
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty
Příprava velkoplošného materiálu podle norem v centrální sterilizaci
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> Řada LC 80
 Vysoká kapacita mycích 

automatů pro transportní vozíky.
Modely s posuvnými dvířky.

> Řada LC 80 BOT
 Vysoká kapacita mycích 

automatů pro transportní 
vozíky. Modely s posuvnými 
dvířky vhodné také pro 
přípravu konstrukcí postelí a 
operačních stolů.

Normy
Mycí a dezinfekční automaty Steelco jsou zkonstruované a vyrobené tak, aby odpovídaly 
nejnovějším evropským, britským a německým směrnicím pro dekontaminaci. EN ISO 15883-1/2, 
CEN ISO/TS 15883-5 a doporučení RKI. Mycí a dezinfekční automaty od Steelco jsou klasifikovány 
jako zdravotnický přístroj v souladu s předpisy CE (směrnice 93/42/EWG), číselný kód 0051.

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty
Příprava velkoplošného materiálu podle norem v centrální sterilizaci

Moderní zajišťování sterilních materiálů 
kráčí ruku v ruce s účinnou logistikou. 
Přepravní řešení pro medicínské 
instrumentárium/pomůcky proto hraje 
důležitou roli v centrální přípravě.
Naše velkokapacitní mycí a dezinfekční 
automaty poskytují bezpečné a účinné 
řešení při zvýšeném oběhu transportních 
vozíků a kontejnerů na sterilní materiály v 
oblasti centrální sterilizace.

Naše velkokapacitní mycí a dezinfekční 
automaty garantují nejvyšší kapacitu a 
produktivitu díky kombinaci optimálního 
využití hygienického mycího prostoru s 
výkonným mycím a sušícím systémem.
Úsporné a účinné mycí programy s 
krátkými časy cyklů dosahují nejlepších 
výsledků čištění, protože díky procesně 
optimalizovanému systému nádrží lze 
předehřívat a recyklovat mycí lázně. 
Všechny procesy jsou validovatelné a 
umožňují tak normě odpovídající přípravu 
zdravotnických instrumentů/pomůcek 
třídy IIa podle EN ISO 15883-1/2.

Efektivitou rychleji k cíli!

Časově
optimalizovaný cyklus
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> Řada LC 20
 Kompaktní mycí automaty pro 

transportní vozíky. 
Modely s vyklápěcími dvířky.

> Řada LC 70
 Vysoká kapacita mycích automatů 

pro transportní vozíky. 
Modely s vyklápěcími dvířky.

Parní sterilizátory a sterilizátory 
s nižší teplotou 
pro centrální sterilizaci

Příprava instrumentária
v centrální sterilizaci

Souhrn výrobků Steelco pro 
přípravu instrumentária:

ARES
Příprava pružných endoskopů

Náš program velkokapacitních mycích a dezinfekčních automatů zahrnuje výběr 9 různých 
velikostí mycího prostoru. Ty poskytují nutná odpovídající, vysoce hospodárná řešení pro 
požadavky a potřeby centrální sterilizace. Na výběr jsou navíc manuální nebo automatické 
ovládání dvířek, otočná nebo vyklápěcí dvířka, přičemž je navíc možné zvolit směr otvírání 
podle požadavků v místě instalace. Přístroje jsou k dispozici v provedeních, jež umožňují 
vedle zavážení z úrovně podlahy také zavážení přes rampy nebo pomocí automatické 
zvedací plošiny. Nejvyšší produktivity lze kromě toho docílit pomocí plně automatizovaného 
systému zavážení a vyvážení.

Zhotovené na míru pro každou potřebu
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Mycí prostor
Hygienická konstrukce mycí komory s leštěným povrchem 
a bez slepých míst zaručuje optimální a úplný odtok vody. 
To brání usazeninám a zanášení cizích látek do mycí 
lázně.
Pro mycí prostor, ostřikovací trysky a systém vodních filtrů 
se používá výhradně vysoce jakostní nerezová ocel typu 
DIN 1.4404 (AISI 316L), tím je zajištěna dlouhá životnost 
jednotlivých komponentů i při náročném a dlouhodobém 
používání.

