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HIGIÉNIKUS
MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK

D2W SOROZAT

Felülmúlhatatlan 
teljesítmény
Célunk a vevőink teljes megelédettsége

Nincs kockázat  a tiszta oldali ajtó zárva marad, ameddig a 
szennyes oldali ajtó nyitva van és zárva  ameddig a mosási 
ciklus végbe nem megy.

Nincs szennyeződés: a tiszta textilia kiszedése alatt a 
szennyes ajtó zárva van, nem lehet kinyitni.

Dob automatikus poziciónálása: a mosási ciklus végén a 
dob automatikusan a tiszta oldalon nyitható.

Monitorizált mosó programok: Az IMESA higiénikus 
mosócsavaró gépe IM8 érintőkpernyős vezérléssel van 
felszerelve, mely megjelníti a mosási  jelentéseket, melyek egy 
USB stickre letölthetőek.  
GSM távoli asszisztencia: az ilyen típusú berendezések 
karbantartása és javítása nagyon fontos. de köszönhetően a 
GSM távoli asszisztencia rendeszrnek a gép folyamatos 
kapscolatban van a szerviztechinikusokkal akik a lehető  
legrövidebb időn belül tudnak reagálni.

D2W SOROZAT
A LEGMAGASABB 
SZINTŰ HIGIÉNIA ÉS 
BIZTONSÁG A LEG 
LEGKRITIKUSABB 
HELYZETEKBEN IS 
IMESA mosó-csavaró gép D2W sorozata ideális megoldás a 
legmagasabb higiénia és biztonság igényű kórházakba, 
szociális otthonokba, klinikákba, a gyógyszer és 
élelmiszeriparba.

Ennek a mosó-csavaró gépnek speciális kialakítása lehetővé 
teszi az egyik oldalon egy helységben való szennyes textil 
berakását és a a másik oldalon egy másik helységben a tiszta 
textil kiszedését. 
Így  az erősen szennyezett és a tiszta textilia elkülönítésével 
elkerülhető a  visszaszennyeződés veszélye összhangban az 
UNI EN 14065:2004 szabállyal és a RABC  szabványaival.
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IMESA: ÉLET A TE OLDALADON
IMESA a mosodai berendezések egyik vezető gyártója. Ennek a célnak az elérését, a teljes elkötelezettség, a folyamatos
kihívások kielégítése, a növekvő technikai elvárások és életmódbeli változások területén megélt, több mint 40 éves
tapasztalatuknak köszönhetjük.

Innováció, minőség, biztonság, sokoldalúság, szerviz és megbízhatóság: IMESA sikere 6 koncepción alapszik. Innováció a
technológiában. Garantált minőség az UNI EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel. Minősített biztonságos termékek a világ
különböző részein. Sokoldalúság és rugalmasság, mely számos személyre szabási lehetőséget biztosít. A termékek visszafogott
kialakítása.

A vevői elégedettség az IMESA legfőbb teljesítménye. A disztribútorok nemzetközi és szakmai hálózatának
köszönhetően, az IMESA globális szerviz hálózatot biztosít Olaszországban, Európában és mindenhol a világon. 

Az ajánlat kidolgozása alatt az IMESA disztribútorai teljes támogatást nyújtanak a megfelelő berendezés 
kiválasztásához és pénzügyi elemzést készítenek a beruházásról vagy projektről.

Az IMESA termékek szállítási ideje nagyon rövid, köszönhetően a nagy raktárkészletnek számos országban:
Olaszországban, Spanylországban, Franciaországban, Portugáliában, Algeriában, Magyarországon…

A széleskörű szerviz hálózat gyors technikai támogást nyújt minden esetben és könnyen beszerzheti a tartalék alkatrészeket
az IMESA hivatalos honlapján.

FORGALMAZÓ

Inducon Bt.
H-1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.

 tel/fax: +36-1-403-5691 
e-mail: info@inducon.hu

web: www.inducon.hu

Megbízható szerkezetű és magas minőségű alkatrészek! Büszkék vagyunk az 
alkatrészeink megbízhatóságára, és megbízunk bennük annyira, hogy a legjobb 
garancia feltételeket biztosítsuk: 24 HÓNAP GARANCIA!  
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MODELL
Kapacitás
Dob térfogat
Betöltő ajtónyíás
G Faktor
Gép mérete
Nettó súly

Rendelhető fűtés: 
elektromos- gőzös - elektromos + gőzös

STANDARD KIALAKÍTÁS:

AISI 304 rozsdamentes acél külső burkolatok 
Két nagy egymással szemközti ajtó a szennyes és tiszta textilia elkülönítésére 
Pneumatikus IM 8 mikroprocesszor által vezérelt ajtózár rendszer
Automatikus dobpoziciónálás
Elektromos ajtónyitás és zárás a visszaszennyeződés elkerülése érdekében 
VÉSZ-STOP gomb
IM8 érintőképernyős vezérlés: több mint  200db tárolható program  
USB csatlakozás a gép “szennyes oldalán”
Kijelző a tiszta oldalon a program helyes működésének, a hátralevő időnek és 
a program végének ellenőrzésére
Hideg és meleg vízcsatlakozás
Távoli diagnosztika és asszisztencia a GSM rendszernek köszönhetően

