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Kurumsal

Hakkımızda

2013 yılında Medico Teknik Çevre Teknolojileri Makina İnşaat Danışmanlık
ve Ticaret LTD. ŞTİ. unvanı ile Ankara’da kurulduk. Tıbbi atık sterilizasyon
ve bertaraf cihazları ve ekipmanları, tıbbi atık parçalama cihazları üzerine
üretim ve imalat faaliyetlerimize başladık. Üretim ve imalatın yanı sıra
yapmış olduğumuz ülkemizin pek çok yerinde bulunan tıbbi atık sterilizasyon cihazlarının 7/24 mantığı ile teknik servisini yerinde müdahale
gerekse uzaktan iletişimle servis imkanını da sunmaktayız. Gelişen teknolojiler ve değerli müşterilerimiz istekleri ve talepleri doğrultusunda birçok
özel üretim ve imalatı yapılmış makineler ve cihazlarla faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
Üretim alanımız Ankara/
İvedik organize sanayi
bölgesinde 600m² kapalı
alan içerisinde faaliyet
göstermekteyiz. Makine imalatlarımızı kalite
yönetim sistemi standartlarına uygun, ürün
ve hizmette sürekli iyileşmeyi hedef alarak
ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde sürdürmeyi hedef almaktayız.
VİZYON; Yenilikçi ve yaratıcı çevresel çözümler sağlayarak, üretim ve imalatta sektör lideri
olmaktır.
MİSYON; Müşterilerimizin ve sektörün ihtiyaçları
doğrultusunda;Doğru ve güvenilir hizmet,
başarılı tasarım, özgün Ar-Ge faaliyetleri, eşsiz
makine parkuru ve yenilikçi proje danışmanlığı
ile başta Türkiye olmak üzere, dünya çapında
7/24 destek ile hizmet vermektir.
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Üretim
Üretim alanımız Ankara/İvedik organize sanayi bölgesinde 600 m² kapalı alan içerisinde faaliyet göstermekteyiz. Makine İmalatlarımızı kalite yönetim sistemi standartlarına uygun, ürün ve
hizmette sürekli iyileşmeyi hedef alarak ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede
karşılayan bir anlayış içinde sürdürmeyi hedef almaktayız.

Medico Teknik Çevre Teknolojileri olarak
tüm çalışanlarımızla birlikte benimsediğimiz kalite politikamız; Firmamızda
kaliteyi müşteri ile çalışabilme aracı değil
bir ilke olarak benimsemek, müşterileSERTİFİKA
rimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst
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seviyede karşılayan bir anlayış içinde
SERTiFiKA
SERTIFll{A
güvenilir bir firma olmak, kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak ürün ve
hizmette sürekli iyileşmeyi hedef almak,
bütün faaliyet sahalarında çevre bilinciıso 14001:2004
ıso 9001:2oos
ni sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere kalite yönetim sistemini ben6
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imsemek ve gereklerini yerine getirmek,
ürettiğimiz tüm ürünlerle ülkemizin dışa
bağımlılığını ortadan kaldıran, çözüm
odaklı ve güvenilir bir firma olmaktır.
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Bu sertifika aşağıda adı geçen kuruluşa UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim
Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilmiştir.

Bu sertifika aşağıda adı geçen kuruluşa UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim
Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilmiştir.

Medico Teknik Çevre Teknolojileri Makina
İnşaat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi

Medico Teknik Çevre Teknolojileri Makina
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İvedik OSB Mahallesi 1444. Cadde No:24 İvedik OSB Yenimahalle
ANKARA/ TÜRKiYE
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Kapsam: Tıbbi atık sterilizasyon cihazları ve yedek parça üretimi ve teknik servis
hizmetleri EAKodu: 23
Belgelendirme Denetim Tarihi
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: 10.01.2017
Gecerlilik Tarihi
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UOEM Uluslararası Bel,ge-!endirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve TTcaret Limit� Şirketi bu belge ile adı geçen kuruluşun yukandakl
standardın şartlan-na ı.ıvgun bir yönetim sistemine sahfp olduğunu belg�ler. Sistem e�in bir şekilde sürdürüldükçe ve gözetim denetimleri
zamanında yapıldığı müddetçe bu belge tesdi tarihinden itibaren 3 yıl boyunca geçerlidir, Belgenin geçerliliği www.odemltd.oom.tr
hHp://www.jas--ıır-..t•,c:Om.au, intemet sayfasından kontrol edlleblllr. Bu belgenln m0lktyet haldu UOEM Uluslararası Belgelendirme Dene-tim
Eğitim Merkez.i Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' ne aittir ve istenildiğinde iade edilmelidir.

UDEM Uluslararası Betgelendtrme oenetrm E�ftim Mert.eli sanayi ve Tfc.aret Umited Ş(rketl bu bel� ile adı geçen kuruluşun yukandaki
standardın şartlarına uygun bir yönetim siste-mine sahip olduğunu belgeler. Sistem etkin bir ş.ekJlde sOrdOrOldOkçe ve gözetim denetimleri
zamanında yı,pıldtıı mOddetçe bu belge tescil tarihinden ftlbaren 3 yıl boyunca geçeriidfr. Belgenin geçerliliği }.';Ww.udemltd.com.tr
http:/{wY.w.jaş•aN�oom.s)tı. lnternet şayfaşından kontrol edilebilir. Bu belgenin mülkiyet haktc, UDEM Uluslararası Belgelendirmt' Denetim
Eğitim Merk.et1 sanayi ve Tfcaret limited Şirketi' ne aıttrr ve lstenfldfjlnde iade edllmefldlr.

Adres: Mutlukent Mahallesi 20n Sokak (Eski 93 Sokak} No:10 Çankaya-Ankara -TÜRKİYE

Adres: Muttukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak} No:10 Çankaya -Ankara -TÜRKİYE
Tel: ;.90 312 443 03 90 (pbx) F'•ks: +90 312 M3 03 76
E-posta: lnfo@udenıltd.e:om.tr Web: www.udemltd.eom.tr

T•I: •90 312 443 03 90 (pbxi faks: •90 312 "43 03 76

E-posta: jnfo@udemltd.com.tr Web: www.u-demltd.com.tr

CERTIFICATE OF CONFORMITY
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UYGUNLUK DEĞERLENDİRME SERTİFİKASI
Sertifika No: 08 304 32100/ C/2021-08
2014/68/AB Yönetmeliğine Göre

Üreticinin Adı ve Adresi:

Medico Teknik-Mustafa DUR

Serhat Mah.1444 Sok. No:24 Ivedik OSB
Yenimahalle, ANKARA - TÜRKİYE

Aşağıda adı geçen uygunluk belgesinin 2014/68/EU sayılı direktifin gerekliliklerini yerine
getirdiğini buradan beyan ederiz.

2014/68/AB Direktife göre
test edildi

Uygunluk Değerlendirme Sertifikası (Modül B+F)

Test Rapor No.:

PED-10 T 32100/06

Ürün Tanımı

Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazları Otoklav 3000 Kg/h ,
ürün tipi MD 3000 çalışma basınçları 4 & 6 bar PS

(Basınçlı Ekipman):

Üretici fabrika adresi :

Belge Geçerlilik Tarihi:

Serhat Mah.1444 Sok. No:24 Ivedik OSB Yenimahalle
ANKARA / TÜRKİYE

10/08/2026

11.08.2021

Basınçlı Ekipmanlar Uzmanı
Baş Denetçi

Mr. BURHAN SOMUNCUOĞLU

Name

: G.Mustafa RAM
General Manager
Issued by: CSA Grup

CANADA Certification Service
Agency
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Önden Parçalamalı Cihazlar