Filtry mycí vody
Během procesu čištění se odstraní veškerá znečištění 
na povrchu mytých předmětů. Třístupňový systém filtrů z 
nerezové oceli brání vracení částeček nečistot do mycího 
cyklu, takže lze vyloučit jejich roznesení.
Navíc je takto chráněno 
oběhové čerpadlo 
před poškozením. 
Dva hrubé filtry jsou 
umístěny v mycím 
prostoru tak, aby byly 
snadno přístupné 
a bylo možné je 
n e j j e d n o d u š š í m 
způsobem vyjmout a 
vyčistit.
Třetí stupeň filtru se nachází přímo v mycím cyklu a díky 
inovativnímu automatickému samočištění ho uživatel 
nemusí čistit.

Každý model našich velkokapacitních mycích a dezinfekčních automatů disponuje 
individuálně nakonfigurovatelným systémem ostřiku, mycím cyklem s konstantním tlakem a 
výkonnými mycími čerpadly. Tím je dosaženo špičkových čisticích výkonů také na obtížně 
přístupných místech mytých předmětů, a je tak zajištěna nejvyšší hygienická bezpečnost.

Prvotřídní čisticí účinek

Ve dvou externích nádržích z nerezové oceli se mycí lázně používané pro čištění a 
dezinfekci již předehřejí na teploty potřebné v procesu. Pro příslušný krok programu se 
mycí prostor plní přímo z nádrží, takže lze zkrátit fázi ohřevu, dobu trvání programu a 
spotřebu energie. Všechna horká procesní voda z fáze termické dezinfekce se čerpá 
zpět do nerezové nádrže a lze ji tak použít pro následující cyklus, aniž je nutný nový 
ohřev. Vysokou teplotou recyklované vody se ohřeje také čerstvá voda přimíchávaná 
do nádrže, a dosáhne tak zadané hodnoty rychleji a s menším množstvím energie.
Na přání dodávaná třetí nerezová nádrž se může používat pro rychlejší plnění komory 
studenou vodou pro předmytí a/nebo recyklování mycí vody nebo vody s dezinfekčním 
přípravkem. Veškerou recyklaci procesní vody lze specificky přizpůsobit potřebám 
daného zákazníka.

Kratší doby zpracování šarží
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Elektricky poháněný systém vnějšího čištění s četnými oscilujícími ostřikovacími tryskami 
lze prostřednictvím patentovaného automatického připojovacího systému rozšířit na mycí 
koše s přímým vstřikováním nebo mycími rameny.
To umožňuje validovatelnou přípravu operačního instrumentária/pomůcek jako v mycím a 
dezinfekčním automatu, odlehčuje oddělení centrální sterilizace při velkém náporu mytých 
předmětů a vytváří tak dodatečnou rezervu pro čištění instrumentů/pomůcek.

Automatická spojka pro přívod mycí vody

Inovativní i v detailech
Přímé připojení mycích košů se vstřikováním je nejen 
smysluplným doplněním velkokapacitních mycích a 
dezinfekčních automatů, ale také chytrým řešením 
usnadňujícím uživatelům jejich každodenní práci.

Injektorem pro operační obuv lze ideálně připravit i 
jiná dutá tělesa, například odsávačky.
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Naše velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty 
jsou vybaveny výkonnými horkovzdušnými sušicími 
agregáty.
Ve společném a co do proudění optimalizovaném 
oběhu vody a vzduchu je během procesu sušení 
foukán sterilní horký vzduch, který se dostává k 
mytým předmětům s vysokým tlakem a bez ztráty 
teploty.
Tím se dosahuje optimálního výsledku sušení 
předmětů, mycího prostoru a celého mycího okruhu.
Funkcí automatického naklánění 
zavážecí plošiny v mycím prostoru se 
myté předměty během fáze sušení a 
fází odtoku jednotlivých mycích kroků 
naklánějí tak, aby na předmětech 
nezůstávala zbytková voda.

