
Autoclaves a Vapor
Soluções para hospitais
e centrais de esterilização

para monitorar a saturação e a 
penetração do vapor a cada ciclo 
de esterilização

Agora com
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A Steelco é uma referência entre os fornecedores de soluções para o controle de infecções, como dispositivos 
e aparelhos para o setor médico, laboratórios de pesquisa e setor farmacêutico. Presente em mais de 100 
países, a Steelco contribuiu para a colocação em funcionamento de estruturas hospitalares de grande renome, 
sendo que entre seus clientes estão diversas marcas destacadas do mercado farmacêutico, industrial e de 
equipamentos de laboratório.

Pensando nas necessidades de nossos clientes

Com base nas opções de seus clientes, a Steelco 
desenvolve, fabrica e distribui soluções que aumentam a 
segurança, reduzem os custos e otimizam os processos no 
âmbito do controle de infecções. De fato, nosso interesse 
pela inovação nos levou a nos convertermos em líderes no 
setor de automação, melhorando a eficiência no trabalho e 
a comodidade daqueles que utilizam os produtos Steelco.

Se você deseja substituir seus equipamentos atuais ou 
colocar em funcionamento uma central de esterilização, 
a Steelco e sua rede de distribuidores estão à disposição 
para ajudá-lo a tomar a decisão mais adequada.

ATS da Steelco

(Sistema de Transferência Automática)
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“For the Environmentally conscious”
ECO 1 - 2ECO 1 - 2
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Suporte em todas as fases do projeto
A Steelco oferece a formação de pessoal técnico e usuários finais 
dos dispositivos através de cursos organizados tanto no centro de 
formação Steelco Academy como nas instalações dos clientes. Os 
técnicos autorizados da Steelco Service garantem a eficiência de seus 
dispositivos, reduzindo ao mínimo os tempos de inatividade, graças 
também às avançadas funções de autodiagnóstico.

As soluções mais inovadoras e eficientes

Os esterilizadores Steelco oferecem: versatilidade, segurança, 
acompanhamento e excelente desempenho com um custo 
de gerenciamento reduzido. 

Cada modelo de nossa linha de esterilizadores a vapor, com 
capacidade de  1 a 18 STU, combina uma elevada produtividade 
e uma grande eficiência: o equilíbrio perfeito para otimizar o 
funcionamento de uma central de esterilização.

A Steelco desenvolveu uma gama completa de autoclaves de grande capacidade para responder com 
soluções adequadas a todas as necessidades de instalação em centrais de esterilização ou em serviços 
de subesterilização.

Os esterilizadores Steelco oferecem as melhores soluções para 
a redução do consumo de energia e água, com baixos custos 
de esterilização para usuários e grandes benefícios ao meio 
ambiente.

Opções ECO: soluções Steelco de alta gama para a economia 
de água e energia.

Líder na inovação para a segurança
A Steelco desenvolveu a mais importante inovação para a segurança do controlo do processo de 
esterilização a vapor desde os tempos do teste de Bowie & Dick (1963).

A tecnologia do sensor 4DIR representa uma verdadeira revolução 
na matéria. O sensor4DIR de facto executa a monitorização 
da saturação e penetração do vapor com tecnologia de 
ponta, medindo diretamente as condições de esterilização de 
cada carga, conforme exigido pelas normas (EN 285: 2015, 
ISO 17665-1: 2006 cláusula 10.1)!
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Esterilizadores a vapor série VS
Uma linha completa para todas as aplicações

Com tecnologia inovadora de esterilização a vapor de alto desempenho, as novas autoclaves Steelco se 
caracterizam por sua câmara totalmente de aço inoxidável AISI 316 L, revestida por inteiro pelo sistema de 
envoltura completa. Excelente desempenho otimizando consumos de água e vapor. Toda a linha pode ser 
equipada com no-break, que permite um funcionamento contínuo durante até 5 minutos, caso falte energia.

