
Reiniging en desinfectie apparatuur
voor transportkarren, sterilisatie containers, 
ziekenhuisbedden en operatietafels
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> Serie LC 80
 Karrenwasinstallaties met grote 

capaciteit voor transportwagens 
en containers. 
Modellen uitgerust met 
schuifdeuren.

> LC 80 BOT
 Karrenwasinstallaties met grote 

capaciteit voor transportwagens 
en containers. 
Modellen uitgerust met 
schuifdeuren, ook geschikt voor de 
behandeling van ziekenhuisbedden 
en operatietafels.

Referentienormen
De karrenwasinstallaties met thermische desinfectie van Steelco zijn ontworpen, gebouwd 
en gevalideerd in overeenstemming met de Europese Normen UNI EN ISO 15883-1/2, CEN 
ISO/TS 15883-5 en CE-gemarkeerd als Medische Toestellen in overeenstemming met de 
Europese Richtlijn 93/42/EEG, code nr. 0051.

Reiniging en desinfectie apparatuur
voor transportkarren, sterilisatie containers,  
ziekenhuisbedden en operatietafels

De centralisatie van de sterilisatie 
afdelingen droeg bij tot de aanzienlijke 
verbetering van de standaardisatie van de 
processen, betrouwbaarheid, veiligheid 
en de traceerbaarheid van de productie 
van steriele medische hulpmiddelen. Als 
gevolg daarvan is de noodzaak ontstaan 
om de daaruit voortvloeiende toename 
van de hoeveelheid van transportkarren 
en containers efficiënt en economisch 
aan te pakken.

De karrenwasinstallaties in het Steelco-
gamma zijn toestellen met een hoge 
laadcapaciteit. De uitzonderlijke 
productiviteit ervan is het gevolg van 
de combinatie van zeer efficiënte 
water circuits, geoptimaliseerde 
wasprogramma’s en een efficiënte 
verdeling van de drooglucht binnenin de 
kamer.

De geringe diepte van de kuip en 
de optimale dimensionering van de 
voorverwarmingstanks reduceren het 
waterverbruik en verwarmingstijden 
tot een minimum. Alles altijd in 
overeenstemming met de internationale 
standaarden.

Tijdsbesparing is winst!

Snelle cyclus
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> LC 20
 Compacte karrenwasinstallaties 

voor transportwagens en containers. 
Modellen uitgerust met draaideuren.

> Serie LC 70 
Karrenwasinstallaties met grote capaciteit 
voor transportwagens en containers. 
Modellen uitgerust met draaideuren.

Stoomsterilisatoren en lage 
temperatuur sterilisatoren

Voor sterilisatiecentrales

Reiniging en desinfectie 
machines voor instrumenten 
met thermische desinfectie

Centrale Sterilisatie Afdelingen, 
reiniging en desinfectie systemen en 
automatisering

Andere producten van het 
medisch gamma:

ARES

Automatische reiniging en desinfectie van 
flexibele endoscopen

Steelco ontwikkelde een breed gamma van karrenwasinstallaties die aanpasbaar zijn aan 
diverse configuraties van sterilisatie afdelingen. Om de verhouding tussen belaadbaar 
volume en beschikbaar vloeroppervlak te maximaliseren, is ons gamma aan apparatuur 
die beschikbaar in verschillende breedtes, hoogtes en dieptes en draai- en schuifdeuren.

Aanpasbare systemen in meer dan 9 maten
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Waskamer
De waskamer, de rails, de voorverwarmingstanks en het 
filtersysteem met drie filters zijn volledig gebouwd in 
roestvrij staal AISI 316L (DIN 1.4404) dat resistent is tegen 
chemicaliën.

De waskamers zijn ontworpen met afgeronde hoeken 
om de eventuele ophoping van vuil te beletten die de 
bacteriële groei zou kunnen bevorderen.

Het waterpeil wordt gecontroleerd via een volumetrisch 
systeem om de correcte dosering van chemie te 
garanderen alsook de beperking van de consumptie per 
cyclus.

Waterfiltratie
De ladingen van aanzienlijke hoeveelheden resten 
en vervuiling in de waskamer binnenbrengen. De 
karrenwasinstallaties van Steelco  zijn uitgerust met 
een filtratiesysteem met drie filters om de hercirculatie 
van dergelijke vaste resten te beletten die de pompen 
kunnen beschadigen 
en de wassproeiers 
kunnen verstoppen.

De derde fase van 
filtratie bestaat uit 
een zelfreinigende 
filter om de 
onderhoudsintervallen 
te verlengen.

De mechanische actie uitgeoefend tijdens de reinigingsfase is één van de belangrijkste 
factoren in de bepaling van de efficiëntie van het proces. Steelco maakt gebruik van  
waspompen met hoge efficiëntie toegespitst op de specifieke wascircuits van elk model, 
om een efficiënte druk en hoge waterstroom toe te laten op alle onderdelen van de lading 
te laten bereiken.

