
MYJNIA DO BASENÓW 
SANITARNYCH 
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Płuczko-dezynfektor renomowanego producenta firmy  gwarantuje najwyższe standardy higieny, zapewnia 
mycie i dezynfekcję różnego rodzaju naczyń szpitalnych takich jak kaczki, baseny, wiadra.

Steelco (MIELE Group)

� Możliwość załadunku na jeden cykl mycia 1 basenu z pokrywą + 2 kaczek

� Urządzenie wyposażone w tryb stand-by utrzymujący urządzenie w gotowości
do użycia przy minimalnym zużyciu energii

� Uszczelka drzwiowa umieszczona na korpusie urządzenia

� Myjnia ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej

� Łatwa obsługa – przyciski szybkiego dostępu

� Drzwi komory otwierane automatycznie przy pomocy przycisku nożnego i zamykane ręcznie (dotyczy modelu SAD)

� Temperatura dezynfekcji termicznej 93°C

� Możliwość zaprogramowania przez użytkownika programów indywidualnych

� Wbudowana pompa do dozowania środka odkamieniającego z czujnikiem 
niskiego poziomu
� Możliwość podłączenia dodatkowej pompy dozującej do środka myjącego
� Miejsce na przechowywanie wewnątrz urządzenia 2 kanistrów o pojemności
5l każdy

� Wyświetlacz LCD. Wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje taki jak: rodzaj programu, wartość A0, 
temperatura w komorze, aktualna faza cyklu)

� Możliwość wyboru uchwytu załadowczego do potrzeb użytkownika w zależności
od rodzaju mytych naczyń sanitarnych

� Komora higieniczna - tłoczona bez jakichkolwiek połączeń śrubowych, 
czy spawanych (brak możliwości gromadzenia zabrudzeń)

� Poziom dezynfekcji w zależności od potrzeb – ustawianie wartości A0 w tym 
A0=3000

� Wydajny efekt mycia osiągnięty dzięki wielu stałym i obrotowym dyszom 
myjącym, które zapewniają optymalny przepływ wody zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz dezynfekowanych przedmiotów
� 3 predefiniowane programy mycia (szybki, normalny, intensywny)

� Obudowa, rama i komora mycia wykonane ze stali kwasoodpornej

� Możliwość zaprogramowania przez użytkownika 3  programów indywidualnych
� Optyczna i akustyczna informacja o awarii urządzenia

� Urządzenie dostępne w wersji: MD drzwi manuale, SAD drzwi półautomatyczne, 
AD drzwi automatyczne

PWD 8545 SAD

PWD 8545
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� Otwór w ścianie dla przewodu odpływowego 110 mm
Odpływ:

Zimna woda:

Podłączenie elektryczne:
� Napięcie (stan fabryczny): 3N AC 400V/50Hz lub 1N AC 230V/50Hz

� Zabezpieczenie 3 x 16A

� Minimalne ciśnienie dynamiczne: 100kPa

� Pobór mocy 5,05kW

� Ciśnienie maksymalne: 800kPa

Ciepła woda:
� Minimalne ciśnienie dynamiczne: 100kPa

� Wielkość przepływu 14l/min

� Wielkość przepływu: 14l/min
� Gwint przyłącza po stronie instalacji budowlanej wg DIN 44991 (z uszczelnieniem płaskim) 3/4"

� Ciśnienie maksymalne: 800kPa

� Gwint przyłącza po stronie instalacji budowlanej wg DIN 44991 (z uszczelnieniem płaskim) 3/4"

WARUNKI INSTALACYJNE  

� Środek przepustu ściennego (wysokość nad gotową podłogą) 0,51m

� Waga: 62kg

� Wydajność pompy obiegowej 250l/min

PARAMETRY TECHNICZNE 

� Wymiary zewnętrzne: szer. 545mm x gł. 475mm x wys. 1630mm

� Moc całkowita: 5,05kW
� Pompa obiegowa o mocy 730W

� Podłączenie zimnej wody: 3/4”

� Odpływ: 100mm

WIDOK BOKU Z WIDOK PRZODU Z 