OPCIÓK:

Csatlakozás 8 vegyszeradagoló pumpához, melyeket az IM8 
mikroprocesszor vezérel 
Harmadik vízbemenet (kemény víz)
Vízvisszanyerő rendszer: az utolsó ciklusban használt víz egy tartályban 
összegyűlik és a következő program első ciklusában felhasználható
Ph-mérő 
Mintavevő csap
Töltetsúly mérő rendszer

MŰSZAKI ADATOK: 
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MODELL
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MŰSZAKI ADATOK 

ERGONÓMIKUS MUNKAVÉGZÉS
Az IMESA higiénikus mosó-csavaró gép kialakítása révén  
könnyebb a munkavégzés.

DOB AJTÓZÁR RENDSZER
A belső dob záró rendszere nagyon 
könnyen egy kézzel nyitható!

OPTIMÁLIS BETÖLTÉSI MAGASSÁG 
A nagyméretű  ajtónyílás és a 80cm-es 
ajtó magasság ergonomiailag segíti a 
textilia betöltését/kirakodását.

AUTOMATIKUS DOB POZICIONÁLÁS 
A mosási program végén a dob 
automatikusan a tiszta oldalon áll meg 
kirakodáshoz. Töltéskor a dob átfordul a 
szennyes oldalra.

NINCS VESZTESÉG
AUTOMATIKUS VEGYSZERADAGOLÓ RENDSZER
A higiénikus D2W modell IM 8 mikroprocesszor által vezérelt 
vegyszer adagoló pumpával van felszerelve az automatikus 
adagoláshoz. Egyszerű rendszer, mely elkerüli a téves 
adagolásokat és a veszteségeket.

TÖLTETSÚLY MÉRÉS
Az érzékelők megmérik mosó-csavaró gép töltetét és a 
vezérlés kijelzi a súlyát. Program indításnál az IM 8 vezérlés  
a víz és vegyszer mennyiséget a töltetsúlynak megfelelően 
korrigálja. A fogyasztás ezért csökken és elkerüli a  
veszteségeket.

VISSZASZENNYEZŐDÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE

A higiénia elsődleges fontosságú, így a legapróbb részletre is 
figyelni kell.
Annak érdekében, hogy a tiszta és a szennyestér között ne 
történjen átszennyeződés, az IMESA úgy alakította ki a steril 
higiénikus mosó-csavaró gépeit, hogy minden művelet elvégzése a 
tisztatéren kívül történjen. 
Karbantartás esetén, a mechanikus és az elektromos részeket 
nagyon könnyű elérni és kizárólag a “szennyes oldalon” lehetséges. 
Itt történik az automatikus és a kézi vegyszeradagolás is.
Tehát a program kezelése, 
kiválasztása és indítása is 
csak a szennyes oldalról 
lehetséges.
A dedikált vezérlő rendszer 
biztosítja, hogy a szennyes 
oldali és a tiszta oldali ajtó ne 
lehessen nyitva egyidőben. Így 
megakadályozza a 
szennyeződés átkerülését a 
tiszta oldalra.

TÁVOLI ASSZISZTENCIA: IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍT MEG
A D2W mosó-csavaró gép fel van szerelve GSM modemmel 
mely közvetlen kommunikációt teremt a mosó-csavaró gép és 
a szerviz központ között.
Köszönhetően a GSM távoli aszisztencia rendszernek a 
javítási igény rögtön megérkezik a technikushoz, aki a távolból 
ellenőrizheti a gép állapotát. Követhető a hibalista, a 
végrehajtot ciklusok száma és az összes szükséges 
információ a hiba diagnosztizálására. A javítás beavatkozási 
ideje és a költsége jelentősen csökken. 

ERGONÓMIA & BIZTONSÁG ECO-SYSTEMS

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS
RÖVID CIKLUSIDŐ
A D2W  modell dupla vízcsatlakozással van felszerelve. A 
mikroprocesszor keveri a hideg és meleg vizet, hogy a lehető 
legrövidebb idő alatt elérje a beállított szintet és hőmérsékletet. 
Felhasználható napkollektor által melegített víz is, így a 
gépnek nem kell a fűtőelemeket aktiválni és várakozni a víz 
fűtésére.

CE TANUSÍTVÁNY 
IMESA mosó-csavaró gépei megfelelnek az 
európai normáknak 

IMESA mosó-csavaró gépei 
megfelelnek a GOSTANDARD RUSSIA 
szabványoknak.

IMESA mosó-csavaró gépei 
megfelelnek a GOSTANDARD 
RUSSIA szabványoknak.

