
sharing the same goal.

Reinigings- en desinfectieapparatuur 
AF 2 PROFESSIONAL LINE



AT-OS, internationaal 
toonaangevend, ontwerpt 
en produceert reinigings- en 
desinfectieapparatuur voor 
verpleegmiddelen van menselijke 
faeces, zoals bedpannen, 
urinalen, toebehoren voor 
disposable bedpannen, dames 
bedpannen, nierbekkenschaaltjes, 
schalen, urineflessen en andere 
verpleegmiddelen die gebruikt 
worden in de Gezondheidzorg. 
Verpleegmiddelen die worden 
gebruikt in ziekenhuizen, verpleeg- 
en  verzorgingshuizen en klinieken. 
De belangrijkste kenmerken 
van deze machines zijn de 
hoogwaardige technologie en 

een continue onderzoek naar 
verbetering hiervan.
De AF2 machines worden 
geheel geproduceerd volgens 
de norm EC 93/42, richtlijn 
voor medische hulpmiddelen 
klasse 2A, waarmee een hoog 
kwaliteits- en veiligheidsniveau 
wordt gegarandeerd. Geheel 
volgens de Europese richtlijn die 
betrekking heeft op reinigings- en 
desinfectieapparatuur: 
EN ISO 15883 deel 1 en deel 3. 
Het totale waterleidingsysteem is 
DVGW gecertificeerd en garandeert 
een werking zoals beschreven 
in de Europese richtlijn EN 1717 
waarmee ieder risico op besmetting 

wordt voorkomen.
Verdere karakteristieken van 
deze machines zijn de flexibiliteit 
in gebruik, de op de klant 
ontwikkelde programma’s en 
een waarschuwingssysteem 
voor benodigd onderhoud. AT-
OS beschikt hierbij over een 
uitstekende after-sales, technische 
service en een gegarandeerde 
ondersteuning op locatie. Tevens 
zijn trainingen voor het bedienend 
personeel mogelijk om daarmee 
een correcte werking van de 
installatie te garanderen.

Al meer dan 50 jaar  
wereldwijd een begrip
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Besmettingsrisico “0”

Één van de grootste problemen 
in ziekenhuizen die geëlimineerd 
moet worden is het verplaatsen 
van infecties van de ene patiënt 
naar de andere via een slecht 
gereinigd verpleegmiddel.

Het doel van de AF2 reinigings- 
en desinfectieautomaten 
zijn: een hoogwaardige 
technologische standaard, de 
hoogst haalbare hygiënegraad 
en een gegarandeerd desinfectie 
resultaat. 
Het risico van besmetting voor 
zowel gebruiker als patiënt wordt 
daarbij geheel geëlimineerd. Mede 
dankzij de automatische deur, 
het automatisch legen van de 
verpleegmiddelen, reiniging en 
desinfectie. 

De deur opent automatisch na de 
desinfectiefase. Een ingebouwd 
beveiligingssysteem garandeert 
dat de deur gedurende het 
gehele reinigingsproces gesloten 
blijft en voorkomt daarmee een 
vroegtijdige opening en een 
mogelijke besmetting. Dankzij de 
AT-OS technologie berekent de 
machine zijn desinfectiewaarde 
“A0” gedurende ieder thermisch 
desinfectieproces. Aan het eind 
van ieder reinigingsproces toont 
de machine de bereikte “A0” 
waarde op het display van de 
machine, wat niet onder 60 mag 
komen. 

1

2

3

4

AT-OS Monitor
AT-OS MONITOR Software 
voor het programmeren en 
bewaking
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High-tech kenmerken  
van de AF2 Professional Line

Optioneel

SDS – Zelf Desinfectie Systeem
Automatisch desinfectie systeem dat wordt 
gestart als de machine 24 uur buiten bedrijf 
is geweest.

