Lavadora Horizontal Hospitalar
Modelo LHH-30 - Marca Guará
Capacidade: 30kg.

100%

AÇO
INOX

Opcional: Automação completa

SEGURANÇA

ECONOMIA
DE ÁGUA

ECONOMIA
DE ENERGIA

PROGRAMAÇÃO
SIMPLES

TECNOLOGIA

- Equipamento dentro da NR12.
- Lavadora projetada com barreira anti-infecção cruzada de acordo com normas técnicas da ABNT e ISO.
- Barreira anti-infecção fabricadas totalmente em aço inox AISI-304, vedada, com visor de vidro que possibilita o operador visualizar o ambiente oposto, impossibilitando
o risco de infecção cruzada entre os ambientes.
- Instalação de painel de comando dos dois lados, limpo e sujo, possibilitando a comunicação entre eles.
- Totalmente fabricada em aço inox AISI-304, cesto interno, corpo externo, laterais, portas e etc.
- Laterais soldadas e lacradas por inteiro, evitando vazamentos como as laterais parafusadas.
- Cesto interno com porta tipo escotilha de aço inox, mais segurança para o operador.
- Portas externas basculante, com borracha EPDM para fazer a vedação com trava, evitando vazamentos e respingos
durante o processo de lavagem.
- Contém dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da máquina com uma das portas abertas e
caso sejam abertas durante o processo de lavagem, o motor pára imediatamente e o processo é interrompido.
- Painel de comando completo e digital, com controle do tempo e temperatura de ciclo, alarme sonoro de m de ciclo
e botão para posicionar a porta a m de facilitar o descarregamento.
- Inversor de frequência de série, que aumenta a vida útil da máquina e diminui o consumo de energia.
- Transmissão com motorredutor sem correias e nem polias, minimizando drasticamente manutenção, e aumentando
a segurança do operador.
- Visor de nível de água e válvula de descarga “diâmetro 2” com passagem plena.

Modelo

LHH-30

Capacidade
Diâmetro do cesto
Comprimento do cesto
Altura externa
Largura externa
Comprimento externo
Potência motor
Consumo elétrico

30 kg
700 mm
800 mm
1750 mm
1300 mm
1200 mm
1,5 cv
0,75 KW/h
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