MD50 Tam Otomatik
Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı

TIBBİ ATIK

CAM
LAMİNASYON

LASTİK
KAPLAMA

KAUÇUK

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

2500mm x 2500mm x 5500mm

Ağırlık

2900kg

Buhar Basıncı

4bar

Elektrik Gücü

20kW

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Yüksek kaliteli Paslanmaz Çelikten imal edilmiş basınçlı kap
• 8log10’a kadar mikrobiyal inaktivasyon sterilizasyonu
• Verimli vakumlama ve doğrudan buhar sterilizasyonu
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kullanıcı dostu ve esnek PLC kontrol sistemleri ve kullanıma hazır tarifler
• Tasarım ve üretim TÜV Avusturya tarafından onaylanmıştır.
• En yüksek güvenlik standartları tasarımı, üretimi ve üstün dayanıklılık
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kolay yükleme için otomatik asansör sistemi
• Döngü ağırlık takibi için atık tartım üniteleri
• Gelişmiş raporlama ve izleme yazılımı ile gelişmiş otomasyon kontrol sistemi
• Denetim ve sorun giderme için internet üzerinden çevrimiçi erişim
• Tam otomatik çalışma - herhangi bir operatör müdahalesine gerek yok
• %80’e varan hacim azaltma
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1

Çalışma Özellikleri

Değer

Sterilizasyon Kapasitesi

15-20kg/saat

İşlem Hacim Kapasitesi

75L

Ortalama Atık Yoğunluğu

100-150kg/m³

Ortalama Devir Zamanı

30rpm

Maksimium Buhar Akışı

100kg/saat

Sterilizasyon Verimliliği

8log10

Tüketim Özellikleri

Değer

Buhar

6kg

Elektrik

2

1.2kW

Su

Yok

Özel Sarf Malzemeleri

Yok

3

Teknik Destek Süreci Nasıl İlerliyor?
Medico; kendi üretimi olan cihazlarla birlikte diğer üreticilerin cihazları için kullanım ömrü boyunca ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmek için müşterilerine alanında uzman personelleriyle
teknik servis hizmeti sağlamaktadır.
Cihazlarda oluşabilecek mekanik, elektrik veya yazılım gibi sorunlarda, müşterilerine 7/24 uzaktan
destek imkanı sunmakla birlikte arızaların uzaktan çözülememesi durumunda müşteri adresine en
kısa sürede ulaşarak, yerinde müdahale hizmeti sunmaktadır.

Sterilizasyon Kontrolü

Atıkların Soğutulması

Isıtma(Buhar Verme)

Atıkların Parçalanması

Elektronik kontrollerin yanında,
biyolojik test reaktifleri de sterilizasyon kazanındaki özel sepet
içine yerleştirilir ve sterilizasyon
döngüsü sonunda yaşam düzeyleri ölçülerek etkinlik raporlanır.

Parçalama işlemi ardından
otomatik kontrol cihazı ile
atıkların olduğu bölüme kızgın
buhar püskürtülür. Böylece
içerideki ortamın basıncı 3,8
bara, sıcaklığı 138°C’a çıkartılır.

Sterlilizasyon işleminin hemen ardından kontrol ünitesi
sayesinde sistemin ara katmanında soğuk su dolaştırılarak
sıcaklığın aniden 70-80°C’a
düşmesi sağlanır.

Otoklav içerisine sabitlenmiş,
özel bıçaklara sahip, çift veya tek
tahrikli kırıcılar sayesinde yaklaşık 10 dakika boyunca atıkları
parçalar. Parçalamanın nedeni
difüzyon hızını artırmaktır.
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Önden Parçalamalı Cihazlar