Efficiëntie van het wasproces

Dankzij de twee voorverwarmingstanks die rechtstreeks verbonden zijn met de 
waskamer, wordt de cyclusduur aanzienlijk gereduceerd. De aangeduide temperaturen 
verwijzen naar de voorverwarming in de tank, de hoge temperaturen tot 93°C worden 
bereikt middels de hercirculatie van water via een externe warmtewisselaar.

De karrenwasinstallaties kunnen uitgerust worden met een derde tank om het vullen 
van koud water in de kamer te versnellen wanneer een koude voorreiniging gewenst 
is of om een systeem van waterhercirculatie te configureren in overeenstemming met 
de eisen van de gebruiker en zo aanzienlijk veel energie, water te besparen en de 
totale cyclustijd in te korten.

Snelle cyclus
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Het automatische verbindingssysteem van de belaadwagens met het water circuit 
van de karrenwasinstallaties is een gepatenteerde oplossing van Steelco die toelaat 
belaadwagens met waswaaiers of injectiesystemen aan te sluiten.

Deze speciale optie laat de gevalideerde reiniging en desinfectie toe van chirurgische 
instrumenten en producten met holle oppervlaktes. Deze toepassing van de 
karrenwasinstallaties maakt het mogelijk de productiepieken te kunnen opvangen 
binnen de sterilisatie afdeling of te fungeren als back-up systeem van de reiniging en 
desinfectie machines voor instrumenten.

Verbinding van de belaadwagen met het wascircuit

Intelligente oplossingen
De reinigingssystemen met injectie van Steelco 
zijn meer dan eenvoudige accessoires, ze zijn het 
intelligente antwoord en oplossingen op de diverse 
eisen van de klanten.

Een eenvoudige steun voor het wassen van de 
klompen van gebruikers die indien omgedraaid 
toegepast de drainagecontainers correct ondersteunt.
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Het correcte resultaat van de droogfase is een 
fundamentele vereiste van de richtlijnen, de specifieke 
fase kan op belangrijke wijze invloed hebben op de 
totale duur van het proces.

De laterale hellingsfunctie van het laadvlak van de 
trolleywasmachines laat de snelle verwijdering van 
resterend water toe op de oppervlaktes van de 
schappen. Het efficiënte systeem met gedwongen 
drogen via hete lucht voltooit het droogproces.

Wanneer de tunnel uitgerust is met het 
verbindingssysteem met waskarren, 
stroomt de hete drooglucht ook via de 
hydraulische circuits van de kar (waaiers 
en injectiesystemen) wat toelaat dat 
alle oppervlaktes van de behandelde 
elementen perfect drogen.

Thermische desinfectie is de meest efficiënte methode die ook aanbevolen wordt voor 
herbruikbare medische hulpmiddelen. Gebiedende richtlijnen gidsen het proces van 
thermische desinfectie in elke situatie waarin de toepassing mogelijk blijkt.
De thermische desinfectie wordt gerealiseerd door het bereiken van een vooraf bepaalde 
temperatuur (bijvoorbeeld 93°C) en door het constant houden ervan gedurende een 
vooraf bepaalde tijdsduur. De efficiëntie van de thermische desinfectie wordt gemeten en 
bevestigd door de waarde Ao.

Thermische desinfectie

Gedwongen drogen via hete lucht
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Turbo-drogen migliora il rendimento del sistema di asciugatura. 

Het Steelco-Turbo-droogsysteem regelt de toegang van drooglucht om 
de hercirculatie van HEPA-gefilterde warme lucht te bekomen binnenin de 
waskamer.

De hoge turbulentie van de luchtstroom die opnieuw circuleert binnenin 
de kamer reduceert de uitvoeringstijd van de fase en de gebruikte energie, 
bovendien verhoogt het de duurvan de HEPA-filters.



BBB

3000 mm
118.11”

A - DA - D

3000 mm
118.11”

A - D A - DA - D

4000 mm
177.16”

BB

2250 mm
88.58”

CA

2250 mm
88.58”

D

2250 mm
88.58”

A - D

1500 mm
 59.06”

A - D

A

AB

CD D

7

Afmetingen van de waskarren

De trolleywasmachines van Steelco worden aangevuld door een breed gamma van karren en 
accessoires voor steriele containers, klompen van operatoren, rubberen laarzen, wasbakken, grote 
containers en andere omvangrijke objecten.w

Elke waskar is dimensioneel geclassificeerd om de productiviteit per cyclus te maximaliseren en het 
energie- en waterverbruik te minimaliseren.

Hieronder staan enkel voorbeelden gecodificeerd in dimensionele klassen.

