
 

 

 

Hygiene Systems 
 

 

KEN IQ5 
 

Älykästä täsmälaatua 
- Tehokkaan desinfioinnin tulevaisuus on nyt 

 

•  Helppokäyttöinen 
 

•  Luotettava 
 

•  Helposti huollettavissa 
 

•  Helppo valinta!! 
 

KEN A/S on kehittänyt uuden instrumenttien 
pesu/desinfektorimalliston keskisuurten ja suurten 
laitteiden sarjaan, joka kokoluokan laitteita 
käytetään erityisesti sairaaloiden, 
terveyskeskusten ja klinikoiden 
välinehuoltokeskuksissa. 
KEN IQ -laitesarja on suunniteltu modulaariseksi, 
joka takaa soveltuvuuden monipuolisesti eri 
tarpeisiin.  IQ-sarjan laitteet täyttävät kaikki 
kansainvälisten standardien vaatimukset sekä 
terveydenhuollon laitedirektiivin 93/42/EEC -
vaatimukset  

 

Elegantti design, joka käsittää mm. tasaiset, 
helposti puhdistettavat pinnat ja lämpölasisen 
oven/ovet. Ovi on liukuovi, joka säästää tilaa 
laitteen kuormaus- ja purkupuolella. Kuormaus ja 
purkamien voivat tapahtua joko manuaalisesti tai 
automaattisen laitteiston avulla.    

 

IQ -sarjan käyttö on helppoa etuosan 
näyttöpaneelilta, jossa esitetään myös kaikki 
käyttäjälle olennainen prosessitieto.     

 

KEN IQ-sarjan pienin laite IQ5 on erittäin 
hyödykepihi ja lanseeraushetkellään (2016) 
markkinoiden pienikulutuksisin laite muihin 
vastaaviin verrattuna. Se varmistaa alhaiset 
käyttö- ja elinkaarikustannukset ja pienentää 
ekojalanjälkeä.  
IQ5:ssä on valinnan mukaan 5 tai 6 pesutasoa ja 
siihen voidaan kuormata jopa 12 DIN-mitoituksen 
mukaista pesukoria.  

 

IQ-sarjan laitteet on varustettavissa 
etähuoltoyhteydellä. Tällöin vikadiagnostiikka 
voidaan suorittaa ilman paikalle tuloa. Se säästää  
huolto- ja korjauskuluja ja  nostaa käyttöastetta



Jännite 3x400 V 50 Hz 

Teho/sulake 12,5 kW/20A 

Pesukammion tilavuus 240 L 

Veden kulutus/pesuvaihe n.12-15 L 

Vesiyhteet, kylmä vesi 1 kpl 3/4”, 5-30˚, 0-30˚dH 

Vesiyhteet, pehmennetty vesi 1 kpl 3/4”, 5-70˚, 0-3˚dH 

Vesiyhteet, demineralisoitu/RO-vesi 1 kpl 3/4”,  5-70˚C – lisävaruste 

Kuivauspuhallus ø100, 180 m3/tunti 

Höyryn paine 150-400 kPA - lisävaruste 

Päämitat kork x lev x syv  2000 x 662 x 711 mm 

Vakio ohjelma-aika 55 min. 

Pikaohjelma-aika 35 min. tai alle, lisävaruste  

Kuormauskapasiteetti 10/12 DIN -koria 

Ovimateriaali Lämpölasi 

Ovet Pystytasossa liukuvat ovet 

Vakio-ohjelmat 10  

Lisäohjelmat 30, vapaasti ohjelmoitavissa 
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            Etuja: 
• Älykäs PCTP-näyttöruutu 
• RFID teknologia 
• Huoltovapaat liukuovet 
• Automaattinen kuormaus/purku 
• Huolto etuoven kautta, ei huolto- 
  tilantarvetta sivuilla 

 

           Hygieniaturvallisuus: 
• EN 62366:n mukaan testattu 
• EN ISO 15883-1-2-5 mukainen 
• Helposti puhdistettavat pinnat 

 

             Prosessivalidointi ja tietojen tallennus: 
• Avoin ohjelmarakenne 
• Täydellinen prosessivalidointi- 
   mahdollisuus 
• Prosessitiedon siirto- ja etähuolto 
  mahdollisuus 
• Prosessitiedon tulostin 

 

Ekologia/ympäristö 
• Alhainen energian kulutus 
• Alhainen veden kulutus 
• Alhainen kemikaalin kulutus 
• Alhainen melutaso 
  

 

 

 

 

                                                                                                 
 

       

               

                                                             

                                                       Maahantuonti, myynti ja huolto:                  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                        
                Clinichem Oy Ltd.                                                                                                        

                www.clinichem.fi     
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