
 

 

 

 

 

 

Nagy kapacitás 

A DEKO 190 nagymérető mosókamrával 
rendelkezik, egyidejőleg 2 db ágytál fedéllel és  4 
db vizeletes kacsa ürítés nélküli befogadására 
alkalmas. A beépített lehajtható rácspolcra 4 db  
mosdótál vagy egy ülıkével ellátott szoba WC 
helyezhetı. Variálhatósága miatt számos más 
eszköz elhelyezhetı benne, mint pl.: vesetálak, 
edények, vázák, szoba WC. Az opcionálisan 
használható tartók és kosarak behelyezése 
egyszerő, segítségükkel hatékonyan tisztíthatóak, 
pl.: szívóüvegek – szívócsövek, gyógyszeres 
dobozok, mőtıscipık. 
 

Biztonságos és veszélytelen 

Mőködés közben az ajtó mindvégig biztonságosan 
zárva tart. A zöld kijelzı tájékoztat, ha az ajtó 
kinyitható. Igény szerint hangjelzı is beépíthetı, 
mely jelzi a folyamat végét.  

A különbözı kritikus folyamatértékek  programozás 
szerinti teljesítése érdekében, a DEKO 190 
berendezést „A” szintő, független hımérséklet 
ellenırzı szenzorral szereltük fel. 

A hatékony tisztítást a mosási ciklus megfelelı 
pontján, az elıre meghatározott mennyiségő 
automatikusan adagolt mosószer biztosítja. A 
mosószerkanna biztonságosan tárolható a könnyen 
hozzáférhetı mosószertárolóban. Az intelligens 
kontroll rendszer folyamatosan ellenırzi a nyomást 
és az elıre programozott folyamatértékek elérését.  

A kezelıpanelon piros led jelzi, ha a mosószer 
mennyisége alacsony, illetve nem elegendı a 
program lefuttatásához. 
 

Csendes, hatékony és 
megbízható 

A DEKO 190 berendezés helytakarékos, 
alapterülete: szélesség: 600mm, mélység: 630mm. 
A víz,- elektromos, és lefolyó csatlakozások 
biztonságosak. A berendezés ellenırzése és 
karbantartása könnyen és gyorsan végezhetı a 
mikroprocesszoros szerviz funkció, valamint a 
könnyen hozzáférhetı alkatrészek segítségével. A 
víz a beépített víztartályból kerül a kamrába. A 
kezelési és karbantartási kézikönyvek minden 
szükséges részletet és információt tartalmaznak. A 
felhasználók részére minden szükséges információt 
és tanácsot megadunk, a kezelıszemélyzet 
betanítását a legnagyobb körültekintéssel végezzük 
el. Az alkatrész-utánpótlás a szállítás idıpontját 
követı 10 évig garantált,  ezenkívül a teljes 
program és szoftver egy független testületnél került 
biztonságos elhelyezésre. 

A DEKO 190 berendezés megalkotásánál az egyik 
legfıbb szempont a folyamatos, tartós, nehéz 
intézményi igénybevétel kiszolgálása volt! 
 



 
 
 

 

 

 

 

Garantált teljesítmény 

A DEKO 190 berendezés az alábbi ápolási 
eszközök ürítésére, öblítésére, tisztítására és 
gızfertıtlenítésére alkalmas az alábbiak szerint: 
• ágytálak fedéllel (magyar gyártmányú 

mőanyag ágytálak is!) 
• eldobható, egyszer használatos ágytáltartók 
• betegmosdótálak 
• vizeletes kacsák 
• szoba WC-k 
• mérı edények 
• vesetálak 
• a felsoroltakhoz hasonló egyéb ápolási 

eszközök. 
 
Az eredményes folyamatokat az alábbiak 
biztosítják: 
• A mosáshoz szükséges víznyomást a 

nagykapacitású (600 liter/óra) újrakeringtetı 
szivattyú biztosítja. 

