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> DentalCare

Vaskemaskiner udviklet
til tandklinikker

DENTALCARE

Vaskemaskiner DentalCare BW7 og DentalCare BW9

>

Mere end 25 års erfaring
med professionelle
vaskeriløsninger
Er kunden tilfreds? Det spørgsmål har
været drivkraften fra starten, hvor ønsket om altid at levere det ypperste blev
formuleret af grundlæggeren Tom Madsen.
Med service som hjertet i virksomheden, blev vejen banet til gode samarbejder og tilfredse kunder. Dette har
fulgt Nortec hele vejen frem til i dag, hvor positionen som
en af Danmarks førende totalleverandører af professionelle vaskeriløsninger er nået.

Vi er ambitiøse i vores vision for
fremtiden
Vi har et mål om altid at levere det ypperste, og vi brænder for det, vi laver – det ligger grundfæstet i vores kultur.
Med en vision om at være vaskeribranchens markedsleder – og dermed kundens første valg, når det drejer sig
om levering af vaskerimaskiner, betalingssystemer og
serviceydelser, er vi en virksomhed i konstant vækst.
Vi skal være konkurrencedygtige på prisen – set i forhold
til at levere miljørigtige og brugervenlige løsninger – i et
attraktivt design og en kvalitet, der sikrer vores kunder
gode investeringer.
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DentalCare BW-serien
specialudviklet til
tandlægeklinikker
De to stærke vaskemaskiner i DentalCare serien er EC Sidros BW med kapacitet på henholdsvis 7 og
9 kg – begge med masser af specialfeatures til tandlægeklinikker.

•

Produceret til mere end 15.000 timers vask – op til 10 gange så lang levetid som husholdningsmaskiner.

•

DentalCare-programmer, specialprogrammer der sikrer optimal hygiejne og opfylder de Nationale
Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for tandklinikker.

•

Instant Choice – nem og overskuelig programvalg er et effektivt værn mod fejlvask og sikrer en hurtig
arbejdsgang.

•

Forberedt for automatisk sæbedosering – giver et optimalt vaskeresultat hver gang.

•

Hygiejnisk tromle – udformning og størrelser på tromlehullerne efterlader tromlen fuldstændig ren efter
hver vask.

•

Kompakt design gør at maskinen kræver et minimum af plads og giver optimal pladsudnyttelse.

•

ActiveCare tromle – sikrer minimalt slid af tøjets fibre og dermed længere levetid på det der vaskes.

>

Unik ActiveCare tromle
skånsom og hygiejnisk
En langt mere skånsom vask
Tromlekanternes skrå sider og buen på de timeglasformede frembringere leder vasketøjet ind mod tromlens
midte.
Her giver de mindre huller, en mere skånsom vask og
sikrer en bedre balance i tromlen.

Optimal hygiejne
De større huller i tromlen sikrer en hygiejnisk og mere
effektiv vask, da de leder større snavs ud af tromlen.
Frembringernes nedre del leder snavset ud til de store
udtømningshuller i frembringerne.
Fra udtømningshullerne ledes snavset ud af tromlen, og
ud i afløbet sammen med afløbsvandet.

>

Designet til at opfylde de Nationale
Infektionshygiejniske Retningslinjer
De Nationale Infektionshygiejniske
Retningslinjer (NIR)
I de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR)
for tandklinikker, udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne (CIR) og Statens Serum Insitut, er der en
række strænge krav til tøjvask på tandklinikker, som
skal begrænse smitterisikoen for patienter og personale.
Retningslinjerne foreskriver, at vask på tandklinikken
skal ske efter en kontrolleret proces. Tekstiler til flergangsbrug skal vaskes ved min. 80°C. i min. 10 minutter
(7. Sanitet A 80°C). Ifølge Sundhedsstyrelsen kan vask
ved 60°C. anvendes som et alternativ, såfremt vasketiden er min. 60 minutter (8. Sanitet B 60°C).

Stærke maskiner
For at opfylde disse retningslinjer er der behov for maskiner i en unik høj kvalitet. Det sikrer en kontinuerlig
drift uden driftsstop, optimal økonomi som følge af et
minimalt vedligeholdelses- og reparationsbehov samt
ekstra lang levetid.

Nortec DentalCare BW vaskemaskiner er produceret i
en forstærket kvalitet, hvor alle dele og komponenter er
nøje udvalgt. Resultatet er vaskemaskiner, der er produceret til mere end 15.000 timers effektiv vask.
Det giver et optimalt grundlag for perfekt vask på tandklinikken år efter år – uanset hvor ofte maskinerne skal
køre.

Perfekte vaskeresultater med
specialprogrammer
Vaskemaskinerne i DentalCare serien leveres med specialprogrammer, der opfylder de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Hvert enkelt vaskeprogram er nøje udarbejdet til at begrænse smitterisikoen
på tandklinikken. Resultatet er perfekte vaskeresultater
og optimal hygiejne uanset type eller fabrikat af de tekstiler, der vaskes.

