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TORNADO 
 
NAJWYŻSZA TECHNOLOGIA MYCIA I DEZYNFEKCJI 

 
Myjnie dezynfektory linii TORNADO  są przeznaczone do opróżniania, mycia i 
dezynfekcji kaczek, basenów i innych utensyliów. 
 
TORNADO to sterowana mikroprocesorowo myjnia-
dezynfektor do kaczek i basenów, ładowana od frontu, 
przyjazna dla personelu obsługującego i serwisu. 
 
Myjnia ma tylko 45 centymetrów szerokości.  
Front i góra obudowy myjni standardowo wykonane są z 
wysokiej jakości nowoczesnych, kolorowych, łatwych do 
utrzymania w czystości, kompozytów, a komora i panele 
boczne ze stali nierdzewnej (opcjonalnie front i góra mogą 
być wykonane ze stali nierdzewnej).  
Izolacja termiczna oraz akustyczna zapewniają 
komfortowe warunki pracy. 
 
Dysze rozprowadzające zarówno wodę jak i parę, 
rozmieszczone w strategicznych miejscach komory, 
zapewniają i mycie i dezynfekcję wszystkich powierzchni 
wsadu. Myjnia wyposażona jest w 11 dysz w tym 2 
ruchome. System orurowania jest dezynfekowany podczas 
każdego procesu. Filtrowane chłodzenie w standardzie. 
 
Panel sterujący może być  wyposażony w fotokomórkę do bezdotykowej obsługi drzwi myjni 
– co widać na zdjęciu obok. Automatyczna  obsługa drzwi może być wspomagana pedałem. 
Istnieje możliwość zapisywania i wydruku przebiegu procesu. 
 
TORNADO myje przy minimalnym zużyciu wody i procesie trwającym ok. 7 minut. Dzięki 
dyszom o wyjątkowej konstrukcji oraz dodatkowej pompie detergentu uciążliwe i lepkie 
zanieczyszczenia są całkowicie usunięte przed rozpoczęciem procesu dezynfekcji 
termicznej. Myjnia kontroluje załadunek i odpowiednio skraca czas dezynfekcji wyświetlając 
aktualną wartość A0. Istnieje możliwość zaprogramowania w standardzie wysokiego poziomu 
dezynfekcji termicznej A0 - 600. 
 
Myjnie linii TORNADO spełniają wymagania normy PN-EN ISO 15883. 
 
Myjnia TORNADO posiada wyjątkowo wszechstronny uchwyt. Może on służyć zarówno do 
obsługi różnych rodzajów basenów, kaczek  jak i większości misek i butli.  
W dolnej części myjni jest miejsce na środki chemiczne: środek zmniejszający napięcie 
powierzchniowe wody oraz detergent. 
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