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Zmywarka laboratoryjna GW3060
Smeg Professional Line
Automat
myjąco-dezynfekujący
GW3060
należy
do
najbardziej zaawansowanej technicznie serii zmywarek
laboratoryjnych Professional Line, produkowanych przez
firmę SMEG Instruments. Zmywarka ta posiada system
suszenia
termynamicznego*.
Urządzenie
może
być
wyposażone w aż cztery pompy dozujące do płynów
eksploatacyjnych oraz system monitorowania skuteczności
mycia i płukania. Podczas procesów dezynfekcji termicznej
monitorowany jest parametr A0 – do oceny skuteczności
dezynfekcji zgodnie z normą EN ISO 15883:2006. Sterownik
zawiera standardowe programy m.in. do usuwania
zanieczyszczeń agarowych, tłuszczy, pozostałości krwi oraz
pozwala zbudować programy dostosowane do potrzeb
użytkownika. Zmywarka jest przeznaczona do mycia
i termodezynfekcji naczyń szklanych przedmiotów z tworzyw
sztucznych, pipet, butyrometrów oraz innych używanych
w laboratoriach naczyń, narzędzi i akcesoriów.
Zmywanie przy użyciu tego typu automatów myjąco-dezynfekujących zapewnia nieporównanie
lepszy efekt mycia i powtarzalność w porównaniu ze zmywaniem ręcznym. Dodatkową korzyścią
jest też oszczędność czasu, wody i detergentów.
Zmywarka GW3060 jest wyposażona w najwyższej
klasy, rozbudowany i wszechstronny sterownik z trzema
mikroprocesorami, pozwalający użytkownikowi na wybór
i szczegółową kontrolę jednego z 20 fabrycznych
programów. Daje on także możliwość edycji programów
standardowych oraz
konfigurowania 10 programów
własnych. Możliwość zainstalowania wielu pomp
perystaltycznych oraz szeroki wybór akcesoriów i opcji
pozwala uzyskiwać znakomite efekty mycia, także
w przypadku najbardziej opornych rodzajów zanieczyszczeń, co zapewnia użytkownikowi najwyższy komfort
i bezpieczeństwo pracy.
* Termodynamiczny system suszenia (bez wymuszonego obiegu gorącego powietrza w komorze) oparty
jest na naturalnym odparowywaniu wilgoci i konwekcji powietrza. Po ostatnim płukaniu, w wysokiej
temperaturze, w komorze załączane są grzałki, co powoduje osuszanie powietrza i wsadu w komorze mycia.
Na zakończenie cyklu pracy drzwi komory uchylają się automatycznie w celu odprowadzenia resztek pary
wodnej (funkcję tę użytkownik może wyłączyć). System ten nie zapewnia pełnej skuteczności suszenia –
zwłaszcza w przypadku naczyń z wąskimi otworami (jak probówki, pipety, kolby miarowe), w których może
pozostać pewna ilość wilgoci. Całkowite wysuszenie tego typu naczyń zapewniają zmywarki wyposażone
w systemem suszenia iniekcyjnego – z wymuszonym obiegiem suchego, ciepłego powietrza – tj. modele
Smeg GW4060, GW4190, GW4090 i GW6090BDS.
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GW3060 – konstrukcja i parametry techniczne
Programowanie i kontrola procesu mycia
max. temperatura w komorze zmywania

95°C

max. ilość wszystkich programów mycia

30

- w tym ilość programów własnych użytkownika

10

max. ilość faz mycia w jednym cyklu

6

parametry, które można ustawić dla danej fazy mycia

rodzaj/ilość wody (ciepła, zimna, demineralizowana),
rodzaj/ilość detergentu/płynu eksploatacyjnego,
temperatura, czas ekspozycji w danej temperaturze

sterowanie i kontrola

3 mikroprocesory (+ opcja karta do sieci LAN)

panel sterowania i wyświetlacz

podświetlany wyświetlacz LCD, rozdz. 128x64 pikseli,
przyciski zabezpieczone folią przed wilgoci

dostęp do panelu sterowania zabezpieczony hasłem

TAK (4 poziomy dostępu/uprawnień)

System dozowania detergentów i płynów eksploatacyjnych
dozownik detergentu proszkowego

TAK (tylko w GW3060BX i GW3060BXC)

max. ilość pomp perystaltycznych

4

możliwość mycia zanieczyszczeń petrochemicznych z użyciem sody
kaustycznej i środka zapobiegającego powstawaniu piany

TAK

schowek na pojemniki z płynami eksploatacyjnymi

opcja dodatkowa

wydajność pompy głównej

400 l/min

filtrowanie roztworu myjącego

4-stopniowe

regulacja ciśnienia górny/dolny poziom mycia

TAK

System suszenia
termodynamiczne

TAK

strumieniem gorącego powietrza

NIE

kondensator pary

TAK (wersja GW3060BXC, GW3060C, GW3060SC)

funkcja automatycznego otwierania drzwi po procesie

TAK

Zasilanie wodą
możliwość zasilania wodą zimną

TAK

możliwość zasilania wodą ciepłą

TAK

możliwość zasilania wodą demineralizowaną pod ciśnieniem

TAK

możliwość zasilania wodą demi ze zbiornika nieciśnieniowego

opcja (dodatkowa pompa PAD)

wbudowany zmiękczacz wody

TAK

czujnik poziomu soli do regeneracji złoża zmiękczacza

TAK

max. ilość ramion spryskujących w komorze

3

Kontrola i archiwizacja procesu
sonda temperatury w komorze mycia

PT100 klasy B IEC 60751

wyjście szeregowe na komputer

TAK

wyjście szeregowe na drukarkę

TAK

drukarka

opcja dodatkowa

kalendarz i zegar

TAK

kontrola parametru A0 (odczyt na wyświetlaczu + wydruk)

TAK

Inne parametry
max. głośność

< 50 dB

waga urządzenia bez wyposażenia dodatkowego

77 kg

wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.)