Hoge productiviteit
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SteelcoData - Beheer van de gegevens en controle 
vanop afstand van de apparatuur

Volledige archivering van de geregistreerde gegevens. SteelcoData 
verzamelt systematisch alle geregistreerde records van de aparte 
toestellen en bewerkt deze terwijl het visuele samenvattende 
informatie levert die onmiddellijk kan geïnterpreteerd worden door 
de operator. Ook de gegevens die niet weergegeven worden in 
de samenvattende maskers, zijn beschikbaar voor de plaatselijke 
back-up of vanop afstand op de ziekenhuisserver. Bij eventuele 
onderbrekingen in de verbinding met de server, kunnen de toestellen 
blijven werken en alle records worden vervolgens overgedragen bij 
het herstel van de communicatie.  
SteelcoData is een krachtig softwarepakket met zeer eenvoudige 
en volledige operatorinterface. Het is gericht op de belangrijkste 

functies van weergave van 
de werkingscycli, van snel 
beheer en archivering van de 
informatie.
Die komt van de toestellen die in het systeem geconfigureerd zijn 
en het laat ook de onmiddellijke controle vanop afstand toe van de 
apparatuur.
SteelcoData kan eenvoudig geïntegreerd worden in de IT-bronnen 
van de klant door alle cyclusgegevens te beheren zowel voor legale 
doeleinden als voor de weergave van de statistieken.

Het controlesysteem “Steelcotronic” laat de constante controle toe en de weergave in 
werkelijke tijd van de verschillende fases van wascycli en verzekert bovendien de traceer-
baarheid van de belangrijkste validatieparameters zoals vereist door de Europese normen 
met betrekking tot de opwerking van medische herbruikbare toestellen.

Het controlesysteem

Gegevens van de desinfectiecycli: 
registratie en afdrukken

Tijdens de uitvoering van elke wascyclus, 
genereert de software van de machine een 
rapport dat kan afgedrukt, opgeslagen 
worden en overgedragen worden naar een 
ziekenhuisserver verbonden via een seriële 
poort RS 232 of ethernet.
Alle fundamentele parameters worden 
geregistreerd, voornamelijk:
- model, nummer machine en operator
- datum/uur van begin en einde cyclus, 

status op het einde van de cyclus
- Ao-waarden van de uitgevoerde cyclus
- geprogrammeerd en gemeten verbruik van water en 

wasmiddelen
- temperaturen gemeten door de twee onafhankelijke sondes 

tijdens elke fase van de desinfectiecyclus.

Het bedieningspaneel met touchscreen in kleur laat toe de 
cyclus rechtstreeks op de voorkant van de machine aan te 
passen. Tijdens de werking geeft het de resterende tijd weer 
om de cyclus te voltooien en alle details van elke fase terwijl 
het elke alarmsituatie detecteert en registreert.

De toegang tot de functionaliteiten van het bedieningspaneel 
is beschermd door een wachtwoord en laat 3 
gebruikersniveaus toe (installateur - onderhoudstechnicus 
- eindgebruiker) om de wascycli te programmeren of ze te 
activeren.

Tot 65 gememoriseerde was- en desinfectieprogramma’s:

- Vijf dienstprogramma’s, -10 standaardprogramma’s voor 
transportkarren, klompen, steriele containers.... en 50 andere 
aanpasbare programma’s.

Archiveringssysteem van fysieke parameters die het proces 
kenmerken.

Ethernet-verbinding.
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1000073

PLC Cycle 
number: 6 

- SHORT
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01 11:53:2
9 056.8 04