Nejbezpečnější a současně nejúčinnější způsob dezinfekce opakovatelně použitelných 
zdravotnických instrumentů/pomůcek je termická dezinfekce. Proto se také v platných 
normách a směrnicích pro přípravu doporučuje termická dezinfekce jako upřednostňovaný 
postup a měla by se používat, kdykoli je to možné.

Termická dezinfekce při teplotě nad 90 °C a dobou setrvání definovanou hodnotou A0, které 
je třeba dosáhnout, jsou přiřazeny příslušným zdravotnickým instrumentům/pomůckám 
podle jejich klasifikace.

Termická dezinfekce

Horkovzdušné sušení

Su
še

ní

Turbo Drying Horkovzdušné sušení. 
Ještě výkonnější systém sušení zvaný Turbo Drying reguluje proud přiváděného 
čerstvého vzduchu během fáze sušení tak, že recirkuluje již ohřátý sterilní vzduch 
v mycí komoře.
Díky cirkulaci horkého vzduchu se dosáhne vyššího stupně sušení v kratším čase, 
a navíc se sníží spotřeba energie a opotřebení filtru sterilního vzduchu.
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Mycí programy volitelné podle mytých předmětů jsou u velkokapacitních mycích a dezinfekčních 
automatů ideálně doplněny širokým sortimentem mycích košů pro kontejnery na sterilní materiál, 
operační obuv, mycí mísy a odsávačky.
Kombinací mycích košů je možné připravovat i různé náplně v jedné šarži. Účinné využití disponibilního 
mycího prostoru šetří uživatelům čas a snižuje spotřebu vody a energie.

Nejlepší technika pro maximální produktivitu

Kombinace vozíků
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SteelcoData - aktivace dat šarží a dálková údržba

Systém SteelcoData byl vyvinut speciálně pro 
vizualizaci probíhajících procesů a pro správu 
a archivaci uložených dat šarží. Software navíc 
disponuje nástrojem pro dálkovou údržbu.
SteelcoData lze začlenit do již existující IT 
struktury nebo do softwaru pro dokumentování 
šarží.

Centrální paměť 
získaných dat šarží
Pomocí SteelcoData se 
všechny mycí a dezinfekční automaty používané v 
centrální sterilizaci začlení do společné dokumentační 
platformy. Tak mohou všechny přístroje stahovat veškeré 
datové záznamy z jednoho místa a k tomu je zálohovat 
na serveru.
Všechny přístroje mají vnitřní paměť, takže při výpadku 
datového spojení jsou data šarží ukládána ve vnitřní 
paměti přístroje a při obnovení spojení jsou chybějící 
data automaticky přenesena.

Ovládací jednotka SteelcoTronic informuje uživatele během celého mycího cyklu o 
všech procesně relevantních parametrech. Ovládací rozhraní na monitoru s dotykovou 
obrazovkou je snadno srozumitelné a uživatelsky přívětivé.

Intuitivní obsluha

Dokumentování šarže
Pro každý spuštěný mycí program se vytvoří 
soubor šarže, který lze vytisknout, uložit nebo 
předat do sítě přes Ethernet rozhraní.
Při tom se registrují všechny kritické 
parametry procesu:
• typ přístroje, sériové číslo, uživatel
• datum a denní čas spuštění a konce 

programu
• status mycího programu
• dosažená hodnota A0
• spotřeba vody a chemikálií
• teploty a doby setrvání

Servisní technik může na dotykové obrazovce personalizovat 
mycí programy od výrobce a také vytvářet specifické 
zákaznické programy. Uživatel je za provozu na displeji 
informován o stavu přístroje a zbývající době přípravy 
probíhajícího mycího programu.
Ovládací rozhraní je rozděleno do tří heslem chráněných 
úrovní pro uživatele, servisního technika a instalujícího. 
Obsluhu přístroje lze před spuštěním programu registrovat 
čárovým kódem nebo zadáním na dotykové obrazovce. 