600 x 640 x 850 mm (830 mm - wersja do zabudowy)

wymiary wewnętrzne (szer. x głeb. x wys.)

520 x 515 x 545 mm

pojemność komory mycia

150 l

ilość poziomów mycia

1 lub 2
komora mycia: stal nierdzewna AISI 316L
obudowa: stal nierdzewna AISI 304

materiał
zasilanie elektryczne
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~3/N/PE 400 V 50 Hz 7,0 kW – standard (możliwość
dostosowania do ~1/N/PE 230 V 50 Hz 2,8 kW)
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Wersje modelu GW3060, opcje dodatkowe i inne akcesoria
nr katalogowy
GW3060BX
GW3060BXC
GW3060S
GW3060SC

zdjęcie

opis
Wersja podstawowa: z dozownikiem
detergentu proszkowego i jedną pompą
perystaltyczną (do neutralizatora).
Jak GW3060BX + kondensator pary.
Wersja z dwoma dozującymi pompami
perystaltycznymi (do detergentu
płynnego i neutralizatora).
Jak GW3060S + kondensator pary.

GW3060P

Wersja do zanieczyszczeń petrochemicznych z 4 pompami perystaltycznymi

PAD

Pompa umożliwiająca pobieranie wody
demineralizowanej z nieciśnieniowego
zbiornika ustawionego powyżej poziomu
blatu zmywarki.

PAD2

Pompa umożliwiająca pobieranie wody
demineralizowanej z nieciśnieniowego
zbiornika ustawionego poniżej poziomu
blatu zmywarki (na podłodze).

ADU

Dodatkowa pompa perystaltyczna do
dozowania płynów eksploatacyjnych;
z wężem i końcówką ze stali nierdzewnej
do zasysania płynu z pojemnika.

IC5090

System kontroli skuteczności
i płukania Perfect Wash

mycia

IRCP

Dodatkowe ramię spryskiwacza
(montowane pod sufitem komory mycia).

B6040L

Podest z szafką na płyny eksploatacyjne
(ustawienie zmywarki na wyższym
poziomie zwiększa ergonomię – ułatwia
za- i rozładunek na wys. ok. 70 cm
powyżej poziomu podłogi).

T6040

Stelaż podłogowy (ustawienie zmywarki
na wyższym poziomie zwiększa ergonomię – ułatwia za- i rozładunek na wys.
ok. 70 cm powyżej poziomu podłogi).

WD-VDS

Podwójny zawór spustowy – separator
ścieków skażonych z pierwszego mycia
oraz „czystych“ - z kolejnych faz cyklu.

GW3060PL v.07/2014PK

Smeg GW3060

Strona 3 z 4

WD-Print
WD-Trace
WD-Lane

Drukarka (na papier termiczny 57 mm),
oprogramowanie na PC / Windows oraz
karta do podłaczenia zmywarki do sieci
LAN Ethernet.

WP3000

Demineralizator przepływowy ze złożem
wymienników jonowych, w szafce ze stali
nierdzewnej dostosowanej kształtem
i wymiarami do zmywarki; wbudowany
konduktometr; zawór czerpalny.

YD9509

Zbiornik z zaworem czerpalnym na wodę
demineralizowaną (pojemność 60 l).

Materiały
eksploatacyjne

Detergent płynny, detergent w proszku,
neutralizator i inne płyny eksploatacyjne
do zmywarek.

Kosze, wózki i akcesoria do zmywarek przedstawione są w osobnej ulotce. Istnieje także możliwość wykonania
niestandardowych akcesoriów dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Firma SMEG powstała w roku 1948 w Guastalli w północnych Włoszech. Przez lata zyskała w dziedzinie
projektowania i produkcji urządzeń gospodarstwa domowego pozycję porównywalną tylko z włoskimi markami
samochodowymi, jak Ferrari, Lamborghini, Maseratti, czy włoskimi kreatorami mody, jak Armani, Versace, Prada.
Grupa SMEG zatrudnia obecnie ponad 2000 pracowników. Od ponad dwudziestu lat, ważną część jej produkcji
stanowią profesjonalne urządzenia przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych i medycznych, a przede
wszystkim automaty myjąco-dezynfekujące. W tej dziedzinie SMEG może poszczycić się imponującą ofertą:
od urządzeń małych o pojemności komory myjącej niewiele ponad 100 litrów, po wielkie myjnie o pojemnościach rzędu 460 litrów, czy przelotowe (dwudrzwiowe) myjnie szpitalne. SMEG oferuje także unikalne
rozwiązania konstrukcyjne oraz bogactwo wyposażenia. Urządzenia te są projektowane przy współpracy ich
użytkowników i w oparciu o najnowsze zdobycze wiedzy i techniki. Spełniają one wszystkie międzynarodowe
normy oraz dyrektywy, mające zastosowanie w tej dziedzinie, także normy medyczne i ekologiczne. Wszystkie
wyroby są opatrzone oznakowaniem CE.
Firma ma wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2008 i ISO 13485:2012.
Producent i dystrybutor zastrzegają prawo do wprowadzania zmian w oferowanych urządzeniach.
W celu uzyskania aktualnego opisu technicznego prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Dystrybucja i serwis w Polsce:
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