DWC – Desinfectie Naspoel/Terugkoel Systeem 
Het naspoelwater dat direct na de 
desinfectiefase in de waskamer wordt 
gespoeld, voor het terugdringen van de 
temperatuur,  is automatisch gedesinfecteerd 
om besmetting te voorkomen. Dit geheel 
volgens de richtlijn EN ISO 15883-1  5.3.2.5

ETS – Totaal Afvoer Systeem
Aan het einde van iedere wascyclus zorgt het 
ETS systeem voor het automatisch verwijderen 
van al het in de machine aanwezige water. 
Uit de pompmotor, de voorraadtank en alle 
leidingen. Hiermee wordt besmetting in de 
machine voorkomen. Geheel volgens de 
richting EN ISO 15883-1  5.3.2.1 & 5.5.1.1

DCS – Afvoer Controle Systeem
Beveiligingsysteem dat een verstopping in de 
afvoer signaleert.

HFS – Hands Free Start
De machine kan door het bedienend 
personeel gestart worden zonder daarbij 
de handschoenen uit te trekken. Een 
simpele duwbeweging met de elleboog 
start de machine. Deze techniek voorkomt 
kruisbesmetting. 

ADS – Automatisch Deur Systeem
Het bedienend personeel kan de deur 
eenvoudig openen en sluiten met behulp 
van een voetpedaal of het activeren van een 
sensor op het display.

DVS – Desinfectie Validatie Systeem
3 Temperatuurvoelers PT 1000 zijn geplaatst 
in de waskamer om een accurate desinfectie 
bewaking te garanderen. 
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ACS – Lucht Droog Systeem
Na desinfectie fase wordt m.b.v. een ventilator koele lucht in de 
waskamer geblazen voor het terugkoelen van de temperatuur, 
het condenseren van aanwezig stoom en het drogen van 
verpleegmiddelen. Deze functie voorkomt het uittreden van 
aerosolen ter bescherming van het bedienend personeel en 
een thermodynamische besmetting van de ruimte.

HLC – Hoge Belading Systeem
Maximaal 4 urineflessen kunnen gelijkertijd in deze machine 
gedesinfecteerd worden.

HDS – Hoogwaardig Desinfectie Systeem
Speciaal ©AT-OS desinfectie programma met een directe 
sproeifunctie tegen de CLOSTRIDIUM DIFFICILE bacterie. Test 
erkend door de Duitse Universiteit Bonn.

EHMI – Mens-Machine Interface
Grafische weergave voor een eenvoudige communicatie tussen 
machine en gebruiker. Top technologie om gedetailleerde 
informatie voor een vriendelijk gebruik en controle te 
visualiseren.

MWF – Multi-Was Functie
Complete applicatie voor het reinigen en desinfecteren van 
overige verpleegmiddelen en containers die niet geplaatst 
kunnen worden in de standaardhouder voor bedpannen en 
urinalen. Voor meer details zie pagina 11.

ENC – Elektronisch Sproei Controle Systeem
Intelligent controle systeem om de waterstroom, waterdruk 
en injectiesysteem te controleren en het wasresultaat te 
verbeteren. 
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De modellen van de Professional Line

AF2-60I  
Inbouw model

Inbouw model compleet met 
frame en aansluiting voor 
afvoer.
Thermische desinfectie met 
ingebouwde stoomgenerator.

AF2-90B
Staand model laag

Staand model voor vloermontage inclusief 
roestvrijstalen plint en afzetblad.
Geschikt voor muur- of bodemafvoer.
Thermische desinfectie met ingebouwde 
stoomgenerator.

AF2-90 970/860
Onderbouw model
Onderbouw model voor montage onder 
een werkblad en voorzien van een 
roestvrijstalen plint. Geschikt voor muur- of 
bodemafvoer. Thermische desinfectie met 
ingebouwde stoomgenerator.

AF2-90L Staand model
met handenwasbak

Staand model voor vloermontage 
inclusief roestvrijstalen plint, afzetblad 
en handenwasbak. Geschikt voor muur- of 
bodemafvoer. Thermische desinfectie met 
ingebouwde stoomgenerator.

AF2-60 Afmetingen: DxBxH mm

AF2-90

 Afmetingen 720 x 1835  Afmetingen 720 x 1835

AF2-60I/WC
Inbouw model met WC

Inbouw model compleet met 
frame, geschikt voor montage 
van een toilet en aansluiting 
voor afvoer.
Thermische desinfectie met in-
gebouwde stoomgenerator.