• A mosószert a beépített automatikus 
mosószerszivattyú fecskendezi a keringtetett 
mosóvízbe. A berendezés - egyedülálló 
módon - a teljes rendszerét minimális víz és 
energiafelhasználással fertıtleníti, beleértve a 
mosóterét, a víztartályát, csıhálózatát,   
szerelvényeit is. 

• A termikus fertıtlenítést a beépített 
gızfejlesztı segítségével végzi a berendezés. 
A termikus fertıtlenítés során a gız 
végighalad a víztartályon, a kivezetı és a 
belsı csıvezetékeken.   

• Könnyő programozhatóság, a fertıtlenítési 
hımérsékletek és ciklusok nagy választéka 
biztosítja a  megkívánt mikrobiológiai 
behatást. 

A programok módosíthatók bármilyen igény szerint, 
azonban a szabványok által támasztott 
követelményeket a gyártó által elıre programozott 
fix, tesztelt és jóváhagyott ciklusok tartalmazzák. 
Ezeket a paramétereket  hozzáférési kódrendszer 
védi a jogosulatlan beavatkozástól. 

A készülék 3db forgó és 8db fix mosó fúvókával 
rendelkezik, mely biztosítja a különbözı mérető és 
formájú eszközök alapos tisztítását. 

A DEKO 190 berendezés úgy került megtervezésre 
és kialakításra, hogy megfeleljen az alábbi 
szabványokban foglaltaknak: ISO 15883-1 Mosó- 
és fertıtlenítıgépek. 1. rész: Általános 
követelmények, ISO 15883-3 Mosó- és 
fertıtlenítıgépek. 3. rész: Hıvel fertıtlenítı 
ágytálmosó és fertıtlenítıgépek követelményei és 
vizsgálatai, valamint az IEC 61010-2-045 Orvosi, 
gyógyszerészeti, állatorvosi és laboratóriumi 
alkalmazásra szánt tisztító- és 
fertıtlenítıberendezések egyedi elıírásai. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdonságok:  

• Külsı méretek; szél.:600 x mély.:630 x 
mag.:1290 mm  +/- 10 mm 

• Kamra méretek; szél.:480 x mély.:360 x 
mag.:640 mm 

• 2 db tartó ágytálak részére 
• 4 db mosófúvóka vizeletes kacsák számára 
• Lehajtható rácspolc az egyéb ápolási 

eszközök számára 
• Beépített gızgenerátor 
• Nagyteljesítményő keringtetı vízpumpa (600 

liter/óra) 
• Rozsdamentes vázszerkezet, panelek és 

mosókamra 
• Teljesen automatikus mikroprocesszor 

irányítás 
• Független hımérséklet ellenırzı szenzor és 

kijelzı 
• Program kiválasztó és indító gombok 
• Mőködési fázis kijelzı 
• Ciklus és fázis információk 
• Program végét jelzı zöld led 
• Hibajelzı villogó piros led 
• Többszintes hozzáférési speciális 

kódrendszer a karbantartáshoz, 
felhatalmazott személyek számára 

• A biztonságos, tesztelt ciklusfájlokhoz a 
hozzáférés tiltott 

• Egyedi igényekre szabható programok 
• Alkatrésztesztelı mód 
• 3 db forgó és 8 db fix mosó fúvóka 
• Integrált automatikus mosószer adagoló 

rendszer 
• Alacsony mosószerszint jelzés 
• Mosószertároló rekesz 
• Csatlakozás külsı hımérséklet ellenırzı 

készülék számára 
• Túlfőtés elleni védelem 
• Automatikus hab és víznyomás ellenırzı 

rendszer 
• Meleg és hidegvíz csatlakozás (1/2”) 
• Lefolyó csatlakozás, átmérı: 90 – 100mm 
• Hang és hıszigetelt 
• Gızkondenzátor 
• Állítható magasságú lábak 
• ’A’ típusú  hátsó szifon légvédelemmel, 

szükség szerint 

Opciók: 

• Zárható ajtó a mosószer tartó rekesz részére 
• Vízlágyító adagolópumpa gızgenerátorhoz 
• Program vége  hangjelzés  

 
 
 
 
 
 