Na výběr je až 65 čisticích a dezinfekčních programů:
• 10 standardních programů naprogramovaných výrobcem
• 5 servisních programů
• 50 volných programových míst
Pro transportní vozíky, operační obuv, kontejnery na sterilní 
materiál atd. jsou již z výroby přednastavené validovatelné 
programy.
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1 069.9 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:4
5 069.9 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:4
9 069.7 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:5
3 069.7 04

5.1 000.0 
069.9

01 11:59:5
6 069.7 04

5.1 000.0 
069.9

01 12:00:0
0 069.7 04

5.1 000.0 
069.9

01 12:00:0
5 069.7 04

4.9 000.0 
070.0

01 12:00:0
9 070.1 04

5.1 000.0 
069.9

01 12:00:1
3 069.7 04

5.1 000.0 
069.9
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Statistické vyhodnocení dat
Se systémem SteelcoData lze vyhledávací funkcí filtrovat všechny existující 
datové záznamy, a tak mohou být posbíraná data také statisticky vyhodnocena.
To umožňuje například vyhodnocování poruchových hlášení.
Lze také stáhnout informace o spotřebě vody a procesních chemikálií, což 
podporuje vedení centrální sterilizace při kalkulaci spotřebních materiálů.

Použitím velkokapacitních mycích a dezinfekčních automatů Steelco lze mimořádně 
zvýšit hospodárnost a efektivitu oddělení centrální sterilizace. Podporujeme Vás již ve 
fázi plánování. Široká nabídka programů volitelných podle mytých předmětů, s různými 
velikostmi komor a různými provedeními přístroje umožňuje zastavění při jakémkoli 
rozvržení místností v novostavbách a přestavbách budov.

Umístění v oddělení centrální sterilizace



110 mm
4.33”

-50%
10

Mycí automat Steelco LC 20 pro transportní 
vozíky poskytuje navzdory svým malým vnějším 
rozměrům velký mycí prostor, je mnohostranně 
využitelný a ideálně vhodný pro přípravu 
kontejnerů na sterilní materiál.

Podle vybavení je možná jak chemická, tak 
také termická dezinfekce mytých předmětů.

Přístup ke všem důležitým komponentům vyžadujícím 
údržbu zepředu umožňuje vestavbu i ve stísněných 
prostorech.
LC 20 je vhodný pro vestavbu mezi stěny od sebe vzdálené 
2000 mm bez nutnosti přístupu ze strany.

Nejmenší nárok na 
využitý prostor!
Mycí automaty pro 
zavážecí vozíky jiných 
výrobců vyžadují o 
50% více místa

Bezproblémová instalace 
Pro zavážení z úrovně 
podlahy činí hloubka 
instalační jámy/základové 
vany pouze 11 cm

Automatické napojení vozíku
LC 20 lze vybavit připojením 
pro mycí koše s přímým 
vstřikováním

LC 20 - Nejkompaktnější velkokapacitní mycí a dezinfekční automat

Nejflexibilnější umístění ve stávajícím prostorovém členění!

Velikost
1/1

až do

16X
32X

Kapacita mycího prostoru

Snadný přístup ke skříni 
s chemikáliemi díky 
vyklápěcím dvířkům.

Šířka: jen 180 cm!

 
hloubka komory 1500 mm

 
hloubka komory 3000mm
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Dělené nerezové prvky 
dna mycího prostoru jsou 
výklopné, takže jsou i kritická 
místa snadno dosažitelná.

Nastavitelné pomocné koleje 
pro vjíždění mycích košů 
a transportních vozíků se 
dá individuálně přizpůsobit 
různým typům vozíků.