AF2-60M Wandmodel

Wand model voor montage 
aan de wand inclusief 
ophangbeugels.
Geschikt voor muur afvoer.
Thermische desinfectie met 
ingebouwde stoomgenerator.

 Afmetingen 600 x 450 x 1550

AF2-60P Staand model

Staand model voor vloermontage 
inclusief roestvrijstalen plint.
Geschikt voor muur- of 
bodemafvoer.
Thermische desinfectie met 
ingebouwde stoomgenerator.

 Afmetingen 600 x 450 x 1650

 Afmetingen 900 x 600 x 1000  Afmetingen 900 x 600 x *970/860  Afmetingen 900 x 600 x 1000

Afmetingen: DxBxH mm
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AF2 – 105P 
Staand model met uitstort

Staand model gecombineerd met een 
complete uitstortunit voor vloermontage, 
inclusief roestvrijstalen plint. 
Geschikt voor muur- of bodemafvoer. 
Thermische desinfectie met ingebouwde 
stoomgenerator.

AF2 – 105M
Wand model met uitstort

Hangend model gecombineerd met een 
complete uitstortunit voor wandmontage 
voorzien van  ophangbeugels.
Geschikt voor muurafvoer.
Thermische desinfectie met ingebouwde 
stoomgenerator.

AF2-135B 
Staand model 

Staand model uitgevoerd met uitstortunit, 
voor vloermontage inclusief roestvrijstalen 
plint en afzetblad.
Geschikt voor muur- of bodemafvoer.
Thermische desinfectie met ingebouwde 
stoomgenerator.

AF2-135L 
Staand model met handenwasbak

Staand model uitgevoerd met uitstortunit en 
handenwasbak, voor vloermontage inclusief 
roestvrijstalen plint en afzetblad.
Geschikt voor muur- of bodemafvoer.
Thermische desinfectie met ingebouwde 
stoomgenerator.

AF2-180B/V Meubel model met 
handenwasbak en onderbouwkast

Gecombineerd meubel uitgevoerd met uitstor-
tunit, roestvrijstalen plint en handenwasbak. 
Onder de handenwasbak is een roestvrijstalen 
kast met 1 deur geplaatst. Geschikt voor muur- 
of bodemafvoer. Thermische desinfectie met 
ingebouwde stoomgenerator. 

AF2-225 L/W  
Meubel model met spoel- en 
handenwasbak en onderbouwkast

Meubelcombinatie uitgevoerd met uitstor-
tunit, roestvrijstalen plint, spoel- en han-
denwasbak. Onder de 2 wasbakken is een 
roestvrijstalen kast met 2 deuren geplaatst. 
Geschikt voor muur- of bodemafvoer.
Thermische desinfectie met ingebouwde 
stoomgenerator.

DESINFECTIE COMBINATIES

 Afmetingen 1050 x 450 x 640/1650  Afmetingen 1050 x 450 x 540/1550  Afmetingen 1350 x 600 x 640/1000

 Afmetingen 1800 x 600 x 640/1000 Afmetingen 1350 x 600 x 640/1000  Afmetingen 2250 x 600 x 640/1000

Afmetingen: DxBxH mm
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ADS – Automatische Deur Systemen

Handmatige versie

OPENEN SLUITEN START

Automatische opening met elleboogstart: versie E

OPENEN SLUITEN/START

Automatische opening: versie A

SLUITEN/STARTOPENEN
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Technische specificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES AF2
P-LINE

Uitvoering Lab. gecertificeerd voor validatie van modeltest volgens de Normen EN ISO 15883-1 / 3 •

DVGW gecertificeerd waterleidingsysteem, ontwikkeld met wateronderbrekingsysteem (air-gap) zoals 
voorgeschreven met de Europese standaard EN 1717  •

Geheel vervaardigd van roestvrijstaal AISI 304 (DIN 1.4301) Scotch Brite finish •