7.9 000.0 
056.5

01 11:53:3
3 056.8 04

7.9 000.0 
056.4

01 11:53:3
6 056.6 04

7.8 000.0 
056.3

01 11:53:4
0 056.5 04

7.8 000.0 
056.3

01 11:53:4
5 056.3 04

7.8 000.0 
056.2

01 11:53:4
9 056.3 04

7.8 000.0 
056.1

01 11:53:5
3 056.2 04

7.8 000.0 
056.1

01 11:53:5
7 056.2 04

7.8 000.0 
055.9

01 11:54:0
1 056.2 04

7.8 000.0 
055.8

01 11:54:0
5 056.0 04

7.8 000.0 
055.7

01 11:54:0
9 055.8 04

7.9 000.0 
055.6

01 11:54:1
2 055.7 04

7.8 000.0 
055.4

01 11:54:1
6 055.5 04

7.8 000.0 
055.4

01 11:54:2
1 055.5 04

7.8 000.0 
055.3

01 11:54:2
5 055.5 04

7.8 000.0 
055.2

01 11:54:2
9 055.3 04

7.8 000.0 
055.2

01 11:54:3
3 055.3 04

7.8 000.0 
055.2

01 11:54:3
7 055.2 04

7.6 000.0 
055.1

01 11:54:4
0 055.3 04

7.6 000.0 
055.4

01 11:54:4
4 055.8 04

7.6 000.0 
056.1

01 11:54:4
9 057.1 04

7.8 000.0 
057.5

01 11:54:5
3 058.4 04

7.8 000.0 
058.9

01 11:54:5
7 059.6 04

7.6 000.0 
060.0

01 11:55:0
1 060.9 04

7.8 000.0 
061.0

01 11:55:0
5 061.8 04

7.6 000.0 
061.8

01 11:55:0
8 062.7 04

7.6 000.0 
062.3

01 11:55:1
2 063.2 04

7.6 000.0 
062.8

01 11:55:1
7 063.6 04

7.4 000.0 
063.3

01 11:55:2
1 064.3 04

7.4 000.0 
063.6

01 11:55:2
5 064.1 04

7.3 000.0 
063.9

01 11:55:2
9 064.1 04

7.1 000.0 
064.1

01 11:55:3
2 064.3 04

7.1 000.0 
064.2

01 11:55:3
6 064.6 04

7.1 000.0 
064.3

01 11:55:4
0 064.6 04

7.1 000.0 
064.4

01 11:55:4
5 064.6 04

7.1 000.0 
064.5

01 11:55:4
9 064.6 04

7.0 000.0 
064.6

01 11:55:5
3 064.8 04

7.0 000.0 
064.6

01 11:55:5
7 064.8 04

7.0 000.0 
064.6

01 11:56:0
1 064.8 04

7.0 000.0 
064.7

01 11:56:0
4 064.6 04

6.6 000.0 
064.7

01 11:56:0
8 064.8 04

6.8 000.0 
064.8

01 11:56:1
3 064.6 04

6.6 000.0 
064.9

01 11:56:1
7 064.8 04

6.6 000.0 
064.9

01 11:56:2
1 064.8 04

6.6 000.0 
064.9

01 11:56:2
5 065.0 04

6.6 000.0 
064.9

01 11:56:2
9 064.8 04

6.5 000.0 
064.9

01 11:56:3
2 064.8 04

6.5 000.0 
064.9

01 11:56:3
6 064.8 04

6.5 000.0 
064.9

01 11:56:4
0 065.0 04

6.6 000.0 
064.9

01 11:56:4
5 064.6 04

6.5 000.0 
064.9

01 11:56:4
9 065.0 04

6.5 000.0 
064.9

01 11:56:5
3 064.8 04

6.5 000.0 
064.9

01 11:56:5
7 064.8 04

6.2 000.0 
064.8

01 11:57:0
0 065.0 04

6.5 000.0 
064.8

01 11:57:0
4 064.8 04

6.5 000.0 
064.8

01 11:57:0
8 064.8 04

6.5 000.0 
064.7

01 11:57:1
3 064.6 04

6.2 000.0 
064.7

01 11:57:1
7 064.8 04

6.2 000.0 
064.6

01 11:57:2
1 064.8 04

6.2 000.0 
064.6

01 11:57:2
5 064.8 04

6.2 000.0 
064.6

01 11:57:2
9 064.6 04

6.1 000.0 
064.5

01 11:57:3
2 064.6 04

6.1 000.0 
064.6

01 11:57:3
6 064.8 04

6.1 000.0 
064.8

01 11:57:4
1 065.0 04

6.1 000.0 
065.1

01 11:57:4
5 065.5 04

6.1 000.0 
065.4

01 11:57:4
9 065.8 04

6.1 000.0 
065.9

01 11:57:5
3 066.3 04

6.1 000.0 
066.3

01 11:57:5
7 066.6 04

6.1 000.0 
066.6

01 11:58:0
0 066.8 04

6.1 000.0 
066.9

01 11:58:0
4 067.1 04

5.9 000.0 
067.1

01 11:58:0
8 067.1 04

5.9 000.0 
067.2

01 11:58:1
3 067.3 04

5.9 000.0 
067.4

01 11:58:1
7 067.4 04

5.9 000.0 
067.4

01 11:58:2
1 067.6 04

5.9 000.0 
067.5

01 11:58:2
5 067.4 04

5.7 000.0 
067.5

01 11:58:2
8 067.6 04

5.7 000.0 
067.5

01 11:58:3
2 067.6 04

5.7 000.0 
067.7

01 11:58:3
7 068.1 04

5.7 000.0 
068.0

01 11:58:4
1 068.2 04

5.6 000.0 
068.4

01 11:58:4
5 068.7 04

5.7 000.0 
068.7

01 11:58:4
9 068.7 04

5.6 000.0 
069.1

01 11:58:5
3 069.1 04

5.6 000.0 
069.4

01 11:58:5
6 069.2 04

5.4 000.0 
069.4

01 11:59:0
0 069.4 04

5.4 000.0 
069.5

01 11:59:0
4 069.4 04

5.3 000.0 
069.6

01 11:59:0
9 069.6 04

5.4 000.0 
069.7

01 11:59:1
3 069.6 04

5.4 000.0 
069.8

01 11:59:1
7 069.7 04

5.4 000.0 
069.9

01 11:59:2
1 069.7 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:2
5 069.6 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:2
8 069.7 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:3
2 069.7 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:3
6 069.7 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:4
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

9

Verbruik van de cycli en functionaliteit van de statistieken
Specifieke schermen zijn gewijd aan informatie over cyclusverbruik van water, chemicaliën en 
de alarmgeschiedenis. De mogelijkheid om tegelijkertijd verschillende vensters weer te geven 
maakt de onmiddellijke confrontatie mogelijk van de gegevens en grafieken die van meerdere 
machines komen. Een specifiek menu is gewijd aan de statistische functionaliteiten om 
opzoekingen en controles te verrichten op de cycli en op de opgewerkte ladingen ervan.

De software laat toe gegevens te exporteren in een formaat dat compatibel is met externe 
beheer- en traceerbaarheidssystemen. Een tweede formaat dat niet gewijzigd kan worden, 
dient enkel voor legale doeleinden.

