
100-2500 l jätettä / sykli 

Helppokäyttöinen 

Luotettava höyrysterilointi  

Automattinen, suljettu prosessi 

Varmatoiminen 

Jätteiden tehokkaaseen murskaamiseen ja dekontaminointiin.   
   
 

Ecodas T150 

Toiminta 

Ecodas-tuoteperhe helpottaa sairaaloiden ja tutki-
muslaitosten eettisen ja infektoivan jätteen käsitte-
lyä. Käsittelyn jälkeen jäte on murskattu ja steriloitu 
ja voidaan hävittää normaalina jätteenä.  

Laite on ympäristöystävällinen ja taloudellinen tapa 
jätteiden käsittelyyn. Investointi, joka maksaa     
itsensä nopeasti takaisin.  

Ecodas -tuoteperheeseen kuuluu sarja robusteja ja 
luotettavia murskaavia autoklaaveja jätteille. Jäte-
säkit syötetään päältäpäin laitteen yläkammioon ja  
murskaavat terät pilkkovat jätteen, joka putoaa 
edelleen alakammioon steriloitumaan.   

Kun kuorma on steriili, jäte on tyhjennettävissä  
laitteen alaosasta jäteastiaan. Laitteet ovat kestäviä 
ja suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja suurille jäte-
määrille. Tuotteet ovat CE-merkittyjä ja ISO 9001-
sertifoitiuja. 



Käyttökohteita 

Biolääketieteellinen jäte (tartuntavaarallinen 
lääketieteellinen-, pistävä ja viiltävä- tai nestemäi-
nen jäte sekä laboratorio- tai patologinen jäte ym.).  

Biolääketieteellinen jäte on käsiteltävä tuotanto-
paikalla selkeällä ja sertifioidulla järjestelmällä 
(kuten Ecodas) tai lähetettävä toimipaikan 
ulkopuolelle sallittuun käsittelylaitokseen

 

Näin Ecodas toimii 

Patentoitu Ecodas-prosessi vähentää jätteen määrää 
n. 80% ja tekee sen komponenteista tunnistamatto-
mia.  

Patentoidussa prosessissa yhdistyvät, murskaus ja 
suora paineistettu kuuma höyry, kaikki yhdessä    
suljetussa järjestelmässä. Näin saavutetaan täydelli-
sen steriloitu lopputulos. Käsitelty jäte on vaaraton-
ta, tunnistamatonta ja turvallista hävitettäväksi,  
kuten tavallinen yhdyskuntajäte.  

Prosessi alkaa murskauksella, mikä mahdollistaa 
höyryn tunkeutumisen ja varmistaa, että kaikki jäte 
on suorassa kosketuksessa steriloivan höyryn kanssa. 
Sen jälkeen ylikuumennettu höyry (138 °C ) tuhoaa 
mikrobit korkeassa paineessa (3,5 bar).  

Tämä yksinkertainen, tehokas sekä kustannus-
tehokas toimenpide, muuntaa saastuneet lääke-
tieteelliset materiaalit vaarattomiksi yhdyskunta-
jätteiksi.  

Malli T2000 

Standardit  

ECODAS -prosessi on Pasteur de Lille -
instituutin ja Ranskan yleisen hygienianeuvoston 
testaama (CSHPF), Ranskan terveysministeriön ja 
ympäristöministeriön alaisuudessa. 
 
ECODAS-järjestelmien laadunhallinta suoritetaan 
noudattaen ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 -
standardeja. ECODAS-tuotteet ovat standardin NF 
X30-503-1 mukaisia ja CE-merkittyjä. 



Taloudellinen 

• Matalat käyttökustannukset 
 
Prosessin vaiheet 

 Lastaus 
 Murskaus 
 Kuumennus 
 Sterilointi 
 Jäähdytys 
 Viemäröinti 
 Purku  
 
Ohjelma-aika n. 30 min 

Ympäristöystävällinen 

• Ei vaarallisia päästöjä (savu, kemikaalit, säteily) 
• Jäte voidaan käsitellä sen syntypaikalla 
 

Helppokäyttöinen ja turvallinen 

• Värillinen monikielinen kosketusnäyttö 

• Ei välijätteen käsittelyä 

• Lämpötilan valvonta jäte-erän sisällä 

• Steriloituminen varmistetaan pitämällä jätteen 
sisälämpötila 10 minuuttia 138 °C:ssa. 
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Tekniset tiedot      

Mallit T100 T150 T300 T1000 T2000 

Ulkomitat (S x L x K) (m) 2 x 1,2 x 2,1  4,9 x 4,6 x 6,4  4,9 x 4,6 x 6,4  2,7 x 2 x 3  2,7 x 2,1 x 3,3  

Kuljetuspaino/testipaino (kg) 635 / 780  2800 / 5000  5200 / 10500  800 / 1 100  2000 / 3100  

Puristusvoima (kg/cm²) 0,1  2,5  3,5  1  2  

Höyrynpaine (bar) 8  8  8  8  8  

Höyryn maksimivirtaama (kg/h) 35  370  500  65  170  

Paineilma (bar) 6  6  6  6  6  

Sähkö 380 V / 3 –vaihe (kW) 5  8  14  20  35  

Keskimääräinen sykliaika (min) 30 30  30  35  45  

Prosessin tilavuuskapasiteetti (l) 100  150  350  1100  2500  

Jätteen keskimääräinen tiheys (kg/m³) 100-150  100-150  100-150  100-150  100-150  

Keskimääräinen prosessin paino-
kapasiteetti (kg/sykli) 10-15  15-23  35-53  110-165  250-375  

Mikrobien inaktivaatio 108  108  108  108  108  

Jätteen tilavuuden pieneneminen (%) 80 80 80 80 80 

Höyrynkulutus / sykli (kg) 6  9  15  20  40  

Sähkönkulutus / sykli (kWh) 0,55  1,4  1,7  4  9  

Vedenkulutus / sykli (l) 5  15  25  35  50 l 

Ecodasin sterilointisykli 