MD500 Tam Otomatik
Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı

TIBBİ ATIK

CAM
LAMİNASYON

LASTİK
KAPLAMA

KAUÇUK

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

2250mm x 2250mm x 4200mm

Ağırlık

2500kg

Buhar Basıncı

4bar

Elektrik Gücü

19kW

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Yüksek kaliteli Paslanmaz Çelikten imal edilmiş basınçlı kap
• 8log10’a kadar mikrobiyal inaktivasyon sterilizasyonu
• Verimli vakumlama ve doğrudan buhar sterilizasyonu
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kullanıcı dostu ve esnek PLC kontrol sistemleri ve kullanıma hazır tarifler
• Tasarım ve üretim TÜV Avusturya tarafından onaylanmıştır.
• En yüksek güvenlik standartları tasarımı, üretimi ve üstün dayanıklılık
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kolay yükleme için otomatik asansör sistemi
• Döngü ağırlık takibi için atık tartım üniteleri
• Gelişmiş raporlama ve izleme yazılımı ile gelişmiş otomasyon kontrol sistemi
• Denetim ve sorun giderme için internet üzerinden çevrimiçi erişim
• Tam otomatik çalışma - herhangi bir operatör müdahalesine gerek yok
• %80’e varan hacim azaltma
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Çalışma Özellikleri

Değer

Sterilizasyon Kapasitesi

150-175kg/saat

İşlem Hacim Kapasitesi

750L

Ortalama Atık Yoğunluğu

100-150kg/m³

Ortalama Devir Zamanı

35-45rpm

Maksimium Buhar Akışı

320kg/saat

Sterilizasyon Verimliliği

8log10

Tüketim Özellikleri

Değer

Buhar

15kg

Elektrik

2

5kW

Su

Yok

Özel Sarf Malzemeleri

Yok

3

Teknik Destek Süreci Nasıl İlerliyor?
Medico; kendi üretimi olan cihazlarla birlikte diğer üreticilerin cihazları için kullanım ömrü boyunca ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmek için müşterilerine alanında uzman personelleriyle
teknik servis hizmeti sağlamaktadır.
Cihazlarda oluşabilecek mekanik, elektrik veya yazılım gibi sorunlarda, müşterilerine 7/24 uzaktan
destek imkanı sunmakla birlikte arızaların uzaktan çözülememesi durumunda müşteri adresine en
kısa sürede ulaşarak, yerinde müdahale hizmeti sunmaktadır.

Sterilizasyon Kontrolü

Atıkların Soğutulması

Isıtma(Buhar Verme)

Atıkların Parçalanması

Elektronik kontrollerin yanında,
biyolojik test reaktifleri de sterilizasyon kazanındaki özel sepet
içine yerleştirilir ve sterilizasyon
döngüsü sonunda yaşam düzeyleri ölçülerek etkinlik raporlanır.

Parçalama işlemi ardından
otomatik kontrol cihazı ile
atıkların olduğu bölüme kızgın
buhar püskürtülür. Böylece
içerideki ortamın basıncı 3,8
bara, sıcaklığı 138°C’a çıkartılır.

Sterlilizasyon işleminin hemen ardından kontrol ünitesi
sayesinde sistemin ara katmanında soğuk su dolaştırılarak
sıcaklığın aniden 70-80°C’a
düşmesi sağlanır.

Otoklav içerisine sabitlenmiş,
özel bıçaklara sahip, çift veya tek
tahrikli kırıcılar sayesinde yaklaşık 10 dakika boyunca atıkları
parçalar. Parçalamanın nedeni
difüzyon hızını artırmaktır.
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Önden Parçalamalı Cihazlar

MD1000 Tam Otomatik
Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı

TIBBİ ATIK

CAM
LAMİNASYON

LASTİK
KAPLAMA

KAUÇUK

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

2500mm x 2500mm x 5500mm

Ağırlık

2900kg

Buhar Basıncı

4bar

Elektrik Gücü

20kW

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Yüksek kaliteli Paslanmaz Çelikten imal edilmiş basınçlı kap
• 8log10’a kadar mikrobiyal inaktivasyon sterilizasyonu
• Verimli vakumlama ve doğrudan buhar sterilizasyonu
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kullanıcı dostu ve esnek PLC kontrol sistemleri ve kullanıma hazır tarifler
• Tasarım ve üretim TÜV Avusturya tarafından onaylanmıştır.
• En yüksek güvenlik standartları tasarımı, üretimi ve üstün dayanıklılık
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kolay yükleme için otomatik asansör sistemi
• Döngü ağırlık takibi için atık tartım üniteleri
• Gelişmiş raporlama ve izleme yazılımı ile gelişmiş otomasyon kontrol sistemi
• Denetim ve sorun giderme için internet üzerinden çevrimiçi erişim
• Tam otomatik çalışma - herhangi bir operatör müdahalesine gerek yok
• %80’e varan hacim azaltma
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1