Horkovzdušné sušení

Bezproblémová čistitelnost

Vodící koleje pro 
usnadnění zavážení

Výkonný systém 
horkovzdušného sušení 
zajišťuje nejlepší výsledky a 
rozděluje sterilní teplý vzduch 
rovnoměrně v mycím prostoru. 
Účinná cirkulace horkého 
vzduchu zajišťuje krátké doby 
jednotlivých fází sušení.
Zavážecí plošina disponuje 
na dně mycího prostoru 
funkcí automatického 
naklánění pro lepší samočinný 
odtok zbytkové vody z 
mytých předmětů a brání 
zanesení mycí lázně do fáze 
závěrečného oplachu.

LC 20 - Provedení pro termickou dezinfekci

Četné automaticky poháněné 
ostřikovací trysky garantují 
nejlepší výsledky čištění 
mytých předmětů v celém 
mycím prostoru.
Čisticí výkon je kontrolován 
sledováním mycího tlaku.

Oscilující čisticí systém

Nerezový filtr zabudovaný 
ve vodním okruhu zachycuje 
uvolněné částečky nečistot a 
čistí se samočinně díky funkci 
automatického zpětného mytí.
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Volitelné vybavení
- Přípojka studené vody - Přídavné dávkovací čerpad - HEPA filtr třídy H14 - Osvětlení mycího prostoru
- Přípojka teplé vody - Měření vodivosti - Kondenzátor odtahu - Čtečka čárového kódu
- Volitelný analogový tlakový spínač - Vypouštěcí čerpadlo - Ventilátor odta - Vestavěná tiskárna šarží
- Napojení pro mycí koše - Chlazení odpadní vody - Samočisticí filtr
- Nerezové nájezdové rampy na zavážecí a vyvážecí straně - Dokumentování šarží pomocí SteelcoData
- Párou ohřívané nádrže na procesní vodu

- 1- nebo 2dvířková prokládací 
konstrukce s hloubkou komory 1,5 a 3 
metry

- Otočná dvířka z bezpečnostního skla 
s velkou průhledovou plochou pro 
vizuální kontrolu

- Mycí prostor z leštěné nerezové oceli 
AISI 316 L

- Nerezové vnější opláštění v AISI 304

- Dezinfekční teplota až 93 °C s 
nezávislou kontrolou

- Výkonné oběhové čerpadlo se 
samočinným vyprazdňováním

- Kontrola mycího tlaku
- Elektrický ohřev, 400V/3~+N/50Hz, k 

dispozici jsou další elektrické přípojky 
nebo parní ohřev

- Vysoce výkonné sušení

- Automatické dávkovací čerpadlo s 
kontrolou dávkovaného množství a 
hlášením prázdného stavu

- Ovládací panel SteelcoTronic s 
dotykovou obrazovkou

- Snazší přístup ke skřínce s 
chemikáliemi díky vyklápěcím dvířkům. 
Kapacita dvou 10 litrových kanystrů na 
chemikálie

LC 20
Vnější rozměry Mycí prostor 

W D H H+ w d h Objem

1.5m Hloubka komory  mm 1800 1658 2364 2474 900 1500 1850 2.5 m3

3m Hloubka komory  mm 1800 3158 2364 2474 900 3000 1850 5 m3

Montáž v instalační jámě/základové vaně hloubky 110 mm nebo s nájezdovými rampami.

Rozměry přístroje

LC 20 - Charakteristika vybavení (provedení pro termickou dezinfekci)

H+ H h

W
w

D

d
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Čištění a závěrečný oplach se provádějí 
různými tryskami

LC 20 disponuje technikou nakonfigurovanou 
zejména pro chemickou dezinfekci.