Diepgetrokken waskamer vervaardigt van roestvrijstaal AISI 316 (DIN 1.4404) met ronde hoeken met een 
grote radius voor een maximale hygiëne   •

USB poort voor aansluiting aan een Personal Computer voor het upgraden van software •

Standaard uitgevoerd met 4 reinigingsprogramma’s: NORMAAL voor vaste faeces – ECONOMISCH voor 
vloeibare faeces – INTENSIEF voor zware vervuiling – EXTRA aanvullend op verzoek te programmeren •

TERMISCHE DESINFECTIE MET INGEBOUWDE STOOMGENERATOR, compleet met controle sensor voor  
water- en thermostaatbeveiliging •

“A0”-waarde in te stellen tussen 60 en 6000. De machine toont de bereikte “A0”-waarde en zijn berekening 
op het display zodat het desinfectie programma geverifieerd kan worden volgens de Europese Richtlijn EN 
ISO 15883-1 / 3.

•

PT1000 Temperatuurvoeler geplaatst in de waskamer •

Doseersysteem voor naglansmiddel met ontharder compleet met niveausensor in de voorraadtank,   
geheel te programmeren via het display •

Doseersysteem voor een zeepmiddel compleet met niveausensor in de voorraadtank,   
geheel te programmeren via het display

Flow-meter voor het aangeven van de juiste hoeveelheid te doseren chemie gedurende het 
reinigingsprogramma (EN ISO 15883-1 P.4.2.2 – 4.2.3) •

Printer applicatie op het frontpaneel van de machine

AF2 Professional Line reinigings- en desinfectieapparatuur

• Standaard  |    Optioneel
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Toebehoren en accessoires

Houders voor bedpannen en urinalen

AF2 Standaard houders voor:

 Bedpan en urinaal
 Dames bedpan en urinaal
 Bedpan met deksel en urinaal
 Dames bedpan met deksel  

  en urinaal

De verpleegmiddelen worden 
automatisch geleegd bij het 
sluiten van de deur. Het is 
mogelijk 4 urinalen tegelijk per 
reinigingsproces te desinfecteren

REINIGINGS- EN DESINFECTIEAUTOMAAT VOOR            VERPLEEGMIDDELEN VAN MENSELIJKE FAECES.ATOS. P-LINE 10

Het gepatenteerde AT-OS automatische draaisysteem 
ET stelt het bedienend personeel in de gelegenheid 

de bedpan in de meest ideale positie in de houder te 
plaatsen. De bedpan roteert automatisch 180° in de 
juiste reinigingspositie. Door het ET systeem wordt 

besmetting door faeces voorkomen en garandeert de 
hoogste veiligheid voor het bedienend personeel.

AF2 60PET 
Automatisch draaisysteem ET

180°



MWF – Multi-Was Functie

Speciale toebehoren
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Speciaal programma  voor de Multi-
Was Functie (deze optie kan achteraf 
worden ingebouwd)

Korf voor Multi-Was Functie

Met deze revolutionaire ontwikkeling van ©AT-OS is het mogelijk uw desinfectieapparaat om te bouwen 
tot een Multi-Was unit geschikt voor decontaminatie van verpleegmiddelen zoals deze gebruikt worden 
in ziekenhuizen, klinieken, verzorg-  en verpleeghuizen. Op die locaties waar de hygiëne standaard geheel 
in overeenstemming moet zijn met de hoogste eis van desinfectie. De Multi-Was korf is geschikt voor alle 
verpleegmiddelen en containers die niet aansluitend verwerkt behoeven te worden op een sterilisatie afdeling. 
Het gebruik van deze aanvullende applicatie in de reinigings- en desinfectieautomaat Professional Line biedt u 
de volgende mogelijkheden:

 Een reinigingsproces met behulp van extra 
wasarmen (mechanisch), het versterken van 
het desinfectieproces door het gebruik van 
een zeepmiddel (chemisch) en een thermi-
sche desinfectie in minder dan 15 minuten.

 Hoogste graad van desinfectie voor medische 
verpleegmiddelen (niet voor operatiekamers).