De integratie van automatische wastunnels garandeert substantiële verbeteringen met 
betrekking tot economie en efficiëntie van een sterilisatiecentrale.

Steelco biedt een volledige ontwerpdienst met aanpasbare oplossingen die de productiviteit 
maximaliseren zowel van nieuwe centrales als van herstructureringen.

De wastunnels in de sterilisatiecentrale
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Steelco LC 20 is de meest compacte 
trolleywasmachine die er ooit op de markt 
geweest is.

Ondanks de kleine afmetingen ervan, is LC 20 
een volledig en multifunctioneel toestel.

Het is beschikbaar in twee hoofdversies voor 
thermische of chemische desinfectie.

Kleine last 
De last van de trolleywasmachine 
is gereduceerd tot ongeveer 
50% ten opzichte van de 
standaardmodellen die vandaag 
op de markt zijn.

Vereenvoudigde installatie
Voor de installatie met vlakte 
in de vloer, is de noodzakelijke 
pit maar 11cm. De eventuele 
installatie buiten pit vereist in elk 
geval korte rampen.

Verbinding met de 
waskarren
LC 20 kan uitgerust worden 
met een verbindingssysteem 
voor de distributie van 
water met de karren  
uitgerust met waswaaiers of 
injectiesproeiers

LC 20 - Compacte trolleywasmachine

De compacte trolleywasmachine die de integratie vereenvoudigt in een sterilisatiecentrale.

tot

Steriele 
containers16X

32X

Capaciteit van de waskamer

De toegang vooraan tot alle belangrijke dienstcomponenten 
laat de installatie toe van de trolleywasmachine in 
beperkte ruimtes. De installatie van de LC 20 is ook 
mogelijk tussen twee wanden die slechts op 2 meter 
afstand van elkaar liggen, zonder een zijtoegang tot het 
technische onderhoudsgebied nodig te hebben.

De ruimte voor 
chemicaliën is in de 
machine ingebouwd en 
ligt in het onderste deel 
van de toegangsdeur 
tot de technische ruimte

Enkel 180 cm breedte!

 
diepte van de kamer 1.500mm

 
diepte van de kamer 3.000mm
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De vloer van de waskamer 
bestaat uit roestvrij staal AISI 
316L en werd gebouwd uit 
verwijderbare secties om een 
betere reiniging te garanderen.

Een geleiderail laat de correcte 
uitlijning van de kar toe.  
De rail kan gemakkelijk geplaatst 
worden om overeen te komen 
met de afmetingen van de trolley.

Droogproces met hete lucht

Toegang tot de kuipbodem

Rail om de kar te geleiden

Het efficiënte gedwongen 
droogproces met hete 
lucht garandeert de totale 
verwijdering van resten van 
spoelwater.

De warme lucht wordt uniform 
verdeeld binnenin de kamer 
om de efficiëntie van het 
droogproces in beperkte tijden 
te garanderen.

De waskamer is uitgerust met 
een kantelplatform aan de 
zijkant dat de snelle lozing van 
waterophopingen toelaat voor 
een sneller droogproces.

LC 20 - Waskamer van de versie voor thermische desinfectie

Horizontale trillende 
wasrampen uitgerust met 
talrijke sproeiers garanderen 
uitmuntende wasresultaten. 
Dankzij de trilbeweging, 
bereiken de waterstralen 
alle laadoppervlaktes en de 
interne oppervlaktes van de 
kamer. Het wascircuit wordt 
gecontroleerd door een 
druksensor.

Trillende wasrampen

De behandelde objecten kunnen 
in de waskamer een aanzienlijke 
hoeveelheid vaste resten 
binnenbrengen.
Een zelfreinigende filter vangt 
deze resten op tijdens de 
hercirculatie van waswater 
en voorkomt de mogelijke 
verstopping van de sproeiers.



12

Belangrijkste opties
- Verbinding koud water - 2o doseerder van chemisch product -  Luchtfiltering HEPA H14 -  Laad-/losrampen trolleys

- Verbinding warm water - Meter geleidingsvermogen -  Stoomcondensator -  Software van toezicht SteelcoData
- Voorverwarming tanks met stoom - Afvoerpomp -  Extractie lucht van lossen -  Streepjescodelezer
- Verbindingssysteem met trolleys - Afkoelingssysteem lossen -  Zelfreinigende filter -  Verlichting waskamer

- Analoge sensor controle druk wascircuit (gegevensregistratie) -  Ingebouwde thermische printer (voor validatie en traceerbaarheid van de cycli)

-  De trolleywasmachine is beschikbaar 
in versies met enkele of dubbele deur 
langs beide zijden, en waskamer met 
diepte van 1,5 of 3 meter.

-  Draaideur in dubbel glas (HST) voor een 
gemakkelijke visuele inspectie van het 
proces dat bezig is.

-  Waskamer in roestvrij staal AISI 316L 
weerspiegelend gepolijst.

-  Externe carrosserie in staal AISI 304.

-  Temperaturen van was- en 
desinfectiewater volledig regelbaar tot 
93ºC. Temperaturen gecontroleerd door 
dubbele onafhankelijke sondes.

