
 

A0 60 –lämpödesinfektio 

Helppokäyttöinen 

Turvallinen 

Nopea –aikaa säästyy muuhun 

Taloudellinen 

Kompakti ja helppokäyttöinen puhdistus– ja desinfektiolaite sopii monenlaiselle pestävälle ja             
desinfioitavalle välineistölle monenlaiseen käyttökohteeseen. Se on luotettava ja nopeilla ohjelma-
ajoillaan todellinen pikapesuri. 

TopClean 60  

Toiminta 

Infektiontorjunnan ammattilaiset suosittelevat    
infektioketjujen katkaisemiseksi standardoitua,   
koneelliseen pesuun ja desinfiointiin perustuvaa  
rutiinia.  

Koneellinen pesu säästää henkilökunnan aikaa ja 
tasainen pesutulos varmistuu. 

A0 60 –arvolla suoritettava lämpödesinfiointi     
viimeistelee pesutuloksen tarjoten tehokasta hygie-
niaa moniin käyttötarkoituksiin. 

Nopean desinfektion ansiosta tuotteet ovat pian taas 
käytettävissä. 



Käyttökohteita 

Infektiontorjunnan ammattilaiset suosittelevat 
infektioketjujen katkaisemiseksi standardoitua, 
koneelliseen pesuun ja desinfiointiin perustuvaa 
rutiinia.  

Nopeasta koneellisesta käsittelystä voidaan 
hyötyä muun muassa sairaaloiden huolto-
huoneissa, päiväkodeissa, uimahalleissa ja ap-
teekeissa.  

Käsiteltäviä tuotteita voivat olla esim. hoito-
välineet, kuljetuslaatikot, 10 litran ämpärit,   
lelut ja putkipostikapselit.  

Laite on varustettavissa monenlaisilla telineillä. 

Edut käyttäjälle 

Käsinpesusta luopuminen merkitsee ajan   
säästöä – tämä motivoi ja vapauttaa henkilö-
kuntaa muihin tehtäviin. 

Lämpödesinfektio A0-arvolla 60 varmistaa  
hygienian monenlaisissa käyttökohteissa. 

Nopean desinfiointiprosessin ansiosta pestävät 
tuotteet ovat käytettävissä nopeasti. 

Standardoitu puhdistusprosessi maksimoi   
luotettavuuden ja pysäyttää infektiot. 

Turvallinen, automaattisesti avautuva ja      
sulkeutuva ovi. 

Hintatehokasta puhdistusta ja desinfiointia  
taloudellisella sähkön, veden ja pesuaineiden 
käytöllä. 

Näin TopClean 60 toimii 

Laitetta ohjataan helpolla, käyttäjäystävällisellä 
kalvonäppäimistöllä ja näytöllä. 

Valittavana on kolme ohjelmaa erilaisiin    
puhdistustarpeisiin: 

• Pikapesu 

• Normaali pesu 

• Intensiivipesu (prosessissa on veden vaihto) 

Ovi avautuu ja sulkeutuu automaattisesti. 

Innovatiivinen AktivPlus –hienosuodatin      
tehostaa puhdistustuloksia. 

Syöttökorkeus 420 mm, saatavana myös     
erilaisia korokkeita. 

Malli T2000 



Ympäristöystävällinen ja taloudellinen 

• Kierrättää pesuvettä 

• Matalat käyttökustannukset 

 

Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä 

• Koneen käyttö on opittavissa nopeasti 

• Pesu– ja huuhtelulämpötilat yms. näkyvät     
koneen digitaalinäytöllä 

• Laadukas MIKE 2 –hallintajärjestelmä 

• M-Commander W –softwaren avulla on 
helppo lukea tutkia ja muokata laitteen    
tiedostoja. Ne voi siirtää PC:lle ja tarvittaessa 
lähettää tiedoksi laitteen huollolle. Huollon ja 
ylläpidon tarvitsemat tiedot ovat helposti 
jaettavissa. 

Esimerkkejä koreista 

A0-arvo ja lämpötila Pika           Perus           Intensiivi    Start                Stop 

SK500-yleiskori 

SK501-kenkäkori 

Lämpödesinfektio A0-arvolla 60 

• Kylmä-tai lämminvesiliitäntä 

• 3-vaihekytkentä 

• Veden kovuus max. 3°dH (54 ppm) 

• Kemiallinen desinfektio mahdollista pesu-
kemikaalin avulla 

• 74 °C pesulämpötila/tankin lämpötila 

• Loppuhuuhtelun/boilerin lämpötila 83 °C 

• Ao60-desinfiointi 

• Veden kulutus jopa vain 2,6 litraa  

• Vedenkulutus vedenvaihto-ohjelmalla     
13,6 litraa 

• Ohjelma-aika vain 6-8 minuuttia SKR500-2 –tarjotinkori 
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Tekniset tiedot  

Malli TopClean60 M2 

Ulkomitat (S x L x K) (mm) 600 x 600 x 1220  

Korin mitat (mm) 500 x 500  

Teoreettinen kapasiteetti 8-10 sykliä/h 

Ohjelman sykliaika 360-480 s. riippuen asetetusta Ao-arvosta 

Sähkösyöttö 3-vaihevirta: 3 N PE 400V 50 Hz; 12,3 kW; 19,6A 

Sulake 25 A 

Suojaluokitus IP X5 

Vesikytkentä Aqua-Stop –kytkentä käyttövesilinjaan. Virtaama 0,6-5 bar. 
EN1717. Viemäröinti 3/4”.  

VIrtaama 5 l / min 

Loppuhuuhteluveden kulutus 2,6 l/sykli (vaihtelee) 

Boileri Lämpötila 83 °C, 7 l 

Pesutankki  Lämpötila 74 °C, 11 l 

Lämmönluovutus                                       
(6 ohjelmalla tunnissa laskettuna) 0,6 kW 

Paino  87,5 kg (pakattuna 102,5 kg) 

Pakkakuksen mitat (L x S x K) (mm) 700 x 700 x 1320 

Optiot Mm. RO-yksikkö Gio-moduuli, Jalusta, AktivPlus-suodatin, korit 


