
БАРЬЕРНЫЕ 
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ ДЛЯ 
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
СТИРКИ 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ MEDICAL

УПРАВЛЕНИЕ НАГРЕВ ЗАГРУЗКА
16 - 18 кг 22 - 24 кг 33 - 37 кг 49 - 54 кг 67 - 74 кг

МИКРОПРОЦЕССОР 
”easy Touch”

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
- ПАРОВОЙ
- ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

medII16 medII22 medII35 medII50 medII66
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ТАМ, ДЕ ГІГІЄНА Є АБСОЛЮТНИМ ПРІОРИТЕТОМ
Як уникнути перехресного забруднення в лікарнях, чистих кімнатах, будинках для людей похилого віку, медичних центрах і фармацевтичної 
промисловості? Рішення існує з гігієнічними пральними машинами, відомими як бар'єрні машини. Вперше такі машини були розроблені 
компанією Danube International в 1984 році і з тих пір постійно удосконалюються нашими інженерами. Вони забезпечують ідеальне рішення 
для запобігання перехресного забруднення забрудненої та чистої білизни в пральні. Ці машини були спеціально спроектовані для 
розміщення по обидва боки перегородки завдяки протилежним подвійним дверям: одні двері в брудній кімнаті для завантаження брудної 
білизни, а інша в чистій кімнаті для отримання випраної. Ця система строго відповідає стандарту RABC в найкращих умовах роботи, 
забезпечуючи безпеку, комфорт, ергономічність і економію простору оператора.

ООО Лондри Систем +38 (044)3320363   3320363@gmail.com  www.прачечное-оборудование.com.ua 

БАР'ЄРНІ ПРАЛЬНІ 
МАШИНИ ДЛЯ 
ГІГІЄНІЧНОГО ПРАННЯ

ТАМ, ГДЕ ГИГИЕНА ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ 
Как избежать перекрестного загрязнения в больницах, чистых комнатах, домах престарелых, медицинских центрах и фармацевтической 
промышленности? Решение существует с гигиеническими стиральными машинами, известными как барьерные машины. Впервые такие 
машины были разработаны компанией Danube International в 1984 году и с тех пор постоянно совершенствуются нашими инженерами. Они 
обеспечивают идеальное решение для предотвращения перекрестного загрязнения загрязненного и чистого белья в прачечных. Эти машины 
были специально спроектированы для размещения по обеим сторонам перегородки благодаря противоположным двойным дверям: одна 
дверь в грязной комнате для загрузки грязного белья, а другая в чистой комнате для получения выстиранного. Эта система строго 
соответствует стандарту RABC в наилучших условиях работы, обеспечивая безопасность, комфорт, эргономичность и экономию 
пространства оператора.



ПРОГРАММИРОВАНИЕ

КОНТРОЛЬ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ГИБКОСТЬ НАСТРОЕК

новый микропроцессор

- Простое, интуитивно понятное программирование 
- 26 заводских программ
- Возможность создания индивидуальных программ, импорта и 
экспорта программ через порт USB

- Информация по всему процессу работы (температура, 
уровень водного модуля и др.) хранится в памяти машины и 
может быть перенесена на компьютор через USB

- 4 программы экономной стирки
- Режим "сна" с автоматическим выключением
- Система вторичного использования воды с двойным сливным 
клапаном
- Экономия воды до 50%.
- Система взвешивания (опция) экономит до 30% расходов, 
автоматически изменяет потребление воды и моющих средств, 
расхода электроэнергии, в зависимости от загрузки машины 
- Возможность указать загрузку вручную

- Сенсорный дисплей 4.3”
- Программирование на 33 языках, включая русский
- Порт USB позволяет загружать обновления прошивки, а также 
индивидуальные программы стирки

