
BWD 731
huuhtelu/desinfektiolaite

sairaaloiden, hoivakotien ja
klinikoiden tarpeisiin

Yksinkertainen käyttää

Täydellinen desinfiointi

SFS EN ISO 15883:n mukainen

BWD 731 on kehitetty erityisesti
sairaaloissa, hoivakodeissa ja
klinikoilla tapahtuvaan
virtsapullojen, alusastioiden tms.
huuhteluun ja desinfiointiin. Laite
soveltuu myös eristyshuoneiden
vastaaviin tarpeisiin. Fokus on
laadussa, joustavuudessa,
käyttäjäystävällisyydessä ja

turvallisuudessa.

KEN BWD 731 voidaan asentaa
seinälle, lattialle tai työtason
alle. Pesukammiossa voidaan
kerralla prosessoida esim. 1
alusastia tai 2 virtsapulloa.
Tietokoneohjattu prosessi ja
pyörivät pesupäät takaavat
tehokkaat ja tasalaatuiset
prosessit.
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www.ken.dk
Selkeä näyttö

Ovi toimii roiskealtaana

Täydellinen desinfiointi

Pesuainelokero

NetCom
ohjelmisto

Kombisäiliö
(Patentoitu)

Höyryn lauhdutin

Prässätyt
pesukammio
ja kombisäiliö

IP44-
kosteussuojaus

Tekniikka ja huolto
Kaikki KEN –laitteet ovat EU
direktiivien mukaisia ja kaikki
terveydenhuollossa käytetyt laitteet
täyttävät standardin SFS EN ISO
15883 vaatimukset ja ne on testattu
standardin SIS-TR 3:2001 mukaisesti.

KEN-laitteiden maahantuonnista ja
huollosta Suomessa vastaa:

Clinichem Oy Ltd.
Hallitie 12, 47400 Kausala
clinichem@clinichem.fi
www.clinichem.fi

Edut : Varusteet
■ Selkeä näyttö

ohjelmatietoineen.
■ 5 vakio-ohjelmaa. Ohjelmien

muokkausmahdollisuus
■ Suuttimien, pesupäiden,

putkistojen, kombisäiliön ja
pumpun täydellinen desinfiointi
prosessin jälkeen. Estää
mikrobikasvun ja nostaa
hygieniatasoa (patentoitu)

KEN- laitteisiin on saatavana runsaasti
lisävarusteita eri tarpeisiin, tarvittaessa
mittatilaustyönä

Spesifikaatio

■ Automaattinen Quick-start oven
suljenta ja prosessin käynnistys

■ Ovi toimii roiskealtaana. Astia
tyhjenee itsestään, mutta vasta oven
sulkeuduttua.

■ KEN NetCom  yhteys ulkopuolisiin
järjestelmiin dokumentaation
siirtämiseksi ja etähuoltoa varten.

Sähkö 3N~400V, 50Hz
Teho/Sulake 9kW/16A tai 6kW/10A

Vesiyhde Kylmä raakavesi, ¾” RG, 5-30°C, 0-3°dH

Vesiyhde Lämmin, pehmennetty vesi, ¾” RG, 30-70°C, 0-3°dH

Syöttöveden paine 200-800 kPa

Poisto Ø 90 mm P/S, lattia tai seinä

Ohjelmat ja veden kulutukset
Huuhteluohjelma
Virtsapullo-ohjelma
Alusastiaohjelma, medium
Alusastiaohjelma, pitkä
Pesuvatiohjelma

1 pesuvaihe, 7 l
2 pesuvaihetta, 14 l
3 pesuvaihetta, 21 l
5 pesuvaihetta, 35 l
3 pesuvaihetta, 21 l

Pesuainepumppu Vakiovaruste
Pesuainelokero 1:lle 5 l:n astialle

Pesupumppu 298 l/min. , 0,75kW

Pesukammion koko kork x lev x syv 460 x 380 x 280 mm

Melutaso 62.5 dB(A) (äänen paine)

Tiiveysluokka Vakio: IP 21, Extra: IP 44