Maskinen leveres standard med
følgende programmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Hvid 90°C
Hvid/kulørt 60°C
Hvid/kulørt 40°C
Strygelet 40°C
Uld-/håndvask 30°C

6.
7.
8.
9.

Skylleprogram
Sanitet A 80°C
Sanitet B 60°C
Afkalkning

>

Unikke fordele
og features
InstantChoice – så bliver det ikke lettere
Vaskemaskinerne i DentalCare serien indeholder betjeningsfunktionen InstantChoice, som sikrer en let og enkel betjening af maskinerne. Vælg program og tryk start
– og maskinen går i gang.
Skærmbillederne er enkle og letforståelige. Resultatet
er en intuitiv og tryg betjening, som minimerer fejlbetjening og sikrer korrekt vask af tekstiler.

Kompakt design
Maskinerne i DentalCare BW-serien er udviklet i et kompakt design der muliggør opstilling i rum med selv meget
lidt plads. Af ydermål er DentalCare BW7 af præcis samme mål som en husholdningsmaskine, mens DentalCare
BW9 kun er en smule dybere. Begge maskiner leveres
standard forberedt for montering af tørretumbler i søjle
og giver således ekstra pladsbesparelse.
Slut af med afsnittet ”Vær sikker på optimal arbejdshøjde”.

Automatisk doseringsudstyr
Alle vaskemaskiner i DentalCare serien er forberedt
for tilslutning til automatisk doseringsudstyr. Ved automatisk sæbedosering beregner maskinen den præcise
mængde vaskemiddel til hver enkel vask.
Vaskemidlet tilføres automatisk maskinen, arbejdsgangen bliver endnu lettere, fejldosering undgås og risikoen
for hudkontakt med vaskemidler fjernes helt. Nemt, sikkert og enkelt!

Vær sikker på optimal arbejdshøjde
Ved montering af nye maskiner er det væsentligt at huske på at få dem placeret, så arbejdshøjden bliver så god
som muligt. Tag jer derfor god tid til, sammen med en af
vores konsulenter, at overveje de forskellige muligheder
for at få en god arbejdshøjde ved hjælp af sokler under maskinen – i standardhøjder eller efter specialmål.

DentalCare BW7
Tekniske data
DentalCare BW7V/BW7P
10103010/10103011
7 kg
34 stk.
60 l
Ø 480 mm
1400 omdr./min
50%
530
Ø305 mm
300 mm
•
•
•
°
•
°
3x380-415V 10A/ 1x230V 10A
2 stk. 3/4¨
0,1-1 Mpa
90°
Ventil / pumpe
Ø 50 mm
Ø 30 mm
70 dB [A]
Fra +5°C til + 40° C
30-90%
•
6 stk.
°

585 mm

850 mm

Afløbsventil ø 50 mm
A

595 mm

Afløbspumpe

C

• = standard
= option

585 mm

55 mm

• • = standard
= option
22
595 mm
85-88 x 59,5 x 58,5 cm
73 kg
77 kg
0,37 m3
915 x 610 x 660 mm
15000 timer
Anbefalet start pr. dag 1-3

300 mm

Afløbsventil/afløbspumpe
Tørt tøj
60 cm. Microtech/drypgarn
Tromle
Tromlevolumen
Tromle diameter
Centrifugering
Hastighed
Restfugtighed efter max centrifugering
G-faktor
Lågeåbning
Diameter
Indfyldningshøjde
(underkant lågeåbning)
Opvarmning
El-opvarmning 4,4kW
Varmt vand
Eltilslutning
Spænding 380-415V 3AC+N
230 1AC
Frekvens 50Hz
60 Hz
Anbefalet sikringsstørrelse
Vandtilslutning
Indløbsventil
Vandtryk
Max. indløbstemperatur
Afløbstilslutning
Afløbsmetode
Afløbsventil Ydre Ø v/afløbsventil
Afløbsslange Indre Ø v/afløbspumpe
Lydniveau
Lydniveau ved max belastning
Temperatur
Temperatur i rummet
og luftfugtighed
Relativ luftfugtighed i rummet
Doseringsanlæg
Forberedt for
automatisk doseringsanlæg
Antal signaler
Betaling
Møntindkast indbygget
Forberedt for opkobling til
eksternt betalingssystem
Styring
Max. antal programmer
Mål
HxBxD
Vægt
Netto
Transportdata
Vægt
Volumen
HxBxD
Levetid		
		

max. 900 mm

Produkt nr.
Kapacitet

B

850 mm
55 mm

max. 900 mm

300 mm

Afløbspumpe

C

Afløbsventil ø 50 mm
A

>

B

A. Afstand til bagvæg: 5 mm
B. Afstand mellem maskiner/til væg: 5 mm

Version 5.01

A. Afstand til bagvæg: 5 mm
B. Afstand mellem maskiner/til væg: 5 mm
C. Max højde på fødder: 30 mm

DentalCare BW9
Tekniske data
DentalCare BW9V/BW9P
10103012/10103013
9 kg
46 stk.
80 l
Ø 480 mm
1400 omdr./min
50%
530
Ø305 mm
300 mm
•
•
•
°
•
°
3x380-415V 10A/ 1x230V 10A
2 stk. 3/4¨
0,1-1 Mpa
90°
Ventil / pumpe
Ø 50 mm
Ø 30 mm
70 dB [A]
Fra +5°C til + 40° C
30-90%
•
6 stk.
°