VS Série
Média capacidade
Porta corrediça vertical

Capacidada de câmara 
de 4 a 12 STU

Capacidade da câmara 
de 1 a 3 STU

Capacidade da câmara 
de 1 STU

VS Série
Pequena capacidade
Porta corrediça vertical

VS 1 TT
Autoclave de tampo de mesa
Porta corrediça horizontal

Cumprimento de normas
As autoclaves para a esterilização Steelco são projetadas e fabricadas segundo as diretrizes 
mais recentes:
93/42/CEE e revisões posteriores, Medical Device Directive
2014/68/EU Pressure Equipment Directive
2006/42/EC Machinery Directive
2014/30/EU EMC (Electro-Magnetic Compatibility) Directive
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Todos os modelos estão disponíveis na versão de porta única ou 
corrediça dupla com compartimento técnico configurável à direita 
ou à esquerda da porta de carga

VS H Série 
Grande capacidade
Porta com abertura horizontal

VS 36 L 
Unidade de desinfecção a vapor 
Porta com abertura horizontal

Para o tratamento profissional de colchões e itens de cama

Capacidade até 3800 litrosCapacidade da câmara 
de 12 a 18 STU

Configurações de carga / descarga automatizada disponíveis para 
esterilizadores com abertura mediante porta corrediça vertical e 
horizontal.

A Steelco oferece um serviço de dimensionamento e projeção 
arquitetônica em 3D avançado para reforma das centrais de 
esterilização e projeto de novas centrais.
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Circuitos de vapor dedicados 
com injeção direta de vapor 
na câmara, que permite uma 
qualidade superior ao longo do 
tempo

Câmara totalmente revestida 
com lâmina com câmara 
texturizada

Bomba de vácuo com duplo 
estado e eficiência elevada

Painel de controle intuitivo 
com níveis de acesso 
múltiplos protegidos por 
senha

Esterilizadores a vapor série VS
Características principais

Um dispositivo de 
desgaseificação incorporado, 
localizado na zona superior do 
esterilizador permite reduzir a 
concentração de gases não 
condensáveis da água para a 
geração de vapor abaixo de 
3,5% em volume, de acordo 
com a norma EN 285.



✘

< 92 %

✔

≥ 95 % 

◆

92 % - 95 %
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Segurança, design e robustez

Opção de “manutenção 
do ciclo” até 5 minutos de 
funcionamento da autoclave 
no caso de interrupção da 
alimentação elétrica

Isolamento térmico com 
revestimento por manta 
térmica para melhorar o 
serviço de manutenção

Como funciona o sensor 4DIR?

Tecnologia de ponta!

O sensor mede a saturação do vapor, para garantir tanto a presença de vapor 
suficiente quanto a ausência de gases excessivos não condensáveis. A medição 
é realizada na extremidade fechada de um corpo oco fino, com uma secção 
constante (70 cm) colocado na câmara para simular o mais desafiante instrumento 
cirúrgico oco. A densidade do vapor filtra a emissão de uma radiação infravermelha 
em função do seu nível de concentração:

Quanto maior é a absorção da radiação infravermelha , 
maior é a densidade do próprio vapor!

A presença e a penetração do vapor são verificadas, monitorizadas e registadas 
continuamente, em tempo real durante a fase de esterilização, em intervalos de um segundo. 

Que benefícios garante?
Como cada ciclo de esterilização é um evento único, os maiores benefícios em termos 
de segurança derivam diretamente da monitorização em contínuo da penetração 
do vapor. Além disso o sensor 4DIR:
• Fornece uma indicação numérica da saturação do vapor e define um resultado 

"positivo", "positivo com aviso" ou "falhado". O resultado "positivo com 
aviso" informa o operador que o esterilizador pode precisar de manutenção, 
apesar do ciclo ser executado em conformidade com os requisitos da norma. 