-  Hercirculatiepomp in roestvrij staal 
verticaal geinstalleerd.

-  Controle van de druk van de waspomp.
-  Elektrische aansluiting, 400V/3 

+N/50Hz. Optioneel zijn alternatieve 
aansluitingen beschikbaar of voeding 

met stoom.
-  Droogblazer met groot bereik.
-  Een automatische doseerder van 

chemisch product wasmiddel voorzien 
van debietmeter en peilsensor.

-  Bedieningspaneel met touch screen.
-  Speciale ruimte gesloten met luik voor 

het plaatsen van chemicaliën met 
capaciteit van 2 tanks van 10 l.

LC 20
Externe afmetingen Nuttige afmetingen waskamer

W D H H+ w d h volume

Kamer diepte. 1,5m mm 1800 1658 2364 2474 900 1500 1850 2.5 m3

Kamer diepte. 3m mm 1800 3158 2364 2474 900 3000 1850 5 m3

De trolleywasmachine kan geïnstalleerd worden op de grond als steun met laad-/losrampen, of in pit (110 mm 
diepte) voor een laadvlak genivelleerd met de vloer.

Afmetingen trolleywasmachine

LC 20 - Belangrijkste eigenschappen (versie voor thermische desinfectie)

H+ H h

W
w

D

d
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Afzonderlijk was- en spoelrampen.

Steelco LC 20 in versie met chemisch 
desinfectieproces.

Ontsmetbaarheid van de meubels
De technologische innovatie leidde tot aanzienlijke verbeteringen 
in het veld van de functionaliteit en de gebruiksveiligheid 
van moderne meubelelementen die normaal aanwezig zijn in 
ziekenhuisafdelingen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.

Eén van de belangrijkste vereisten waaraan de nieuwe meubels 
moeten voldoen is de goede ontsmetbaarheid die voor de 
meubelelementen zoals transporttrolleys, karren en vazen voor 
eten, nachtkastjes, bedhoofden gepast gerealiseerd wordt met 
automatische apparatuur.

De beperkte afmetingen van het systeem LC 20 laten het 
rechtstreeks gebruik toe van de machine in de ziekenhuisafdeling. 
Ze bespaart men in tijd voor de operatoren en beschikt men 
onmiddellijk over de behandelde meubels.

Meer veiligheid voor het personeel en de 
patiënten
De automatisering van de desinfectie beantwoordt aan de 
veiligheidsvereisten van de operatoren en gast patiënten gezien het 
de manuele behandeling vermijdt en de reproduceerbaarheid 
en traceerbaarheid van het proces verzekert.

Chemische desinfectie
In overeenstemming met de norm EN ISO 15883-1/6, verzekert he 
teen volledige behandeling in een voornamelijk korte cyclustijd.

LC 20 in versie voor chemische desinfectie is vooral bestemd voor het 
wassen en de desinfectie van ziekenhuismeubels en ander materiaal 
zoals: nachtkastjes, bedhoofden, transportkarren medicijnen, karren 
om eten rond te brengen, vazen, klompen, wandelwagens etc., die 
normaal manueel behandeld worden zonder een gevalideerd.

Voorbeeld van recente ziekenhuismeubels ontworpen om gewassen en 
gedesinfecteerd te worden met automatische wassystemen

LC 20 versie met chemische desinfectie 
Een veelzijdige wastunnel voor velerlei gebruiksdoeleinden
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28X
42Xtot

Steriele 
containers

LC 70 - Wascabine oor transportkarren en steriele containers

LC 70 is een wascabine met grote capaciteit 
ontwikkeld voor alle sanitaire toepassingen 
waarbij men grote objecten of veel objecten moet 
behandelen.

Het systeem is voorzien van laaddeuren die 
opendraaien en biedt een volledige was- en 
thermische desinfectiebehandeling met een 
gedwongen droogproces via hete lucht via 
hogesnelheidsventilatoren.

Capaciteit van de waskamer

 
Diepte van de kamer 2.250mm

Diepte van de kamer  3.000mm

Steelco LC 70 is beschikbaar in versies met enkele of dubbele deur 
voor installatie op het vlak. 
Beide versies kunnen voorzien zijn van roestvrij stalen deuren met 
kijkglas, of Volledig glazen deuren, voor een betere visuele controle 
van de cyclus.

LC 70
Externe afmetingen Nuttige afmetingen waskamer

W D H H+ w d h volume

Diepte kamer 2,25m mm 2200 2490 2450 2600 1000 2250 2000 4.8 m3

Diepte kamer 3m mm 2200 3240 2450 2600 1000 3000 2000 6.5 m3

De trolleywasmachine kan geïnstalleerd worden op de grond met kleine toegangsrampen om te laden 
en lossen, of in een pit van 150 mm diepte voor het laden op de hoogte van de vloer.

Afmetingen van de cabine

H+ H h

W
w

D

d
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-  Enkele of dubbele deur aan beide 
kanten.

-  Waskamer in gepolijst roestvrij staal AISI 
316L.

