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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Klean LAB 

 

  

Είδος: 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

Μάρκα: KRUPPS 

Τύπος: KLEAN LAB 

Χρόνος πλύσης: 500 sec 

Ωριαία παραγωγή: 70 / 140   (ιατρικά υποδήματα EVA) 

Είδος θέρμανσης: 
Ηλεκτρικό Ρεύμα 230V / 60Α /50 Hz  ή 

            Ηλεκτρικό Ρεύμα 400V / 60Α /50 Hz    

Ισχύς θέρμανσης: 
3,12kW ή 

                                      5,92kW 

Χωρητικότητα 
δεξαμενής: 

24 lt 

Συνιστώμενη 
θερμοκρασία νερού: 

 +55 βαθμοί κελσίου 

Άνοιγμα πόρτας (net) 
mm : 

320 

Διαστάσεις ΜxBxY 
(mm): 

585x610x815h 

Περιλαμβάνει: 
1 μπασκέτα χωρητικότητας 10 ζευγών ιατρικών 

υποδημάτων Νο: 35-39 ή 5 ζευγών ιατρικών 
υποδημάτων Νο:40-47 

Χαρακτηριστικά:  - Με microprocessor πίνακα ελέγχου 

  
-Με ενσωματωμένο wifi i-Kloud για έλεγχο 
επιδόσεων και λειτουργίας μηχανήματος   

  
 -Με σύστημα Aquatech  στο ξέβγαλμα και στην 

αντλία ξεβγάλματος (250W) 

  
-Βαρέως τύπου επαγγελματική κατασκευή, με 
ενισχυμένους μεντεσέδες(20/10) για μέγιστη 

αντοχή 

  
 -Με  βραχίονες πλύσης και έκπλυσης από 

ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή, αξιοπιστία και 
αντίσταση στην διάβρωση. 

  
  -Διπλό περισταλτικό dispenser απορρυπαντικού 

και χημικού απολύμανσης  για τέλειο 
αποτέλεσμα πλύσης και ακριβείς δοσομετρίες  

  
-Ειδική βάση στήριξης του καλαθιού με 

προδιαγραφές υγειονομικού. 

  - Με ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης (35W) 
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-Με break tank για σταθερή θερμοκρασία νερού 

στην φάση απολύμανση του κύκλου (85-88° C) 

  
 - Δυνατότητα σύνδεσης με Reverse Osmosis 

(προαιρετικά)  

  
 - Με σύστημα Soft door  για αυτόματο κλείσιμο 

πόρτας πριν την έναρξη του κύκλου 

  
 -Με επικλινή, μονοκόμματη δεξαμενή για μέγιστη 

στράγγιση και υγειονομική προστασία. 

  
 -Με ειδικό πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού 

στο τέλος της ημέρας 

  
 -Με διπλό φίλτρο αποχέτευσης για κατακράτηση 

και των πιο μικρών ρυποσωματιδίων. 

  
-Πρόσβαση για εύκολο & γρήγορο service 

εξολοκλήρου στην μπροστινή πλευρά. 

  
Με πρόγραμμα αυτόματου κλειδώματος κύκλου 

πλύσης , σε περίπτωση ανοίγματος πόρτας εν 
ώρα εργασίας μηχανήματος. 
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