• Permite o rastreio dos resultados da penetração do vapor gravando os dados 
sem qualquer intervenção manual ou tempos de gestão. Evita possíveis 
erros humanos, e melhora radicalmente a segurança de todo o processo. As 
poupanças económicas do processo digital são realizadas num curto espaço de 
tempo.

• Executa um autodiagnóstico antes de cada ciclo de teste de penetração do 
vapor. Um recurso não disponível noutros dispositivos digitais ou indicadores 
de tipo químico ou biológico.

• O sensor Steelco 4DIR ultrapassa com segurança o teste Bowie & Dick e está 
certificado por uma entidade terceira (além disso, está certificado como teste 
PCD Helix na classe 6).

O sensor 4DIR é atualmente o único instrumento comercialmente disponível 
que garante o controlo das condições de esterilização conforme exigido 
pelos regulamentos (por ex. EN 285:2015 e ISO 17665-1:2006 - 10.1) medindo 
diretamente as condições do agente esterilizante, o vapor!

Informações adicionais!
Está disponível um guia prático que inclui:

• Perguntas e Respostas para a compreensão rápida de 
como a tecnologia do sensor 4DIR melhora significativamente 
a segurança do processo de esterilização.

• Literatura científica e comentários adicionais.

• Explicações aprofundadas e tópicos relacionados.

Solicite-a ou descarregue-a a partir do site www.steelcogroup.com!
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ECO - Economia de água e energia
Eficiência a níveis incomparáveis

Exemplo do consumo anual de água 
expresso em litros da central de esterilização 
usual em um hospital universitário com 
capacidade para 4 esterilizadores de 18 
unidades de esterilização a vapor: 15 ciclos/
dia, 6 dias/semana, 52 semanas/ano

Os esterilizadores Steelco, em sua configuração padrão, são muito eficientes.

Como resposta às crescentes exigências de sustentabilidade ambiental, a Steelco deu um passo adiante com a introdução do 
sistema ECO para economia de água. Com estas soluções, é possível reduzir o consumo total de água até 90%, dependendo 
das opções escolhidas. Deste modo, o consumo de água para a esterilização de uma unidade esterilizada DIN pode ser 
reduzida a apenas 1,5 litros.

A configuração padrão dos esterilizadores Steelco inclui o sistema de economia de água ECO 1.

O valor de cada gota

A Steelco calcula os valores de economia de água e energia referente 
a seus próprios equipamentos padrão e não referente às máquinas 
menos eficientes de outras marcas. Apenas a comparação (com e 
sem pacotes de economia) de consumos reais de ciclos claramente 
identificados pode proporcionar informação real e relevante à escolha.

ECO 1
Esta configuração, incluída como 
padrão, permite obter uma redução 
do consumo médio de água de 
35% comparado com um sistema 
tradicional de água fria descartável. O 
sistema também realiza o esfriamento 
das descargas da autoclave em 
temperaturas que respondem às normas 
dos países que requerem seu controle. 

• Economia de água
• Esfriamento das descargas

ECO 2
Esta opção prevê o uso de água 
refrigerada do refrigerador em questão. 
O sistema é composto por um conjunto 
de trocadores de calor de alta eficiência, 
permitindo uma importante redução do 
consumo de água para o funcionamento 
da bomba de vácuo e a conseguinte 
redução de até 90% do consumo total 
de água da autoclave.

• Economia de água
• Esfriamento das descargas

0
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4.000.000

6.000.000

8.000.000
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Litros de água
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Programas de trabalho

Os ciclos de elaboracao homologados conforme as normas EN 
285 são programados em fábrica e instalados sob controle.

As unidades de esterilização são programadas segundo os 
ciclos de trabalho: 134°C e 121°C para roupas interiores, 
instrumentos e borrachas.

Existem programas complementares, como o Prioni I, 
que podem ser programados e validados segundo as 
especificações do cliente.

A temperatura no interior da câmara é uniforme e o desvio de 
temperatura é inferior a 0,5°C.