Az ’A’ típusú  légvédelemmel ellátott 
modell magassága 1460 mm! 
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Tartozékok: 
 
 
 

1. 381170 eszközkosár 
fedéllel, mérete: 
340*250*200mm 

 
2. 381220 eszköztálca 

250*170*70mm 
381221 fedél 250*170mm 
381210 eszköztálca 
340*250*70mm 
381211 fedél 340*250mm 
381200 eszköztálca 
450*340*70mm 
381201 fedél 450*340mm 
 

3. 381685 vesetál 
mosórekesz 6 db vesetál 
részére 

 
4. 381515 csapos rekesz  

 
 
5. 381450 cipımosó rekesz 4 

pár részére 
 
6. 381680 mosórekesz 4 db 

vizeletes kacsához 
 

 
7. 381690 mosórekesz 

szívóüveg részére 
 
8. 381692 mosórekesz 2 db 

szívóüveg és fedél részére 
 

 
9. 381682 csımosó rekesz 6 

db csı részére 
 
10. 381683 mosórekesz Oras 

tusolófejek és csövek 
részére 
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Technikai adatok: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modell DEKO 190 
 

Külsı méretek: mm  
  Szélesség: 600 
  Mélység: 630 
  Magasság: (*150 mm lábak) 1290/1460 
Súly, kg.: 130 
Bruttó kamra térfogat, liter: 72 
Belsı méretek:mm  
  Kamra magassága: 340 
  Kamra szélesség: 480 
  Kamra mélység: 360 
  
Vízfogyasztás/1 ciklus, dezinfekció 
nélkül, liter: 

9 

  
Elektromosság:  
240/400V 3f 50 Hz  7,5 kW 16 A  vagy  
240/400V 3f 50 Hz  6,6 kW 10 A  vagy  
120/208 V 3f 60 Hz 6,6 kW 19A  
Kérésre 1 fázissal is.  
  
Kapacitás:  
  Főtı teljesítmény, kW: 6,6 vagy 7,5 
  Keringtetı szivattyú 600 lit/perc, kW: 1,5 
  Kifolyó átmérı, mm: (4.) 90/110 
  Hidegvíz csatlakozás, hossz=2 m (2.) R ½” 
  Melegvíz csatlakozás, hossz=2 m (2.) R ½” 
  
Min/max víznyomás, bar: 1/8 
Min/max víznyomás, psig 15/115 
Min/max gızszükséglet (csak a D jelő 
modelleknél), bar: 

1-3 

Min/max gızszükséglet (csak a D jelő 
modelleknél), psig: 

15-45 

  
Gızvezeték hossz=1,2 m (csak a D 
jelő modelleknél) (5.) 

R ½” 

Kondenz hossz=1,2 m (csak a D jelő 
modelleknél) (6.) 

R ½” 

  
Mosószer tároló rekesz (7.)  
 
 
A standard magasság 1290 mm –rendelhetı +150 mm 
magas lábakkal. Az ’A’ típusú légvédelemmel ellátott 
modell magassága 1460 mm, mely szintén rendelhetı 
+150 mm magas lábakkal. 

Modellek: 
o elektromos főtéső = DEKO 190E 
o gızfőtéső=DEKO 190D 
o manuális nyitású ajtó 
 
Standard tartozékok: 
o tartókonzol 2 db ágytálhoz 
o mosófúvókák 4 db vizeletes palackhoz 
o lehajtható mosórács 
o mosószer szivattyú 
 
Minısítések: 
o ISO 14001:1996 
o ISO 13485 
o SIS TR-3:2002 
o ISO EN 15883-1, 15883-3 
o IEC 61010-1 
o IEC 610110-2-045 
o IEC 61326-1 
o CE 0537 

 

Gyártó: 
Franke Finland Oy 
Vartiokuja 1 
FIN-76850 Naarajarvi 
Finnország 

Forgalmazó: 
SZAMOS-H. Kft. 
1026 Budapest,  Gyergyó u. 5. 
Tel.:06-1 225-1897,        Fax:06-1-355-9972 
szamos-h@t-online.hu    www.szamos-h.hu 
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