CE TANUSÍTVÁNY
IMESA mosó-csavaró gépei 
megfelelnek az európai normáknak.

AZ ÉRINTŐKÉPENYŐS VEZÉRLÉS A  MOSODAI 
IGÉNYEK KISZOLGÁLÁSÁRA 
Az innovatÍv vezérlő rendszer lehetővé teszi, hogy a mosó-
csavaró gép teljes mértékben megfeleljen minden mosodai 
követleménynek. Köszönhetően a magas felbontású LCD 
kijelzőnek az IM8 képes megjeleníteni a mosó-cavaró gép 
kijelzőjén képeket, multimádiás file-okat, reklám üzeneteket, 
felhasználói feljegyzéseket....  Sokoldalú, felhasználó-barát, 
könnyű programozni.

SZEMÉLYRE SZABOTT MOSODAI PROGRAMOK
IM8 vezérlés lehetővé teszi programok létrehozását, 
módosítását, programok elnevezést és tárolását. A kezelő 
teljesen elégedett lehet, hiszen nincsenek korlátok a program 
személyre szabhatóságában. 
A mosó-csavaró gép 18 gyári programmal rendelkezik, melyek 
törölhetőek vagy módosíthatóak speciális igénynek 
megfelelően. Fűtési hőmérséklet, dobforgás, fordulatszám, 
vegyszer adagolás ... minden paramétert az IM 8 vezérel 
magas precizitással és szükség esetén módosítási 
lehetőséggel. Az  IMESA mosó-csavaró gép mikroprocesszora 
lehetővé teszi, hogy létrehozzon és elmentsen több, mint 200 
különböző mosási programot.
2 PROGRAMOZÁSI SZINT: 
IM8 nagyon rugalmas software-el rendelkezik, melyben 
minden paraméter módosítható az összes mosodai igény 
kielégítése érdekében.

KIEMELT TERÜLET A SZERVIZ DOLGOZÓINAK
IM 8 egyszerűsíti a szervizes kolléga munkját köszönhetően 
annak a kiemelt területnek, ahol a legfontosabb funkciók 
elérhetőek.
ÖNDIAGNOSZTIKA ÉS HIBALISTA
Meghibásodás esetén jelez és a kijelzőn részletezi a 
problémát.  IM 8 memóriája elmenti a  meghibásodásokat és 
így a technikus szakember a karbantartáskor könnyen 
felhasználhatja azt. Köszönhetően a GSM távoli 
asszisztenciának a technikus távolról is ellenőrizni tudja a 
hibalistát.
KÖZVETLEN KOMMUNIKÁCIÓ AZ INVERTERREL 
Köszönhetően a modbus csatlakozásnak, a technikus 
nehézség nélkül megjelenítheti és módosíthatja a 
paramétereket az érintőképernyőn. Könyű és intuitive 
rendszer, mely könnyebbé teszi a technikus munkáját.

IMESA:
ÉRTÉKET AD A 
MUNKÁDHOZ!

IM 8 ÉRINTŐKÉPERNYŐS 
VEZÉRLÉS: 
NAGY RUGALMASSÁG, 
TELJES VEZÉRLÉS

A USB STICK , ILYEN EGYSZERŰEN!
Az IM 8 vezérlés USB csatlakozással felszerelt, 
mely szoftver frisstések, programok vagy képek fel- 
és letöltését  teszi lehetővé USB stick 
használatával.

MOSÁSI PROGRAMOK KÖVETHETŐSÉGE: 
A program végén az  IM 8 vezérlés automatikusan 
kijelez néhány információt:

- Végrehajtott programok
- Programok száma 
- Program ideje és indulása
- Legmagasabb elért hőmérséklet
- Milyen hosszú ideig tartott a legmagasabb hőrnérsékletet 
- Összes program idő
- Kijelzett hibák

A program előzmények ahogy a jelentés is minden lefutott 
programról bármikor átmenthető egy  USB stick-re. 

SOFTWARE FRISSTÉS ÉS FILE KEZELÉS
Az IM8 software gyorsan és könnyen frissíthető és bármikor  
létrehozható új program az  USB csatlakozáson keresztül egy 
USB stick segítségével. Egyik gépről a másik gépre 
másolhatóak, egyszerűen a USB stick segítségével. 

Amennyiben az ügyfélnek szüksége van saját maga 
által létrehozott  programra , az  IMESA 
kifejlesztette az EASY PROG alkalmazást. A vevő 
saját programot tud létrehozni egyszerű kérdések 
megválaszolásának formájában. A művelet végén 
elindíthatja vagy elmentheti az elérhető programok 
listájába.

Azoknak a mosodáknak akiknek nagyon speciális 
programra van szüksége, melynél minden  
paraméter személyre szabható az IMESA létrehozta 
az EXPERT PROG alkalmazást: egy korlátlan felület, 
ahol a szakemer részletekbe menően személyre 
szabhajta a programokat.