O controle e o registro do processo e dos parâmetros do ciclo 
de esterilização são realizados mediante o PLC integrado, 
dotado de impressora e de módulos de entrada / saída.

Se o esterilizador a vapor estiver equipado com o sensor 4DIR, 
as informações, sobre a penetração de vapor monitoradas em 
tempo real, são registadas a cada segundo para o rastreio dos 
dados do ciclo, juntamente com os outros parâmetros críticos 
do processo.

20 programas, 12 pré-definidos, 8 programas personalizados

Programas de teste

Vacuum Leak Test: este ciclo coloca à prova a integridade 
do vácuo da autoclave.

Teste 'Bowie-Dick': este ciclo permite comprovar a eficiência 
da introdução do vapor e da eliminação de ar para as 
autoclaves de vácuo forçado.

Teste 'Helix': Visa comprovar a introdução da esterilização 
em objetos ocos.

Ciclo do processo

alimentação de ar aquecimento esterilização expulsão secagem

TEMPERATURAS

PRESSÃO

Controle total do processo 
soluções avançadas de rastreio

A Steelco ajuda-lhe no controlo do processo 
de esterilização para ter os instrumentos certos 
no lugar certo e na hora certa. Instrumentos 
reprocessados de acordo com o padrão correto, 
no menor tempo possível e com o menor custo. 
Tudo isto continuamente.

SteelcoData Live permite visualizar as 
informações dos dispositivos em tempo real ou 
aceder ao histórico dos registos de desempenho 
dos dispositivos: ciclos executados, quaisquer 
alarmes e consumo de recursos.

SteelcoData Pro oferece a possibilidade de 
acompanhar os conjuntos e os instrumentos 
individuais: desde a sua utilização na sala 
de operações através de cada fase do 
reprocessamento, o transporte e o armazenamento 
até à sua próxima reutilização.
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AUTOCLAVE A VAPOR VS 1 TT VS 1 g 1,5 VS 2 g 3 VS 4 g 12 VS 12Hg18H

Conformidade com a norma
EN 285 • • • • •
Diretriz europeia sobre maquinário  2006/42/EC 
Diretriz sobre dispositivos médicos  93/42/EEC

• • • • •

Indicações PED • • • • •

Câmara
Tipo / seção (circular, retangular) � � ¨ ¨ ¨
Abertura da porta corrediça (horizontal, vertical) g i i i D
AISI 316 L • • • • •
AISI 316 Ti - • • • •
Polimento espelhado • • • • •

Compartimento técnico
Configuração (direita ou esquerda) D E/D E/D E/D E/D
Manutenção mediante acesso frontal • • • • •
Móvel elevado com 820 mm de altura • - - - -

Capacidade de carga
Número de unidades de esterilização 1 1/1,5 2/3 4/6/8/10/12 12/15/18

Número de níveis 1 1 2 2 3
Carro de carga - • • • •
Sistema Easy Load - - - •1 -
Automação de carga e descarga - - - •2 •
Sistema ATS (Sistema de Transferência Automática) - - - •2 •

Painel de controle e acompanhamento
7” Painel de controle de LCD tátil • • • • •
10” Painel de controle de LCD tátil - • • • •
Leitor de códigos de barras para definição dos parâmetros do ciclo • • • • •
Impressora integrada • • • • •
Porta de Ethernet • • • • •
"Manutenção do ciclo", alimentação do sistema de controle de UPS • • • • •
Software SteelcoData Live - acompanhamento/controle remoto dos dispositivos • • • • •

Ciclos do processo
Programas de trabalho:

vácuo total para tecidos e instrumental a 121°C e 134°C
• • • • •

Programas de teste
aquecimento, prova de vácuo, Bowie Dick, Helix

• • • • •

Programas personalizados • • • • •
Função 'Auto Start' • • • • •

Controlo do processo
O sensor 4DIR:

permite a execução automática dos ciclos de aquecimento, teste em vácuo, Bowie 
Dick e monitorização contínua da saturação / penetração do vapor em cada ciclo.

