
PŁUCZKO-DEZYNFEKTORY

Płuczko-dezynfektory linii CLINOX są przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji kaczek oraz basenów, innych pojemników 
sanitarnych, takich jak miski nerkowate, wiadra itp. Eliminuje to konieczność ręcznego opróżniania w/w naczyń oraz ich dezynfekcji, 
co oszczędza czas, miejsce i koszty. Płuczko-dezynfektory CLINOX 3A zmniejszają zużycie energii nawet o 30% przy jednoczesnej poprawie 
osiągów. Urządzenia zostały specjalnie zaprojektowane dla szpitali, domów opieki i prywatnych klinik. Są idealnym rozwiązaniem przy 
wyposażaniu brudowników (nawet tych o małej powierzchni) w oddziałach szpitalnych, izolatkach oraz węzłach sanitarnych.
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CLINOX 3A
Płuczko-dezynfektory

Dzięki innowacyjnemu projektowi CLINOX 3A jest dzisiaj przykładem nowoczesnej i zaawansowanej technologii. Gwarantuje 100% 
automatyczną obsługę bez użycia rąk, pełną eliminację bakterii i zarodników, nawet najbardziej opornych, w tym Clostridium Difficile. 
Wszystko to jest możliwe dzięki 12 dyszom ze stali nierdzewnej (w tym 4 obrotowym) oraz dzięki połączeniu działania specjalnego 
programu sporobójczego wraz z opatentowanym płynem.

Płuczko-dezynfektory Clinox 3A są całkowicie wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Wyróżniają się nowoczesnym wyglądem, mocną 
strukturą oraz jednoczęściową komorą mycia z zainstalowanym systemem samoczyszczącym. Charakteryzują się wielofunkcyjnością 
oraz dbałością o bezpieczeństwo użytkowania.

AUTO TOTAL

100% automatyczny.

7” kolorowy ekran dotykowy.

Standardowy port 45. WiFi opcjonalne.RJ

Otwieranie/Zamykanie

Start

Cykle

Kontrola poziomu detergentu

Ekran

Porty

Automatyczne za pomocą przycisków nożnych. Bez użycia rąk.

Automatyczne opróżnianie basenu i start programu mycia i dezynfekcji.

Standardowy, intensywny.

Alarmy wizualne i dźwiękowe.

Standardowy, intensywny, .SPOROBÓJCZY

AUTO TOTAL

Model

� Brak ryzyka przenoszenia zakażeń

� Brak manipulacji i obracania

Ładowanie basenu  trzymając go za uchwyt:

NA CZYM POLEGA WYJĄTKOWOŚĆ MYJNI CLINOX 3A ?

Funkcja tradycyjnego zlewu z wbudowanym 

systemem spłukiwania
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� Łatwy i bezpieczny załadunek basenów (bez potrzeby 
obracania podczas umieszczania w koszu)

II – WŁAŚCIWY PROCES MYCIA

I – USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ
Po zamknięciu pokrywy do komory urządzenia przez 12 dysz 
wtłaczana jest zimna woda pod ciśnieniem 4 bar, aby usunąć 
zanieczyszczenia wewnątrz mytych naczyń.

TRZY FAZY PROCESU MYCIA

Po fazie mycia wstępnego zimną wodą do komory wtłaczana 
jest woda gorąca pod ciśnieniem 4 bar. W tym momencie 
podawany jest detergent i środek zmiękczający wodę. W tej 
fazie usuwane są wszelkie plamy i trudne do usunięcia 
zabrudzenia.

III – DEZYNFEKCJA TERMICZNA
Dezynfekcja termiczna zachodzi przy użyciu pary wodnej 
o temperaturze 90 C. Czas utrzymania temperatury 90 C 
zależny jest od wybranego programu,  dla  którego przypisana 
jest odpowiednia wartość parametru A0 (A0-60, A0-600, 

° °

A0-
600 + dezynfekcja chemiczna – program sporobójczy).