725 mm

850 mm

Afløbsventil ø 50 mm
A

595 mm

Afløbspumpe

C

• = standard
= option

585 mm

55 mm

• = standard
•
= option
22
595 mm
85-88 x 59,5 x 72,5 cm
92 kg
98kg
0,44 m3
915 x 610 x 780 mm
15000 timer
Anbefalet start pr. dag 1-3

300 mm

Afløbsventil/afløbspumpe
Tørt tøj
60 cm. Microtech/drypgarn
Tromle
Tromlevolumen
Tromle diameter
Centrifugering
Hastighed
Restfugtighed efter max centrifugering
G-faktor
Lågeåbning
Diameter
Indfyldningshøjde
(underkant lågeåbning)
Opvarmning
El-opvarmning 7 kW
Varmt vand
Eltilslutning
Spænding 380-415V 3AC+N
230 1AC
Frekvens 50Hz
60 Hz
Anbefalet sikringsstørrelse
Vandtilslutning
Indløbsventil
Vandtryk
Max. indløbstemperatur
Afløbstilslutning
Afløbsmetode
Afløbsventil Ydre Ø v/afløbsventil
Afløbsslange Indre Ø v/afløbspumpe
Lydniveau
Lydniveau ved max belastning
Temperatur
Temperatur i rummet
og luftfugtighed
Relativ luftfugtighed i rummet
Doseringsanlæg
Forberedt for
automatisk doseringsanlæg
Antal signaler
Betaling
Møntindkast indbygget
Forberedt for opkobling til
eksternt betalingssystem
Styring
Max. antal programmer
Mål
HxBxD
Vægt
Netto
Transportdata
Vægt
Volumen
HxBxD
Levetid		
		

max. 900 mm

Produkt nr.
Kapacitet

B

850 mm
55 mm

max. 900 mm

300 mm

Afløbspumpe

C

Afløbsventil ø 50 mm
A

>

B

A. Afstand til bagvæg: 5 mm
B. Afstand mellem maskiner/til væg: 5 mm

Version 5.01

A. Afstand til bagvæg: 5 mm
B. Afstand mellem maskiner/til væg: 5 mm
C. Max højde på fødder: 30 mm

>

Attraktive serviceydelser
Hos Nortec reparerer vi alle fabrikater og typer af vaskerimaskiner og tilbyder en række attraktive serviceydelser. Med service fra Nortec kan du se frem til:

Hurtig responstid
Vi er fremme ved maskinen inden for max. 16 arbejdstimer. Er der tale om et akut nedbrud med behov for hurtigere respons, så er vi der selvfølgelig samme dag.

Én kontakt
Vi har alle gængse reservedele med i servicebilerne –
det betyder, at vi kan løse alle almindelige fejl og reparationer ved første besøg, så I hurtigere kan komme i gang
med at vaske igen. I vil få én kontakt – nemlig din lokale
Nortec servicetekniker.

Egne teknikere
Vi har et landsdækkende team af engagerede og veluddannede serviceteknikere. De holder deres kompetencer
opdaterede ved løbende at deltage i kurser og efteruddannelser. Det betyder, at de til enhver tid hurtigt og målrettet
kan løse opgaverne – til glæde for jer og jeres kunder.

Ønsker I budgetsikkerhed
– tegn en Totalserviceaftale
En stigende del af vores kunder benytter sig af vores attraktive serviceaftaler. og hvis du ønsker fuldstændig
budgetsikkerhed, så er vores populære totalserviceaftale den helt rigtige løsning. Her betaler du et årligt
beløb, og derefter foregår al service, eftersyn og vedligeholdelse – uden at du ser en faktura.
Hvis du vil høre mere om vores attraktive serviceaftaler,
så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 70 256
256. Her kan du få en snak med en erfaren konsulent,
som kan hjælpe dig med at finde frem til den helt rigtige
løsning til dit vaskeri.

Brug for tørretumblere?
Har I behov for tørretumblere?
Nortec har et fuld sortiment i tørretumblere – der lige
som vaskemaskinerne er kendetegnet ved ekstra høj
kvalitet, brugervenlig betjening og naturligvis et lavt
energiforbrug.
Kontakt din lokale Nortec konsulent for yderligere information eller ring til os på tlf. 70 256 256 og hør mere.
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