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A thermo-dezinfektorok lehetővé teszik a fogorvosi 
műszerek biztos, követhetően sikeres tisztítását és 
fertőtlenítését. Különösen anyagkímélő módon  
dolgoznak és olyan neves gyártók, mint a KaVo 
és W&H ajánlják a kézidarabok és turbinák 
előkészítésére.

Miele thermo-dezinfektorok –
előnyök, melyek naponta kifizetődnek

Nagyobb teljesítmény
A thermo-dezinfektorok a kiváló tisztítási minőség mellett  
magas teljesítményükkel nyújtanak meggyőző eredményt. 
•  Egy innovatív fűtőszivattyú kezeskedik az időmegtakarításért, 

valamint a maximális hatékonyságért.
•  Új fejlesztésű mosogatókarok átdolgozott fúvóka formával  

és elrendezéssel a teljes hatékonyságú szórási képért.
•  Optimalizált vízutak és az erősen megnövelt nyomás  

az injektorfúvókáknál az üreges testű műszerek alapos  
és biztos előkészítését teszik lehetővé.

•  Ciklusonként 22 kézidarabot és turbinát, vagy üreges testű 
műszert lehet előkészíteni (100%-os kapacitás-növekedés  
a kézidarabok és turbinák esetében az előző szériával  
össze hasonlítva). 

Nagyobb biztonság
Az új generáció kezeskedik a maximális higiéniáról  
és a biztonságról az előkészítés alatt.
•  A többszintes szűrőrendszer nagy hatékonysággal távolítja  

el a szennyeződés-részecskéket a mosófolyadékból.
•  Nagyfelületű központi szűrők garantálják a felső kosárban  

az eldugulás elleni optimális védelmet a kézidarabok  
és turbinák, és üreges testű műszerek számára.

•  Lézer technológia segítségével résmentesen, különösen sima 
varratokkal összehegesztett öblítőtér semminemű lerakódási 
lehetőséget nem nyújt a szennyeződés, vagy vér számára.

•  Kiváló előkészítési eredményeket biztosít az öblítési nyomás-, 
valamint szórókarfelügyelet, amelyek a leeső mosónyomást, 
vagy a rakodási blokádokat azonnal felismerik.

Nagyobb kényelem
A könnyen elérhető sótartály az ajtóban és további kényelmi 
jellemzők könnyítik meg a munkafolyamatokat a felhasználó 
számára. 
•  A szabadalmaztatott sótartály az ajtóban kb. 2 kg sót  

képes befogadni. Az utántöltés hajlongás nélkül, 
kényelmesen és ergonomikusan megvalósítható.

•  AutoClose: az ajtó és a készülék közötti érintkezésre  
az ajtó automatikusan bezárul.

•  EcoDry: a program végét követően a PG 8581-es ajtaja az 
AutoOpen funkciónak köszönhetően automatikusan kinyílik.  
Így a maradék nedvesség a mosogatótérből könnyedén  
el tud szivárogni és a mosogatni való gyorsabban szárad.

•  A PG 8591-es DryPlus forró levegős szárítása az optimális 
megoldás az üreges testű műszereknél. Az elé kapcsolt 
H13 osztályú hepa szűrő optimális részecske leválasztást 
eredményez a szárítási levegőből. A szűrő egy csapóajtón 
keresztül az elülső lábazati sávban könnyedén elérhető.
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Miele thermo-dezinfektorok –
igény szerinti teljesítmény

* fedél nélkül (a fedelet a szállítási terjedelem tartalmazza)
** opcionálisan 1 fázis

Thermo-dezinfektorok     G 7831   PG 8581   PG 8591

Gyártási szélesség [mm]    450   600   600

Magasság, mélység [mm]    M 850 (820*), MÉ 600 M 835 (820*), MÉ 600 M 835 (820*), MÉ 600

Üzemelési idő / Vario TD** [perc]   55   41   39

Töltet kapacitás      

Kézidarabok és turbinák    6   22   22

Elszívók      4   22   22

       