STEROWANIE KOMPUTEROWE
Procesor steruje całą elektroniką, procesem mycia 
i dezynfekcji. Funkcja samodiagnozy pozwala na zbieranie 
i rejestrowanie danych dotyczących użytkowania płuczki, jej 
stanu oraz samego przebiegu procesu mycia i dezynfekcji.

ERGONOMIA
� Załadunek od góry: oszczędność miejsca w brudowniku 

HIGIENA
� Umożliwia wylewanie wszelkich nieczystości bezpośrednio 

do komory: może być wykorzystywana jak tradycyjny zlew
� Regulowane nóżki dla lepszej stabilności oraz łatwego 

czyszczenia podłogi pod urządzeniem
� Dezynfekcja termiczna parą po każdym myciu, a następnie 

chłodzenie strumieniem zimnej wody dla lepszej wentylacji

BEZPIECZEŃSTWO PROCESU

� W fazie chłodzenia i wentylacji, urządzenie blokuje się 
dodatkowo na 1 minutę 30 sekund dla zwiększenia  
bezpieczeństwa.

� Komora jako głęboko tłoczony monolit dla eliminacji 
miejsc, w których mogłyby się gromadzić zanieczyszczenia 
(np. biofilmy)

� Możliwość konfiguracji ustawień zabezpieczona kodem

� Bezdotykowa obsługa za pomocą przycisków nożnych

� Kontrola mikroprocesorowa, port Rj45

ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKIMI NORMAMI
� Spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC
� Posiada certyfikaty: EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-3, 

EN ISO 15883-5, EN ISO 13485 i EN 13697

� Informacja i kontrola za pomocą kolorowego wyświetlacza 7” 
(data, nr cyklu, faza cyklu, temperatura, wartość A0 … ) dostępne 
w czasie rzeczywistym bez potrzeby manipulacji i kontaktu 
z dłonią

� Różnorodność koszy (uchwytów) do mycia naczyń sanitarnych 
(basenów, wiader, kaczek, butelek na mocz, nakładek na toalety 
itp.). Górne ładowanie oferuje dużą pojemność mycia, 
a wielofunkcyjne wyposażenie daje możliwość mycia i dezynfekcji 
większości naczyń sanitarnych wykorzystywanych w oddziałach 
szpitalnych.

PORĘCZNOŚĆ

� Wbudowana i zintegrowana pompa detergentu z informacją 
o ilości środka 

CLINOX 3A TOTAL
Płuczko-dezynfektor

PODSTAWOWY KOSZ:
1 x basen z pokrywą
2 x kaczki 

Kosz na 6 kaczek / butli

Wielofunkcyjny 
uchwyt 

(np. do wiadra)

Uchwyt na
nocnik

Kosz do 
dezynfekcji 
3 basenów

Kosz na 
elementy
szklane

Kosz na 
5 misek

nerkówek
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DODATKOWE KOSZE ZAŁADOWCZE



� Zasilanie: 400V/50Hz 3N+PE,10A lub 230V/50Hz 1N+PE, 16A
� Moc całkowita: 3000W

� Odpływ: 100mm

� Podłączenie ciepłej wody: 3/4”

� Waga: 95kg

� Natężenie przepływu: 16l/min.
� Temperatura min/max: 40°C – 60°C
� Poziom hałasu: 50dB

� Ciśnienie min.: > 1.0bar

� Ciśnienie min.: > 1.0bar
� Podłączenie zimnej wody: 3/4”

� Wymiary:  600  x szer. mm gł. 650mm  x wys. 940mm

� Natężenie przepływu: 16l/min.

PARAMETRY TECHNICZNE

600 610

600
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� Instalacja elektryczna: 3-fazowa

� Odpływ kanalizacyjny Ø100 w podłodze 
lub ścianie (na wysokości max. 25cm)

� D 3/4oprowadzenie wody zimnej i ciepłej: rura ”

WARUNKI INSTALACYJNE

WIDOK PRZODU Z 

WIDOK GÓRY Z 

WIDOK BOKU Z 


