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CSO OSTRAVA s.r.o. 7 00 Ostrava-Slavníkovců 474/12a, 09 Mariánské Hory
Tel/fax   +420 596 780 538   E-mail www.csoostrava.cz, ,cso@csoostrava.cz

Naše společnost je jediný český výrobce myček podložních mís a bažantů.
Dali jsme si za úkol vyvinout novou GREEN technologii, která bude průlomová v

oblasti mytí nádob pro lidské výkaly.

Našim hlavním cílem bylo dosažení následujících kritérií:

1) Nová myčka musí splňovat veškeré podmínky normy ČSN EN ISO

15883 – 1 a 3.

2) Nová myčka musí být v souladu s vyhláškou 306/2012 příloha č. 4.

3) Nová myčka musí být ekologická, a při svém provozu nesmí používat

žádnou chemii, která by zatěžovala životní prostředí.

4) Nová myčka musí mít minimální provozní náklady (při srovnání s

náklady klasické parní myčky).

5) Nová myčka musí být schopna zlepšit pracovní prostředí obsluhujícího

personálu.

6) Nová myčka musí být téměř nezničitelná.

7) Nová myčka musí být „User Friendly“.

Po několikaletém vývoji, zkouškách a testování, uvádíme na trh unikátní zařízení,

které nemá světové obdoby a posunulo oblast mytí nádob pro lidské výkaly do

zcela nové úrovně. Nejen že jsme si splnili všechny předem stanovené požadavky,

ale podařilo se nám u umytých nádob pro lidské výkaly dosáhnout stupně
sterilizace. Kromě toho jsme vyvinuli zařízení, které je jako jediné na světě
schopno zničit i spóry.
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Jednoduché a přehledné ovládání programů:

Krátký program: vhodný pro moč a řídkou stolici, délka programu

cca 6 minut.

Normální program: vhodný pro normální stolici, délka programu

cca 8 minut.

Intenzivní program: vhodný pro lepivý a zaschlý obsah, délka

programu cca 11 minut.

Oplachový program: vhodný pro oplach nekontaminovaného

předmětu, délka programu cca 1 minuta.

Tlačítko STOP: stiskem tohoto tlačítka se zruší všechny probíhající

akce. Myčka se uvede do odemčeného stavu.

Stavový displej: zobrazení pokynů pro obsluhu a informace o

průběhu mytí.

Prostor, ve kterém je myčka umístěna, nemusí mít přímé větrání.

Provedení myčky: Celonerezová, s jednoduchým ovládáním, displej v českém jazyce.

Plně automatizovaný proces mytí, oplachování a desinfekce na

principu nízkoteplotní chemické dezinfekce suspenzí studené vody a

aktivního kyslíku (H2O : O3).

Bez nutnosti doplňkové chemie.

Myčka je plně hygienicky zabezpečena prostřednictvím seřiditelných

parametrů.

Rozměry myčky: šxdxv , 50x50x120 (při zakázkové výrobě lze rozměry přizpůsobit

místu instalace)

Počet trysek: 5 trysek rotujících + 5 trysek fixních

Odpad: Do země či do zdi o průměru 100 mm

Kapacita: 1 podl. mísa s poklicí +1 bažant nebo 3 bažanty nebo 1 nádoba do

WC křesla + 1 bažant

Instalace: El. přípojka 230 V /16 A, přívod. kabelem s vidlicí.

Studená voda (ventil 3/4“, max 8 bar, min 0.3 l/s)

Odpad do země nebo do zdi o průměru 100 mm

Záruka: 24 měsíců, záruční i pozáruční servis do 48 hodin.

Z důvodu upřednostňování prevence před odstraňováním případných poruch nabízíme

servisní smlouvu na pozáruční servis. V případě poruchy v období mezi

prohlídkami zákazník hradí pouze cenu náhradních dílů.