Szárítás          EcoDry   DryPlus

Villamos csatlakozás    1 fázis   3 fázis**   3 fázis**

Készülék  Felszereltség          Anyagszám

G 7831  Fehér külső burkolat, soros interfész         6093260

G 7831  Rozsdamentes acél külső burkolat, soros interfész       6093240

PG 8581 AW PD Fehér külső burkolat, 1 beépített adagoló szivattyúval, Ethernet modul, EcoDry    10121150

PG 8581 AW LD Fehér külső burkolat, 2 beépített adagoló szivattyúval, Ethernet modul, EcoDry    10121160

PG 8581 AE LD Rozsdamentes acél külső burkolat, 2 beépített adagoló szivattyúval, Ethernet modul, EcoDry   10121170

PG 8591 AW Fehér külső burkolat, 1 beépített adagoló szivattyúval, 1 külső adagoló modul, Ethernet modul, EcoDry  10121180

PG 8591 AE Rozsdamentes acél külső burkolat, 1 beépített adagoló szivattyúval, 1 külső adagoló modul, Ethernet modul, EcoDry 10121190
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Vezérlés, programok, üzemelési idő
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G 7831 Tisztítás / fertőtlenítés 

 Üzemelési idő  KW  WW  AD  Energia  

 perc   liter  liter  liter  kWh  

SPECIAL 93°C-10’ 57   21,8  –  –  2  

Vario TD 55   30,3  –  –  1,8  

Univerzális 36   23,3  –  –  1,2  

Öblítés 4   6,5  –  –  0,01  

Fűtés: 3,1 kW 

(1N AC 230 V, 3,3 kW)       

PG 8581 Tisztítás / fertőtlenítés      Szárítás

 Üzemelési idő KW WW AD Energia  Üzemelési idő Energia

 perc liter liter liter kWh  perc  kWh

Vario TD Dental 41 37,1 – 9,0  2,5  7  –

Special 93°C-10 min 54 41,5 – 14,0 3,8  3  –

Öblítés 4 10,0 – –  –  –  –

PG 8591 Tisztítás / fertőtlenítés      Szárítás

 Üzemelési idő KW WW  AD  Energia  Üzemelési idő Energia

 perc liter liter liter kWh  perc  kWh

Vario TD Dental 39 18,6 18,5 9,0  2,2  52  0,9

Special 93°C-10 min 49 11,9 29,6 14,0 3,0  79  1,4

Szárítás – – –  –  –  40  0,7

       

Vario TD Dental
A Vario TD Dental a programban az elő- 
tisztítás alacsony hőmérsékleten történik, 
hogy a vérmaradványok ne denaturálódjanak.  
Az intenzív főtisztítást követi a termikus  
fertőtlenítés > 90 °C-kal és 5 perces 
tartási idővel. A műtéti műszerek optimális 
kímélése érdekében a végső öblítés  
deio nizált vízzel, vegyszer nélkül történik.

Ez a program alkalmas a DIN EN ISO 
15883 szerinti rutinszerű feldolgozásra, 
minden hőálló műszer számára.  
Az eljárás különösen anyagkímélő 
és ajánlott kézidarabok és turbinák 
előkészítésére is. A PG 8591 thermo-
dezinfektorban a forró levegős szárítás 
gondoskodik a műszerek záró, alapos 
szárításáról.

SPECIAL 93°C-10’
A SPECIAL 93°C-10’ program a 
Fertőzésvédelmi Törvény (IfSG) 18. §-a 
szerinti járványtörvényi rendelkezésénél 
kerül alkalmazásra. A Robert-Koch-Intézet 
szerint mindkét eljárás esetén hatékony 
az A és B hatókörzeteknél a gomba-, 
baktériumölő és vírus inaktiváló hatás, 
beleértve a HBV-t és a HIV-et is.

Miele Kft. | 06 1 880 6460 (hétfőtől péntekig: 9:00–17:30, szombaton: 10:00–14:00) | www.miele-professional.hu
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