 Thermische desinfectie tot 95° C. en “A0” 
=  6000 (geheel volgens de richtlijn EN ISO 
15883).

 Flexibele belading van de korf en geschikt 
voor het reinigen van een breed scala aan 
verpleegmiddelen.
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Totale inrichting van 
spoelruimte,
Turn-Key Projecten
De AP2 Professional Line is 
inzetbaar in iedere ruimte en 
vervult iedere bouwkundige eis. 
Het breed spectrum aan modellen 
van deze serie lost ieder installatie 
probleem op. Deze serie zorgt 
voor een complete inrichting van 
“natte” ruimtes en aangrenzende 
badkamers zonder extra kosten 
en met de garantie van een 
snelle installatie en assemblage, 
bij nieuwbouw, renovatie van 
bestaande gebouwen en het 
verplaatsen van bestaande 
installaties. 

Diverse oplossingen voor 
het installeren van de 
desinfectieapparatuur zijn 
mogelijk: 

staand, hangend of ingebouwd. 
Bovendien is het mogelijk de 
compacte units te combineren 
met uitstortunits, wasbakken 
en diverse kasten. Deze 
gecombineerde units, uitgevoerd 
geheel volgens wens van de klant, 
kunnen eveneens geleverd worden 
met een enkele aansluiting voor 
water en afvoer.

AT-OS ondersteund zijn 
vertegenwoordigers geheel met 
technische documentatie bij de 
inrichting van de spoelruimte. 
(installatietekening, ontwerp van 
de klant, water aan- en afvoer en 
elektrische aansluitingen). 

AT-OS tekening en technische documentatie voor Turn-Key Projecten. 
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Uitstortunits

Staand model met rondom geplaatst wassysteem, activering door aparte waspomp.

BPW besturing met rondom geplaatst wassysteem vanuit de bedpanspoeler.

Diverse afmetingen 450/600 mm breed

LEGEN 

LEGEN 

SPOELEN

SPOELEN

RADIUS 15°
FINISH OP 
VERZOEK

Diverse afmetingen 450/600 mm breed – beschikbaar voor de modellen: AF2-60 / AF2 – 90
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Toebehoren voor inrichtingen

Roestvrijstalen wand- en opslagrekken 

Geschikt voor 
wandmontage en 
voorzien van een lekbak

URINALEN EN 
BEDPANNEN

Geschikt voor 
wandmontage en 
voorzien van een lekbak

URINALEN

Geschikt voor 
wandmontage en voorzien 
van een lekbak

BEDPANNEN

Opslagrek geschikt voor 

wandmontage

MULTIFUNCTIONEEL

Kasten en afzetbladen met spoelbak

WANDKASTEN

Verdere toebehoren:

 Losstaande en onderbouwkasten
 Roestvrijstalen of CORIAN werkbladen
 Roestvrijstalen wanden en panelen
 Micro bestuurde zeepdispensers
 Handmatige of automatische armaturen

AT-OS Fornisce anche i liquidi anticalcare e detergente testati ed 
approvati secondo le Norme EN ISO 15883-1 / 3 in taniche da 5 litri. 
Maggiore garanzia di pulizia e durata delle apparecchiature.

ROESTVRIJSTALEN KAST
Met draaideur te installeren 
boven het reinigings- en 
desinfectieapparaat.

Roestvrijstalen kast, 
leverbaar als open kast of 
met openslaande deuren. 
Optioneel leverbaar met 
ingebouwde verwarming.

AFZETBLAD MET SPOELBAK
Roestvrijstalen afzetblad met een spoelbak, 
leverbaar in diverse afmetingen. Een 
opstaande rand met een radius van 15° is 
optioneel leverbaar, voorkomt vervuiling en 
vereenvoudigd de reiniging.
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LOCALI VUOTATOIO

AT-OS Srl

Viale del Lavoro, 19 - 37030 Colognola ai Colli - Verona - ITALY

Tel (+39) 045 6159411 - Fax (+39) 045 6159422

info@at-os.com | www.at-os.com

SERVICE SALA OPERATORIA

CENTRALE
STERILIZZAZIONE


