoData Live e Pro
Sistema de gestão e rastreabilidade

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.

Acessórios

rastreabilidade de instru
men

to
s

rastreabilidade da 
máquina e da carga
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Steelco Desinfetante de vapor para colchões série VS M

Confiabilidade e Operacionalidade
de mãos dadas

Opções de alimentação de vapor
Os dispositivos VS M 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”).

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.

Materiais de alta qualidade, dispositivos fabricados para durar!
A cuba 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 cubas 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 são projetados para uma fácil manutenção através da porta 
articulada no lado do carregamento que se abre completamente e/ou a remoção dos painéis 
laterais permitindo o acesso a todos os componentes.

A manutenção desta gama de dispositivos é simplificada, altamente simplificada e econômica.
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VS 36 M VS 48 M

D D
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VS 36 M 1100 1250 2350 3231 2960 1950 2914

VS 48 M 1100 1800 2350 4653 2960 2500 2914

Steelco Desinfetante de vapor para colchões série VS M

Cuba e porta
Abertura de porta deslizante (horizontal) à esquerda ou à direita
Revestimento da cuba em AISI 316 L
Cuba e porta em AISI 316 L
Acabamento do polimento da cuba e das portas
Acabamento acetinado fino da cuba e tubos de processo (2 μm) 
Gaxetas de cuba infladas por ar comprimido
Área técnica
Configuração Esquerda e Direita área técnica L/R L/R
Acesso frontal para manutenção
Qualidade do Processo
Montagem de termopar

Tubulação para testar a qualidade do vapor limpo - em conformidade com a norma EN 285
Sistema de controle e rastreabilidade
Tela sensível ao toque HMI de 7” 
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 A, B, C a 105 °C
Programas de trabalho A, B, C a 75 °C
Programas de teste/serviço: aquecimento, teste de vácuo 
Programas personalizados Nr. 8: o processo precisa ser validado sob responsabilidade do cliente
Função Auto-Start
Monitoramento de processos
Dupla sonda de temperatura RTD
Sinal acústico para "carga final" e em caso de alarmes
Opções ECO
ECO CD - economia de água, refrigeração da água residual
ECO EVO - economia de água com sistema de resfriamento

Dados técnicos, componentes e versões

• = Padrão • = Opção - = Não disponível

Capacidade e dimensões da série VS M

Modelo Cuba (LxAxP) - mm Litros Geral (LxAxP) - mm
Modelos de porta dupla



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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