- - - • •

Tratamento de água
Unidade de desgaseificação

permite a redução da percentagem de gases não condensáveis e o 
abastecimento de água com “salva ciclo” para a geração de vapor.

- - • • •

Opções ECO
ECO 1 - Economia de água, esfriamento das descargas - • • • •
ECO 2 - Economia de água em combinação com o sistema de refrigeração - • • • •

• = Padrão • = Opcional - = Não disponível

1 de 4/6/8 STU Capacidade  2 de 6/8/10/12 STU Capacidade

Dados técnicos
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Série VS 
média capacidade
4 - 6 - 8 - 10 - 12 STU

Série VS H
grande capacidade
12 - 15 - 18 STU

Série VS 
pequena capacidade
1 - 1,5 - 2 - 3 STU

VS 1 TT 
autoclave de banco
1 STU

modelo câmara (Ø - LxAxP) - mm litros estrutura (LxAxP) - mm

Porta única
VS 1 TT/1 420 310 310 682 94,44 1050 900 800

modelo câmara (LxAxP) - mm litros estrutura (LxAxP) - mm

Porta única
VS 4/1 670 700 686 322 1250 1900 992
VS 6/1 670 700 986 462 1100 1900 1292
VS 8/1 670 700 1286 603 1100 1900 1592
VS 10/1 670 700 1586 744 1100 1900 1892
VS 12/1 670 700 1940 910 1100 1900 2222

Versão passante (porta dupla)
VS 4/2 670 700 710 333 1250 1900 992
VS 6/2 670 700 1010 474 1100 1900 1292
VS 8/2 670 700 1310 614 1100 1900 1592
VS 10/2 670 700 1610 755 1100 1900 1892
VS 12/2 670 700 1940 910 1100 1900 2222

modelo câmara (LxAxP) - mm litros estrutura (LxAxP) - mm

Porta única
VS 12 H/1 670 1050 1286 905 1860 1900 1592
VS 15 H/1 670 1050 1586 1116 1860 1900 1892
VS 18 H/1 670 1050 1886 1327 1860 1900 2192

Versão passante (porta dupla)
VS 12 H/2 670 1050 1310 922 1860 1900 1592
VS 15 H/2 670 1050 1610 1133 1860 1900 1892
VS 18 H/2 670 1050 1910 1344 1860 1900 2192

modelo câmara (Ø - LxAxP) - mm litros estrutura (LxAxP) - mm

Porta única
VS 1/1 420 310 310 782 108 800 1700 1000
VS 1,5/1 420 310 310 1082 150 800 1700 1300
VS 2/1 - 440 700 645 200 1000 1900 992
VS 3/1 - 440 700 945 290 1000 1900 1292

Versão passante (porta dupla)
VS 1/2 420 310 310 718 100 800 1700 1000
VS 1,5/2 420 310 310 1018 141 800 1700 1300
VS 2/2 - 440 700 670 205 1000 1900 992
VS 3/2 - 440 700 970 300 1000 1900 1292

AUTOCLAVE A VAPOR VS 1 TT VS 1 g 1,5 VS 2 g 3 VS 4 g 12 VS 12Hg18H

Conformidade com a norma
EN 285 • • • • •
Diretriz europeia sobre maquinário  2006/42/EC 
Diretriz sobre dispositivos médicos  93/42/EEC

• • • • •

Indicações PED • • • • •

Câmara
Tipo / seção (circular, retangular) � � ¨ ¨ ¨
Abertura da porta corrediça (horizontal, vertical) g i i i D
AISI 316 L • • • • •
AISI 316 Ti - • • • •
Polimento espelhado • • • • •

Compartimento técnico
Configuração (direita ou esquerda) D E/D E/D E/D E/D
Manutenção mediante acesso frontal • • • • •
Móvel elevado com 820 mm de altura • - - - -

Capacidade de carga
Número de unidades de esterilização 1 1/1,5 2/3 4/6/8/10/12 12/15/18