Mnohostranně využitelné
Nejen v nemocnicích, nýbrž také v domovech seniorů, domech s 
pečovatelskou službou a rehabilitačních střediscích se nacházejí 
předměty a zařízení, které dosud bylo možné čistit a dezinfikovat jen 
nedostatečně manuálně.
Navzdory kompaktním vnějším rozměrům poskytuje mycí prostor 
přístroje LC 20 dostatek místa i pro větší kusy nábytku, což umožňuje 
automatické čištění a dezinfekci například jídelních vozíků, nočních 
stolků nebo sedacího nábytku z umělé hmoty tam, kde se jinak provádí 
jen dezinfekce otěrem/postřikem.

Vyšší hygienický standard
Automatický postup nejen ulehčuje práci personálu, nýbrž dosahuje 
také díky účinným mycím programům lepších výsledků při čištění a 
dezinfekci.

Chemický proces
Mikrobiologicky účinný proces s krátkými dobami zpracování šarží a 
technické provedení přístroje dle EN ISO 15883-1/6 garantují nejvyšší 
hygienickou bezpečnost.

Chemická dezinfekce je vhodná především pro přípravu termolabilního 
mytého materiálu: transportní vozíky z umělé hmoty, kolečková křesla, 
zařizovací předměty, plastové kontejnery atd.

LC 20 Provedení pro chemickou dezinfekci 
Mnohostranně využitelné velkokapacitní mycí a 
dezinfekční automaty
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LC 70 - Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty pro transportní vozíky a 
kontejnery na sterilní materiál

Velký mycí prostor přístroje LC 70 zaručuje 
vysokou průchodnost velkoplošného mytého 
materiálu. S výkonným systémem čištění a 
vysoce výkonným sušením je LC 70 optimálně 
vybaven pro termickou dezinfekci velkého 
množství mytých předmětů.

Díky manuálně ovládaným otočným dvířkům lze 
ušetřit prostor pro umístění přístroje.

Kapacita mycího prostoru

LC 70 je k dostání v 1- nebo 2dvířkovém provedení, navíc lze volit mezi dvířky z 
nerezové oceli s průhledem a plně prosklenými dvířky.

LC 70
Vnější rozměry Mycí prostor 

W D H H+ w d h Objem

Hloubka komory 2,25m mm 2200 2490 2450 2600 1000 2250 2000 4.8 m3

Hloubka komory 3m mm 2200 3240 2450 2600 1000 3000 2000 6.5 m3

Montáž v instalační jámě/základové vaně hloubky 150 mm nebo s nájezdovými rampami.

Rozměry přístroje

28X
42X

Velikost
1/1

až do

 
hloubka komory 2250 mm

 
hloubka komory 3000 mm

H+ H h

W
w

D

d



150 mm
5.90”
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- 1- nebo 2dvířková prokládací 
konstrukce

- Mycí prostor z leštěné nerezové oceli 
AISI 316 L (1.4404)

- Nerezové vnější opláštění v AISI 304
- Dezinfekční teplota až 93 °C s 

nezávislou kontrolou

- Výkonné oběhové čerpadlo se 
samočinným vyprazdňováním

- Kontrola mycího tlaku
- Párou ohřívaný mycí systém s elektricky 

ohřívaným horkovzdušným sušením 
- Dvě sušicí jednotky, kapacita 1000 m3/h

- Automatické dávkovací čerpadlo s 
kontrolou dávkovaného množství a 
hlášením prázdného stavu

- Ovládací panel SteelcoTronic s 
dotykovou obrazovkou

LC 70 - Charakteristika vybavení

Dno mycího prostoru
Jednoduché čištění díky 
rozdělení na snadno 
vyjímatelné sekce

Filtr nečistot
Snadno přístupný filtr odtoku 
ve dně mycího prostoru 
zachycuje částice nečistot 
uvolněné z mytých předmětů 
a brání jejich zanesení do 
mycího okruhu.

Umístění v instalační jámě/
základové vaně
Pro zavážení přístroje z úrovně 
podlahy je nutná instalační 
jáma o hloubce 150 mm.