- Возможность подключения системы дозирования моющих средств, до 
14 компанентов, регулировка времени задержки
- Три стандартных клапана подачи воды (горячая, холодная, мягкая)
- Настройка скорости вращения барабана при стирке и отжиме
- Полный контроль над уровнем воды
- Регулировка температуры воды от 20ºC до 90ºC
- Возможность использования для аквачистки WET CLEANING
- Модификация отображения процесса стирки на дисплее позволяет 
выводить параметры и символы удобные каждому клиенту
- LOADING AID - система облегчающая загрузку белья в машину 

EASY TOUCH
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новий мікропроцесор

- Сенсорний дисплей 4.3 "
- Програмування на 33 мовах, включаючи російську
- Порт USB дозволяє завантажувати оновлення прошивки, а 
також індивідуальні програми прання

ГНУЧКІСТЬ НАЛАШТУВАНЬ
- Можливість підключення системи дозування миючих засобів, до 14 
компанентов, регулювання часу затримки
- Три стандартних клапана подачі води (гаряча, холодна, м'яка) - 
регулювати темп обертання барабана при пранні і віджиманні
- Повний контроль над рівнем води
-Регулювання температури води від 20ºC до 90ºC
- Можливість використання для аквачистки WET CLEANING
- Модифікація відображення процесу прання на дисплеї дозволяє 
виводити параметри і символи зручні для кожного клієнта
- LOADING AID - система полегшує завантаження білизни в машину

ПРОГРАМУВАННЯ
- Просте, інтуїтивно зрозуміле програмування
- 26 заводських програм
- Можливість створення індивідуальних програм, імпорту та 
експорту програм через порт USB

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
- 4 програми економного прання
- Режим "сну" з автоматичним вимиканням
- Система вторинного використання води з подвійним зливним 
клапаном
- Економія води до 50%.
- Система зважування (опція) економить до 30% витрат, 
автоматично змінює споживання води і миючих засобів, 
витрати електроенергії, в залежності від завантаження машини 
- Можливість вказати завантаження вручну

КОНТРОЛЬ
- Інформація по всьому процесу роботи (температура, рівень 
водного модуля і ін.) зберігається в пам'яті машини і може бути 
перенесена на компьютор через USB



СЕРИЯ MEDICAL 
ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЕ 

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА РЫНКЕ 

ПРАЧЕЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ИНВЕРТОР С ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
ИНВЕРТОР З ПЕРЕДОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 

Благодаря передовым технологиям инвертора, машина 
реагирует и устраняет  дисбаланс на ранней стадии.
Завдяки передовим технологіям інвертора, машина реагує і 
усуває дисбаланс на ранній стадії.

ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЕГКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Простой и надёжный дизайн даёт лёгкий доступ ко всем 
механическим и электронным компонентам при обслуживании 
и ремонте.
Простий і надійний дизайн дає легкий доступ до всіх 
механічних і електронних компонентів при обслуговуванні та 
ремонті.

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
КОНСТРУКЦІЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 
Все модели имеют корпус, внутренний и внешний барабаны 
из н/ж стали. Улучшенное качество и стойкость к 
агрессивной среде и моющим средствам продлевают срок 
службы и помогают избежать проблем с коррозией.
Всі моделі мають корпус, внутрішній і зовнішній барабани з 
н/ж сталі. Покращена якість і стійкість до агресивного 
середовища і миючих засобів продовжують термін служби і 
допомагають уникнути проблем з корозією.

СИСТЕМА AQUA MIX
Машины оборудованы системой смешивания воды разных 
температур, что позволяет сэкономить на энергозатратах и 
сократить время цикла стирки. 
Машини обладнані системою змішування води різних 
температур, що дозволяє заощадити на енерговитратах і 
скоротити час циклу прання.

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МІКРОПРОЦЕСОРНЕ УПРАВЛІННЯ 

Микропроцессор EASY TOUCH с сенсорнім дисплеем. 
Простое программирование, множество функций, гибкость 
контроля и экономия коммунальных затрат.
Мікропроцесор EASY TOUCH з сенсорнім дисплеєм. Просте 
програмування, безліч функцій, гнучкість контролю і 
економія комунальних витрат.

ЭКОНОМИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
ЕКОНОМІЯ КОМУНАЛЬНИХ ВИТРАТ 
Машины оборудованы эффективной системой, которая 
позволяет указать загрузку белья. Машина автоматично 
изменит расход воды и моющих средств для текущей 
загрузки.
Машини обладнані ефективною системою, яка дозволяє 
вказати завантаження білизни. Машина автоматично 
змінить витрати води і миючих засобів для поточного 
завантаження.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ЕКОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ
Машина оборудована третьим клапаном подачи воды, что 
позволяет сократить время наполнения, а также подавать 
мягкую или переработанную воду 
Машина обладнана третім клапаном подачі води, що 
дозволяє скоротити час наповнення, а також подавати 
м'яку або перероблену воду

АКВАЧИСТКА
Все стиральные машины оборудованы всеми компонентами, 
необходимыми для аквачистки. Многие операции химчистки 
одежды можно осуществить с использованием стиральной 
машины сэкономив на дорогостоящем оборудовании.
Всі пральні машини обладнані всіма компонентами, 
необхідними для аквачистки. Багато операцій хімчистки одягу 
можна здійснити з використанням пральної машини 
заощадивши на дорогому обладнанні.

СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ (опция)
СИСТЕМА ЗВАЖУВАННЯ (опція) 

При автоматическом взвешивании стиральная машина 
автоматически изменяет расход воды и моющих средств в 
зависимости от загрузки. Это позволяет сэкономить до 30% 
на моющих и энергозатратах.  
При автоматичному зважуванні пральна машина 
автоматично змінює витрати води і миючих засобів в 
залежності від завантаження. Це дозволяє заощадити до 30% 
на миючих та енерговитратах.
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СЕРІЯ MEDICAL 
ПРОПОНУЄ 
НАЙКРАЩІ 

ПОКАЗНИКИ НА 
РИНКУ ПРАЛЬНОГО 

ОБЛАДНАННЯ



Машина загрузкой 66 кг с опцией вертикального открытия дверей 
Машина завантаженням 66 кг з опцією вертикального відкриття дверей

G фактор 360-448
мягкая установка

G фактор 360-448
м'яка установка

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Стиральные машины с высоким отжимом от 900 до 1000 об/
мин. 
- Простая установка, нет необходимости в анкерном креплении 
к полу. 
- Расположенный горизонтально барабан крепится на двух 
подшипниках, что придаёт дополнительную надёжность 
конструкции. 
- Модель  MED66 имеет барабан, разделённый на два отсека
- Сенсорное управление с множеством полезных функций
- Три клапана подачи воды на всех моделях
- Подключение до 8 компонентов моющих средств
- Система предотвращения дисбаланса при помощи инвертора
- Отслеживание - хранение информации в памяти машины

ОПЦИИ
- Второй сливной клапан
- Расположение сливного клапана по центру
- Внутренний и внешний барабаны из н/ж стали марки AISI 316L
- Подключение до 8 компонентов моющих средств
- Машина загрузкой 66 кг с опцией вертикального открытия дверей
- Комбинированный нагрев (электричество/пар)
- Сливной клапан из н/ж стали и другие опции для "чистых комнат"
- Титрационный клапан для проб воды
- Нержавеющая рама с резиновым покрытием
- Система автоматического взвешивания : автоматически 
настраивает расход химии и уровень воды от количества белья в 
барабане

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Пральні машини з високим віджиманням від 900 до 1000 об/
хв. 
- Проста установка, немає необхідності в окремому кріпленні 
до підлоги.
- Розташований горизонтально барабан кріпиться на двох 
підшипниках, що надає додаткову надійність конструкції.
- Модель MED66 має барабан, розділений на два відсіки
- Сенсорне управління з безліччю корисних функцій
- Три клапана подачі води на всіх моделях
- Підключення до 8 компонентів миючих засобів
- Система запобігання дисбалансу за допомогою інвертора
- Відстеження - зберігання інформації в пам'яті машини

