
ŘADA VYPLACHOVACÍCH A DEZINFEKČNÍCH AUTOMATŮ

Tornado™

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz

Vyplachovací a dezinfekční automat 
je k dispozici v samostatně stojícím, 
podpultovém nebo nástěnném provedení 
a představuje vysoce účinné řešení 
pro čištění a dezinfekci nádob na moč 
a výkaly.

Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě 
přečtěte návod k jeho použití, který obsahuje také informace k bezpečnému 
používání a další varování ve vztahu k prostředku.

Vyplachovací a dezinfekční automat Tornado je k dispozici 
v samostatně stojícím, podpultovém nebo nástěnném provedení 
vyhovujícím různým požadavkům na instalaci. Nabízí celou řadu 
automatizovaných funkcí, které snižují riziko křížové kontaminace, 
a díky sledovatelnosti procesů umožňuje evidenci záznamů 
o dezinfekci prostřednictvím tiskárny nebo USB.

Tornado je velmi výkonný vyplachovací a dezinfekční automat 
s celou řadou standardních a volitelných funkcí, který splní vaše 
potřeby z hlediska kontroly infekcí.

Oplachovací dezinfekční zařízení se používá pro vyprazdňování, 
čištění a dezinfekci podložních mís, lahví na moč a jiných nádob 
pro zachycování lidských výkalů.

Nezávislé studie ukázaly, že mycí a dezinfekční zařízení Arjo 
odstraňují 99,99% bakterií Clostridioides difficile1.

S přístrojem smí zacházet pouze autorizovaný personál. Osoby 
obsluhující přístroj musí také procházet pravidelným školením.
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Klíčové funkce

O = volitelné

INFORMACE O VÝROBKU

Model Samostatně stojící/Nástěnné 
Podpultové provedení

Rozměry 450 x 580 x 1 320 mm 900 x 620 x 870 mm

Hmotnost 100 kg 120 kg

TORNADO                               FD1800 FD1805 FD1810

Samostatně stojící/Nástěnné/
Podpultové provedení √ X √

Podpultové provedení X √ X

Ruční dvířka √ √ X

Automatická dvířka X X √

Polymerické opláštění √ X √

Nerezové opláštění O √ O

Hlučnost 53 dB (A) v souladu s normou EN ISO 3747:2000

Max. teplota povrchu 40 °C

Elektrické připojení 230 V, 1 N, 50 Hz, 1 x 16 A

Spotřeba energie 0,16 kWh/cyklus

Spotřeba vody
Ekonomický program 11 litrů/cyklus ±10 % 

Normální program 18 litrů/cyklus ±10 % 
Intenzivní program 25 litrů/cyklus ±10 %

Připojení vody 
(studená a teplá voda)

Tlak 1–8 barů 
15 mm, průtok > 0,3 l/s

Připojení odpadu Do stěny ø 90 mm nebo 110 mm 
Do podlahy ø 90 mm nebo 110 mm

Stupeň ochrany proti vniknutí (obecně) 
Volitelná možnost pro Tornado FD1800/FD1810

IP22 
IPX4

Počet mycích trysek 9 pevných a 2 otočné

Odkazy
1. Walder M, Nilsson B. Validation of Clostridium difficile spore elimination in Arjo flusher disinfectors: 
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AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ 
A ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK 

Pro podporu bezkontaktních hygienických 
postupů Tornado nabízí možnost IR 
senzorem aktivovaného automatického 
otevírání a zavírání dvířek. Volitelně je 
k dispozici i nožní pedál, který rozšiřuje 
možnosti automatické obsluhy dvířek.

ZÁZNAM PROCESU 

Celá řada zdravotnických zařízení 
přistupuje k důsledné evidenci 
s podrobnými záznamy dezinfekčních 
procesů. Tornado nabízí volitelnou 
možnost zaznamenávání a sledování 
procesů prostřednictvím tiskárny nebo 
USB zařízení.

HODNOTA A0 A REGULACE 

Hodnotu A0 úrovně dezinfekce lze nastavit na 60 
nebo 600 pro vyšší účinnost u mikroorganizmů 
odolnějších vůči teplu. U dezinfekční fáze je možné 
regulovat čas a teplotu, nebo zvolenou hodnotou A0  
zkrátit dobu cyklu.

CHLADICÍ VENTILÁTOR 

Na konci cyklu rychle ochladí nádoby 
vzduchem procházejícím HEPA filtrem 
(H13).

FLEXIBILNÍ DESIGN 

Nové standardní opláštění je vyrobeno z barevného 
polymeru. Na objednávku je rovněž dodáván 
v celonerezovém provedení. Všechny modely jsou 
vybaveny komorou z nerezové oceli.

PIPE SYSTEM DISINFECTION (PSD) 

Celý systém potrubí a trysek je rychle 
vydezinfikován fixními i rotujícími tryskami na konci 
každého cyklu, čímž se snižuje riziko kontaminace.

FD1800 FD1805 FD1810

Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce 
nebo na webu www.arjo.com/cs-cz.

Návod k použití na www.arjo.com/cs-cz a v menu stránek pokračujte:
Výrobky > Dezinfekce > Proplachovací dezinfekční zařízení > Tornado > Stahování
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