Volitelné vybavení
- Elektrický ohřev 111 kW nebo 201 kW - Čtečka čárového kódu - Chlazení odpadní vody - Vestavěná tiskárna šarží
- Párou ohřívané horkovzdušné sušení - Měření vodivosti - HEPA filtr třídy H14 - Dokumentování šarží pomocí SteelcoData
- Doplňková nádrž pro předehřev - Conductivity sensor - Kondenzátor odtahu - Volitelný analogový tlakový spínač
- Automatické napojení pro mycí koše - Vypouštěcí čerpadlo - Ventilátor odtahu - Osvětlení mycího prostoru
- 3 automatická dávkovací čerpadla pro detergenty - Nerezové nájezdové rampy pro zavážení a vyvážení

Funkce automatického 
naklánění
Lepší výsledky sušení za 
kratší dobu díky zlepšenému 
odtoku vody z mytých 
předmětů

Napojení mycích košů s 
ostřikovacími rameny a 
vstřikováním na čisticí systém 
se provádí plně automaticky
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LC 80 - LC 80 BOT - Velkokapacitní mycí a dezinfekční automat pro transportní 
vozíky, kontejnery na sterilní materiál, konstrukce postelí a operační stoly

Největší model našich mycích automatů 
pro transportní vozíky byl vyvinut 
speciálně pro použití v centrálních 
sterilizacích s velkým oběhem 
instrumentů/pomůcek určených k mytí.

LC 80 je mnohostranně využitelný, lze 
dokonce validovat přípravu operačních 
instrumentů/pomůcek, čímž se zvětší 
kapacity jejich přípravy, aniž se musí 
pořizovat mycí a dezinfekční automaty 
navíc.

hloubka komory 2250 mm

hloubka komory 3000 mm

hloubka komory 4500 mm

LC 80 BOT disponuje zavážecí 
šířkou 1200 mm a může se 

používat pro konstrukce postelí 
a operační stoly.

Provedení dvířek v nerezové 
oceli s průhledem nebo jako plně 
prosklená dvířka.

28X
42X
56X

Velikost
1/1

až do

Kapacita mycího prostoru

Identická kapacita u LC 80 BOT
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Mnoho oscilujících ramen s 
četnými tryskami zajišťuje vynikající 
výsledek čištění.

Naklánění zavážecí plošiny 
pro lepší odtok vody a pro 
jednodušší vyjímání mytých 
předmětů na konci programu.

Automatická fixace polohy 
a rozpoznání vozíku.

Automatická posuvná dvířka 
z nerezové oceli nebo v plně 
proskleném provedení. Volitelný 
směr otvírání.

Ostřikovací trysky jsou zapuštěné ve 
dně, aby zajistily čištění a dezinfekci 
také zespodu.

Plně automatické napojení 
mycích košů s otočnými rameny a 

vstřikováním.

LC 80 - LC 80 BOT - Mycí prostor
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LC 80
Vnější rozměry Mycí prostor 

W D H H+ w d h volume

Hloubka komory 2,25m mm 2500 2550 2260 2410 1000 2250 1890 4.8 m3

Hloubka komory 3m mm 2500 3300 2260 2410 1000 3000 1890 6.5 m3

Hloubka komory 4,5m mm 2500 4800 2260 * 1000 4500 1890 9.6 m3

LC 80 BOT
Vnější rozměry Mycí prostor 

W D H H+ w d h volume

Hloubka komory 2,25m mm 2900 2550 2260 2410 1200 2250 1890 5.1 m3

Hloubka komory 3m mm 2900 3300 2260 2410 1200 3000 1890 6.8 m3

Hloubka komory 4,5m mm 2900 4800 2260 * 1200 4500 1890 10.2 m3

Montáž v instalační jámě/základové vaně hloubky 150 mm nebo s nájezdovými rampami. Jáma podle 
požadavků přímo na místě. Systém plošiny je kompletně rozebíratelný a lze ho tak dopravit bez 
problémů na místo instalace. Přímo na místě jsou nutné jen montážní práce.