-  Externe carrosserie in roestvrij staal AISI 
304.

-  Volledig regelbare temperaturen van 
was- en desinfectiewater tot 93°C.

-  Controle van de temperaturen met 

onafhankelijke sondes.
-  Hercirculatiepomp in roestvrij staal 

verticaal geïnstalleerd met controle van 
de druk.

-  Voeding met stoom, elektrisch 
droogproces.

-  Gedwongen droogsysteem met hete 
lucht via dubbele blazer met bereik tot 
1000 m3/u.

-  Twee automatische doseerders van 
chemicaliën voorzien van debietmeters 
en peilcontroles.

-  Zelfreinigende filter op het 
hercirculatiecircuit van waswater.

-  Bedieningspaneel SteelcoTronic met 
display met touchscreen.

LC 70 - Belangrijkste eigenschappen

Laadvlak

Het vlak is veilig bewandelbaar 
en bestaat uit gemakkelijk 
verwijderbare delen.

Waterfiltering

Het filteringsysteem met 
zelfreinigende voor- en 
eindfilter vangt het vaste 
restafval op tijdens de 
hercirculatie van waswater. 
Het vermijdt het risico 
op afsluiting van de 
sproeiers en beschermt de 
hercirculatiepomp.

Installatie in pit

De trolleywasmachine kan 
geïnstalleerd worden steunend 
op de vloer met laad/losrampen, 
of in pit (150 mm diepte) voor 
een laadvlak genivelleerd met 
de vloer.

Belangrijkste opties
- Elektrische verwarming 111 kW of 201 kW - Hercirculatiesysteem water - Afkoelsysteem lossen - Laad-/losrampen karren
- Voeding met stoom droogproces - 3o doseerder chemisch product - Luchtfiltering HEPA H14 - Software controle SteelcoData
- Derde voorverwarmingstank (elektrisch of stoom) - Meter geleidingsvermogen - Stoomcondensator - Streepjescodelezer

- Verbindingssysteem voor waskarren - Afvoerpomp - Ventilatoren extractie lucht van lossen - Verlichting waskamer

- Analoge sensor controle druk wascircuit (gegevensregistratie) - Ingebouwde thermische printer voor de validatie en traceerbaarheid van de cycli

Helling van het laadvlak

De laterale hellingsbeweging 
van het laadvlak laat het lossen 
van het resterend water van de 
schappen toe voor een sneller 
droogproces.

Het automatische 
verbindingssysteem laat het 
gebruik toe van waskarren met 
waswaaiers en injectiesproeiers.
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LC 80 - LC 80 BOT - Wascabine voor containers, verzamelbakken, 
karren, ziekenhuisbedstructuren en bedden operatoren

De cabines LC 80 en LC 80 BOT zijn 
polyvalente systemen voor het wassen 
en de thermische desinfectie van 
containers, verzamelbakken, karren, 
etc.

Het laadvlak van de kamer dat bestaat 
uit continue en gemakkelijk verwijderbare 
modules, laat de operator toe veilig 
binnen te gaan.

Het wassysteem met trillende zijrampen 
en vaste sproeiers bovenaan en onderaan 
garandeert een perfect wasresultaat. De 
interne glijrails worden opgeheven tijdens 
de droogfase wat een beter afvloeien 
van het water garandeert en het lossen 
vereenvoudigt voor de operator.

LC 80 en LC 80 BOT zijn gebouwd 
volgens de Europese normen UNI EN ISO 
15883 deel 1 en 2.

Capaciteit van de waskamer

De LC 80 BOT-modellen bieden dezelfde wascapaciteit

diepte van de kamer 2.250mm

diepte van de kamer 3.000mm

diepte van de kamer 4.500mm

LC 80 BOT, met een toegang 
tot de wascabine die 1200 mm 
breed is, is het geschikt voor 

de desinfectiebehandeling van 
ziekenhuisbedstructuren en 

operatietafels.

De trolleywascabine is ook beschikbaar 
met laad/losdeuren in roestvrij staal 
met kijkglas.

tot

Steriele 
container28X

42X
56X
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Laterale roterende wasrampen om 
een geschikte mechanische energie 
om te wassen te garanderen op alle 
laadpunten.

De droogfase wordt 
bevorderd door de laterale 
helling van het laadvlak die 
de stagnatie van water op de 
schappen elimineert.
Het lossen van de karren 
wordt bevorderd door de 
helling in de lengte van het 
steunvlak.

Een veiligheidsblokkering 
verzekert de correcte 
plaatsing van de waskar en 
een magnetische sensor 
activeert de verbinding van 
de verzamelaar. 

Laaddeuren in dubbel gehard 
glas HST of in roestvrij staal met 
kijkglas.

Wassproeiers die ook onder het 
laadvlak liggen, garanderen ook 
van beneden uit het wassen en 
de desinfectie van de behandelen 
objecten.

IHet automatisch verbindingssysteem 
laar het gebruik van waskarren toe 

met waswaaiers en injectiesproeiers.

