
 

 

Lischka 

GEYSIR CDD 1050 
myjnia-dezynfektor 

 

 

 
opis produktu 

 
Profesjonalne rozwiązanie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich jak: 

baseny, kaczki, miski, butle drenażowe itp. Urządzenia, dzięki zastosowaniu 

wysokociśnieniowego systemu mycia pozwalają na zredukowanie zużycia środków 

chemicznych do minimum, zapewniając skuteczne czyszczenie. Proces mycia 

i dezynfekcji termicznej (wraz z automatycznym opróżnianiem wsadu wewnątrz 

komory) następuje w czasie zaledwie kilku minut, jest kontrolowany elektronicznie. 

Informacje o stanie cyklu są widoczne na wyświetlaczu LCD. Łatwy w obsłudze 

panel sterujący, pozwala na szybki wybór programu. Komora mycia wyposażona 

w bezobsługową, samodezynfekującą się i w 100% paroszczelną uszczelkę 

labiryntową drzwi. Dodatkowo posiada izolację termiczną i akustyczną. Zewnętrzna 

obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Myjnie dostępne w wersjach: 

wiszącej i wolnostojącej. 

 
dane techniczne 

• wymiary zewnętrzne (S x G x W): 500 x 450/600* x 1775/1375* mm 

* wykonanie specjalne (opcjonalnie) 

• odpływ do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym syfonem odpływowym 

• zasilanie elektryczne: moc: 400V, 3 P+N+E, 50 Hz / 230V, P+N+E, 50 Hz 

• CW - zimna woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane ciśnienie w sieci 

• HW - ciepła woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane ciśnienie w sieci 

• dezynfekcja termiczna: regulowana do A0-300, 600, 3000 

• system dysz myjących: 7 + 5 obrotowych 

• komora (materiał): głęboko tłoczona stal kwasoodporna AISI 316 

(wg PN EN 1.4401) 

• normy/dyrektywy: CE 0633 zgodne z 93/42/EWG; 

• EN ISO 15883-1/3; EN ISO 15883-1; 

• Certyfikat jakości DVGW (EN 1717) 

• Wyposażenie opcjonalne: automatyczne otwieranie drzwi, 

dodatkowe stelaże i uchwyty, dodatkowa pompa dozująca z 

czujnikiem poziomu płynu, dostępny w każdym kolorze RAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym 
biurem pod numerem: 

 

+48 692 598 045 

iacobus@iacobus.pl 

 

Opiekun produktu: 

Dawid Manicki 

+48 600 599 775 
dmanicki@iacobus.pl 

 

 

Dystrybutor i autoryzowany 

serwis: 

IACOBUS SP. Z O.O. 

ul. Owsiana 12  

94-249 Łódź, Polska 

 

Producent: 

Lischka GmbH 

Boxberger Str. 19 

12681 Berlin 

Germany 