Rozměry přístroje

Volitelné vybavení
- Elektrický ohřev 111 kW nebo 201 kW - Párou ohřívané sušení - HEPA filtr třídy H14 - Výška mycího prostoru 2100mm
- 3 automatická dávkovací čerpadla pro detergenty - Měření vodivosti - Kondenzátor odtahu - Osvětlení mycího prostoru
- Opětovné použití mycích lázní - Vypouštěcí čerpadlo - Horkovzdušné Turbo sušení - Ventilátor odtahu
- Automatické napojení pro mycí koše - Chlazení odpadní vody - Vestavěná tiskárna šarží
- Doplňková nádrž pro předehřev (ohřívaná párou nebo elektricky) - Čtečka čárového kódu
- Volitelný analogový tlakový spínač - Nerezové nájezdové rampy pro zavážení a vyvážení
- Plně automatické řešení pro zavážení a vyvážení mycího vozíku - Dokumentování šarží pomocí SteelcoData

- 1- nebo 2dvířková prokládací konstrukce
- Mycí prostor z leštěné nerezové oceli AISI 316 L (1.4404)
- Nerezové vnější opláštění v AISI 304 (1.4301)
- Dezinfekční teplota až 93 °C s nezávislou kontrolou
- Výkonné oběhové čerpadlo se samočinným vyprazdňováním
- Kontrola mycího tlaku
- Parní ohřev, elektrické sušení.
- Dvě sušicí jednotky, kapacita 1000 m3/h.
- 2 dávkovací čerpadla s průtokoměrem a hlášením prázdného stavu
- Automatické dávkovací čerpadlo s kontrolou dávkovaného množství a 

hlášením prázdného stavu
- Ovládací panel SteelcoTronic s dotykovou obrazovkou

LC 80 - LC 80 BOT - Charakteristika vybavení

Zvláštní personalizovaná konfigurace:
Mycí automat pro transportní vozíky se dvěma komorami, s čistící 
a sušící komorou, oddělenými pro urychlenou opětovnou přípravu 

vozíků, s možností zavážení manuálně nebo roboticky.

H+ H h

W
w

D

d
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Poloha plošiny nahoře.

Automatické zavážení a 
vyvážení pro transportní vozíky.

Automatické zavážení a 
vyvážení operačních stolů.

Vzhledem k již existujícím strukturám budovy často není možné předem 
připravit instalační jámu/základovou vanu pro umístění velkokapacitních 
mycích a dezinfekčních automatů. Obvykle se v těchto případech montují 
nájezdové rampy před a za přístrojem, aby se vykompenzoval rozdíl mezi 
zavážecí výškou přístroje a podlahou v místě instalace. Takové instalační 
situace však často nejsou ideální a zatěžují uživatele, protože naplněné 
transportní vozíky nebo konstrukce postelí jsou těžké a je často nutná 
náročná manipulace.

Díky naší automatické zavážecí plošině, která zajišťuje jednoduché 
zacházení s přístrojem ze strany personálu, mohou zcela 
odpadnout nájezdové rampy.

Zavážecí plošina - Alternativa k nájezdovým rampám

Jednoduchá instalace
Ergonomie
Bezpečnost

Nejjednodušší zavážení a 
vyvážení i bez instalační 

jámy/základové vany

LC 80 -LC 80 BOT - Řešení automatického zavážení a vyvážení
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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
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Podložní mísy a výlevky

Mycí automaty pro praxe 
zubních lékařů

ARES - Nové měřítko maximální 
bezpečnosti automatické přípravy 

endoskopů

Čisticí systémy a automaty pro ústavy 
zaměřené na pokusná zvířata a 
farmaceutické aplikace

Mycí automaty pro 
laboratorní sklo

Příprava instrumentária v centrální 
sterilizaci, mycí a dezinfekční 
automaty, systémy a automatizace

Parní sterilizátory