ОПЦИИ
- Другий зливний клапан
- Розташування зливного клапана по центру
- Внутрішній і зовнішній барабани з н / ж стали марки AISI 316L
- Підключення до 8 компонентів миючих засобів
- Машина завантаженням 66 кг з опцією вертикального 
відкриття дверей
- Комбінований нагрів (електрика / пар)
- Зливний клапан з н / ж стали і інші опції для "чистих кімнат"
- титраційна клапан для проб води-Нержавіюча рама з гумовим 
покриттям
- Система автоматичного зважування: автоматично налаштовує 
витрата хімії і рівень води від кількості білизни в барабані

4 

БАРЬЕРНЫЕ 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
СТИРКИ СЕРИЯ MEDICAL

БАР'ЄРНІ ПРАЛЬНІ 
МАШИНИ ДЛЯ 
ГІГІЄНІЧНОГО ПРАННЯ
СЕРІЯ MEDICAL



* DANUBE оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию машины без предварительного предупреждения
DANUBE залишає за собою право вносити зміни в конструкцію машини без попереднього попередження

UNIT. MEDII16 MEDII22 MEDII35 MEDII50 MEDII66

БАРАБАН

Загрузка 1:9 / Завантаження 1:9 кг 18 25 37 54 74

Загрузка 1:10 / Завантаження 1:10 кг 16 22 33 49 67

Объём / Об`єм л 158 220 330 489 667

Диаметр/ Діаметр мм 633 633 800 800 800

Глубина / Глибина мм 500 700 654 974 1.327

Количество отсеков / Кількість відсіків шт. 1 1 1 1 2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Скорость при стирке / Швидкість при пранні об/мин 45 45 45 45 45

Скорость при отжиме / Швидкість при віджиманні об/мин 1.000 1.000 1.000 900 900

Фактор G  - 361 361 448 360 360

Мкропроцессор Easy Touch - вкл вкл вкл вкл вкл

Второй сливной клапан / Другий зливний клапан - опция опция опция опция опция 

ДВЕРИ / ДВЕРІ

Размеры барабана / Розміри барабана мм 400 x 315 400 x 315 450 x 320 450 x 320 450 x 320

Размеры загрузочного люка / Розміри завантажувального люка мм 455 x 415 455 x 415 510 x 460 510 x 460 510 x 460 (x2)

Расстояние от пола / Відстань від підлоги мм 670 670 776 798 798

МОЩНОСТЬ/ ПОТУЖНІСТЬ

Мотор кВт 2.2 2.2 4 5.5 7.5

Электрический нагрев / Eлектричний нагрів кВт 12 18 27 36 45

Максимум (Электрический нагрев) кВт 14.2 20.2 31 41.5 52.5

Максимум (подача горячей воды) кВт 2.2 2.2 4 5.5 7.5

Максимум (паровой нагрев) кВт 2.2 2.2 4 5.5 7.5

ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Подвод воды/ Підведення води дюйм ¾ ¾ ¾ 1 1

Подвод пара / Підведення пара дюйм ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Слив / Злив мм/дюйм 80 / 3” 80 / 3” 80 / 3” 80 / 3” 80 / 3”

ГАБАРИТЫ/ ГАБАРИТИ

Длина mm 980 / 1045 1.180 / 1245 1.276 / 1352 1.596 / 1679 1.949 / 2032

Ширина mm 910 / 1071 910 / 1071 1.056 / 1191 1.056 / 1190 1.056 / 1201

Высота / Висота mm 1.400 / 1417 1.400 / 1417 1.580 / 1601 1.660 / 1662 1.660 / 1662

Вес нетто / Вага нетто kg 438 471 748 1.056 1.233

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ / ГАБАРИТИ В УПАКОВЦІ

LДлина mm 1.072 1.262 1.452 1.752 2.102

Ширина mm 1.102 1.102 1.222 1.222 1.222

Высота / Висота mm 1.394 1.394 1.694 1.694 1.694

Вес брутто / Вага брутто kg 459 494 780 1.090 1.275

Объём/ Об`єм m3 1.65 1.94 3.01 3.63 4.35

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
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