Número de níveis 1 1 2 2 3
Carro de carga - • • • •
Sistema Easy Load - - - •1 -
Automação de carga e descarga - - - •2 •
Sistema ATS (Sistema de Transferência Automática) - - - •2 •

Painel de controle e acompanhamento
7” Painel de controle de LCD tátil • • • • •
10” Painel de controle de LCD tátil - • • • •
Leitor de códigos de barras para definição dos parâmetros do ciclo • • • • •
Impressora integrada • • • • •
Porta de Ethernet • • • • •
"Manutenção do ciclo", alimentação do sistema de controle de UPS • • • • •
Software SteelcoData Live - acompanhamento/controle remoto dos dispositivos • • • • •

Ciclos do processo
Programas de trabalho:

vácuo total para tecidos e instrumental a 121°C e 134°C
• • • • •

Programas de teste
aquecimento, prova de vácuo, Bowie Dick, Helix

• • • • •

Programas personalizados • • • • •
Função 'Auto Start' • • • • •

Controlo do processo
O sensor 4DIR:

permite a execução automática dos ciclos de aquecimento, teste em vácuo, Bowie 
Dick e monitorização contínua da saturação / penetração do vapor em cada ciclo.

- - - • •

Tratamento de água
Unidade de desgaseificação

permite a redução da percentagem de gases não condensáveis e o 
abastecimento de água com “salva ciclo” para a geração de vapor.

- - • • •

Opções ECO
ECO 1 - Economia de água, esfriamento das descargas - • • • •
ECO 2 - Economia de água em combinação com o sistema de refrigeração - • • • •

• = Padrão • = Opcional - = Não disponível

1 de 4/6/8 STU Capacidade  2 de 6/8/10/12 STU Capacidade

Dimensões e capacidade

Alimentação de vapor As autoclaves Steelco podem ser alimentadas por vapor proveniente de*:

- Fonte externa de vapor limpo (tipo V)
- Gerador integrado com aquecimento elétrico (tipo E)
- Gerador integrado com aquecimento a vapor indireto (tipo I) 

- Gerador integrado com aquecimento misto elétrico / a vapor 
indireto (tipo E/I)

- Combinações de geradores a vapor integrados e fontes externas 
(tipo E/V, I/V)

* A alimentação a vapor para o modelo VS 1 TT é exclusivamente do tipo elétrico (tipo E)
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Acessórios
Estrutura e prateleiras, carro de carga e descarga

Qualidade da água
Sistema de abrandamento ou purificação da água

A gama Steelco de componentes e acessórios úteis para melhorar a operabilidade da central de reprocessamento, também 
consta de mesa de transferência e armazenamento, sistemas para empilhar cestos e recipientes, carros monitorados para o 
transporte com altura ajustável e memorizável, cintas transportadoras e escotilhas de passagem.

Prateleiras e carros de carga, inclusive 
com níveis reguláveis em altura.

Sistema Easy Load system para cargas empilháveis, tais como 
recipientes ou cestos.
O sistema não precisa de uma passagem de retorno, garantindo
mais economia de espaço na instalação.

Carrinho de transporte
de 1 a 6 STU

altura fixa

altura variável

Um processo de esterilização a vapor eficaz requer que a água tenha uma 
qualidade específica, o qual contribui também para evitar o acúmulo de 
resíduos que podem reduzir o desempenho e o ciclo de vida do produto. 
A Steelco oferece uma ampla gama de opções de tratamento de água para 
aparelhos de diferentes dimensões, entre as quais:

• Abrandamento
• Sistemas de purificação de água (RO e DI)
• Sistemas de refrigeração da água
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Sistemas e automações 
Soluções automatizadas para 
diferentes capacidades

A Steelco é capaz de oferecer soluções de 
automação sob medida para maximizar a eficiência 
e reduzir as lesões relacionadas ao trabalho.