LC 80 - LC 80 BOT - Eigenschappen van de waskamer
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Externe afmetingen Nuttige afmetingen van de waskamer

LC 80 W D H H+ w d h volume

Diepte kamer 2,25m mm 2500 2550 2260 2410 1000 2250 1890 4.8 m3

Diepte kamer 3m mm 2500 3300 2260 2410 1000 3000 1890 6.5 m3

Diepte kamer 4,5m mm 2500 4800 2260 * 1000 4500 1890 9.6 m3

Externe afmetingen Nuttige afmetingen van de waskamer

LC 80 BOT W D H H+ w d h volume

Diepte kamer 2,25m mm 2900 2550 2260 2410 1200 2250 1890 5.1 m3

Diepte kamer 3m mm 2900 3300 2260 2410 1200 3000 1890 6.8 m3

Diepte kamer 4,5m mm 2900 4800 2260 * 1200 4500 1890 10.2 m3

De trolleywasmachine kan geïnstalleerd worden op de vloer met toegangsrampen voor het laden en lossen of 
binnenin een pit voor het laden op het niveau van de vloer. *Diepte van de pit per project.

De trolleywasmachines van Steelco zijn ontworpen om gedemonteerd te worden in secties voor een betere 
toetreding tot de bestaande structuren. De constructie van de waskamer vereist geen laswerkzaamheden.

Afmetingen van de cabine

Belangrijkste opties:
- Elektrische verwarming 111 kW of 201 kW - Hercirculatiesysteem water - Koelsysteem afvoer - Laad-/losrampen voor karren

- Voeding met stoom van het droogproces - 3o doseerder chemisch product - Luchtfiltering HEPA H14 - Software controle SteelcoData

- Derde voorverwarmingstank (elektrisch of stoom) - Meter voor geleidingsvermogen - Stoomcondensator - Streepjescodelezer

- Verbindingssysteem voor waskarren - Afvoerpomp - Turbo-droogsysteem - Hoogte passage deur 2100mm

- Analoge controlesensor wascircuitdruk (gegevensregistratie) - Ventilatoren extractie afvoerlucht - Verlichting waskamer

- Automatisering voor laden/lossen van de karren - Ingebouwde thermische printer voor de validatie en traceerbaarheid van de cycli

-  Enkele deur of dubbele deur aan beide zijden.
-  Waskamer in gepolijst roestvrij staal AISI 316L.
-  Externe carrosserie in roestvrij satijnstaal AISI 304.
-  Temperaturen van was- en desinfectieater volledig regelbaar tot 93°C.
-  Controle van de temperaturen met onafhankelijke sondes.
-  Verticaal geïnstalleerde hercirculatiepomp in roestvrij staal met drukcontrole.
-  Voeding met stoom, elektrisch droogproces.
-  Gedwongen droogsysteem met hete lucht via dubbele blazer met bereik tot 

1000 m3/u.
-  Twee automatische doseerders van chemicaliën met debietmeters en 

peilcontroles.
-  Zelfreinigende filter op het hercirculatiecircuit van waswater.
-  Bedieningspaneel SteelcoTronic met display met touchscreen.

LC 80 - LC 80 BOT - Belangrijkste eigenschappen

Speciale configuratie: 
wascabine met dubbele kamer met gescheiden was- en 

droogkamers om extra snelle opwerkingscycli uit te voeren.
De karren kunnen manueel of met robot geladen worden.

H+ H h
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Automatisch laden en lossen 
voor waskarren.

Automatisch laden en lossen 
voor ziekenhuisbedstructuren 
en operatietafels.

Hefplatform
...voor het beter laden van 

karren bij installaties buiten pit.

Verhoogd platform

De noodzaak van een diepe pit is altijd een band geweest voor de 
installatie van een wascabine voor trolleys, vooral bij projecten van 
herstructurering van reeds bestaande sterilisatiecentrales.

De "hefplatforms" zijn aangepaste oplossingen en toepassingen die  
Steelco biedt om deze problemen op te lossen en ze verzekeren dezelfde 
ergonomie en veiligheid in werking als een trolleywasmachine die in pit 
geïnstalleerd is, maar... met kleine pit of zonder noodzaak aan pit.

Met het hefplatform vermijdt men alle risico’s in verband met 
het beheer van een zware lading op hellende rampen.

De installatie van de trolleywasmachine is ook mogelijk met de laad- 
en loszone die direct op een gang uitgeeft.

Eenvoudige installatie

Ergonomie

Veiligheid

LC 80 - LC 80 BOT - Automatische laad- en losoplossingen 
Automatische laad- en losoplossingen
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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
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* Riferito ai soli prodotti 
elencati nel certificato 
n. 909/MDD
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Wasmachine voor ondersteken met thermi-
sche desinfectie

Wasmachine voor instrumenten met 
thermische desinfectie voor tandartspraktijken

ARES – Opwerking en opslag van 
flexibele endoscopen

Wassystemen voor laboratoria 
die onderzoek doen en voor de 
farmaceutische sector

Glazenwasser voor 
wetenschappelijk laboratorium

Wassystemen voor sterilisatiecen-
trales en laad-/losautomatiseringen

Stoomautoclaven