Vantagens do ATS
• Redução do risco de acidentes derivados do deslocamento de cargas pesadas.

• Seleção automática do ciclo de esterilização específico através do leitor de código de 
barras.

• Distribuição equilibrada das cargas de trabalho dos esterilizadores e conseguinte 
programação e previsibilidade dos custos de manutenção.

• Possibilidade de localizar o sistema de esterilização em áreas estreitas que não 
permitiriam operações de carga e descarga mediante carros de transporte manuais.

• Facilidade de limpeza das áreas localizadas sob o sistema ATS
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A redução do risco de contaminação de todos os elementos que estão em contato com os pacientes e 
operadores, como colchões, travesseiros, roupas de cama, mantas, etc. é de grande importância. A desinfecção 
a vapor destes elementos por dispositivos automáticos é o modo mais eficaz, confiável e econômico de 
prevenir a contaminação cruzada e proteger os pacientes, os enfermeiros e o pessoal operacional presentes 
nos complexos hospitalares.

VS 36 L
Unidade de desinfecção a vapor

Ciclos rápidos e capacidade:
• Até 7 BA (conforme DIN 58949)
• Até 10 colchões de 120 mm h
• Até 12 colchões de 100 mm h

Programas de desinfecção segundo 
os protocolos RKI - classes A, B e C

Carros de carga e descarga 
específicos para colchões, travesseiros 
e mantas

Acompanhamento do ciclo com 
impressora integrada e modo digital 
com conexão à rede Ethernet

Tecnologia de desinfecção a vapor acessível e validada: A câmara de desinfecção é fabricada em aço 
inoxidável AISI 316 L, de grande espessura, com um sistema de revestimento total com câmara de ar 
(envoltura completa), que garante uma distribuição uniforme do calor.

Professional reprocessing of bedding materials
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Ciclos de 75°C a 105°C com tempos de desinfecção entre 5 e 20 minutos segundo 
a classificação de eficiência e conforme o protocolo RKI.

A desinfecção da condensação está disponível como opção.

Possibilidade de programar até 8 ciclos adicionais segundo as necessidades do 
cliente.

Painel intuitivo de controle 
tátil de 7"

Ciclos de desinfecção

Steelco VS 36 L

 - Câmara e tubulações de aço inoxidável 
AISI 316 L

 - Porta corrediça horizontal de aço 
inoxidável AISI 316 L com garantia de 
duração e fácil limpeza

 - Dispositivo inovador de alta 
sensibilidade contra esmagamento para 
segurança do operador

 - Estrutura de aço inoxidável AISI 304

 - Compatível com instalações de solo

 - Várias versões de alimentação a vapor 
direto e indiretamente

 - Painel de controle tátil HMI de 7"

 - Impressora térmica integrada

Características principais

Acessórios principais
- Sistema de economia de água da bomba de vácuo - Sistema de esfriamento da descarga - Grupo de continuidade integrado UPS

- Software de supervisão SteelcoData - Carros de carga - Bomba de vácuo remota

Modelos: 
VS 36/1 L com porta única 
VS 36/2 L com porta dupla

Capacidade: litros 3.806

Câmara  (LxAxP ):
1.050 x 1.450 x 2.500 mm

Estrutura  (LxAxP):
2.800 x 2.150 x 3.000 mm



*

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

Headquarters

STEELCO ASIA 
Puchong, Malaysia 
info-asia@steelcogroup.com

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 FRANCE 
Paris, France 
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area) 
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

* Only for products 
listed into the

 1652/MDD certificate
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Lavadoras de desinfecção de 
comadres

Lavadoras de desinfecção 
para aplicações dentais

Sistemas de lavagem para aplicações 
farmacêuticas e laboratórios de pesquisa

Lavadoras de desinfecção para obje-
tos de vidro de laboratórios

Lavadoras de desinfecção para 
centrais de esterilização

Autoclaves a vapor

ARES - Sistema automático para 
reprocessamento integral na endo-

scopia flexível