Çalışma Özellikleri

Değer

Sterilizasyon Kapasitesi

200-250kg/saat

İşlem Hacim Kapasitesi

1400L

Ortalama Atık Yoğunluğu

100-150kg/m³

Ortalama Devir Zamanı

35-45rpm

Maksimium Buhar Akışı

470kg/saat

Sterilizasyon Verimliliği

8log10

Tüketim Özellikleri

Değer

Buhar

20kg

Elektrik

2

9kW

Su

Yok

Özel Sarf Malzemeleri

Yok

3

Teknik Destek Süreci Nasıl İlerliyor?
Medico; kendi üretimi olan cihazlarla birlikte diğer üreticilerin cihazları için kullanım ömrü boyunca ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmek için müşterilerine alanında uzman personelleriyle
teknik servis hizmeti sağlamaktadır.
Cihazlarda oluşabilecek mekanik, elektrik veya yazılım gibi sorunlarda, müşterilerine 7/24 uzaktan
destek imkanı sunmakla birlikte arızaların uzaktan çözülememesi durumunda müşteri adresine en
kısa sürede ulaşarak, yerinde müdahale hizmeti sunmaktadır.

Sterilizasyon Kontrolü

Atıkların Soğutulması

Isıtma(Buhar Verme)

Atıkların Parçalanması

Elektronik kontrollerin yanında,
biyolojik test reaktifleri de sterilizasyon kazanındaki özel sepet
içine yerleştirilir ve sterilizasyon
döngüsü sonunda yaşam düzeyleri ölçülerek etkinlik raporlanır.

Parçalama işlemi ardından
otomatik kontrol cihazı ile
atıkların olduğu bölüme kızgın
buhar püskürtülür. Böylece
içerideki ortamın basıncı 3,8
bara, sıcaklığı 138°C’a çıkartılır.

Sterlilizasyon işleminin hemen ardından kontrol ünitesi
sayesinde sistemin ara katmanında soğuk su dolaştırılarak
sıcaklığın aniden 70-80°C’a
düşmesi sağlanır.

Otoklav içerisine sabitlenmiş,
özel bıçaklara sahip, çift veya tek
tahrikli kırıcılar sayesinde yaklaşık 10 dakika boyunca atıkları
parçalar. Parçalamanın nedeni
difüzyon hızını artırmaktır.
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Önden Parçalamalı Cihazlar

MD2000 Tam Otomatik
Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı

TIBBİ ATIK

CAM
LAMİNASYON

LASTİK
KAPLAMA

KAUÇUK

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

3000mm x 3000mm x 6400mm

Ağırlık

4600kg

Buhar Basıncı

4bar

Elektrik Gücü

35kW

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Yüksek kaliteli Paslanmaz Çelikten imal edilmiş basınçlı kap
• 8log10’a kadar mikrobiyal inaktivasyon sterilizasyonu
• Verimli vakumlama ve doğrudan buhar sterilizasyonu
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kullanıcı dostu ve esnek PLC kontrol sistemleri ve kullanıma hazır tarifler
• Tasarım ve üretim TÜV Avusturya tarafından onaylanmıştır.
• En yüksek güvenlik standartları tasarımı, üretimi ve üstün dayanıklılık
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kolay yükleme için otomatik asansör sistemi
• Döngü ağırlık takibi için atık tartım üniteleri
• Gelişmiş raporlama ve izleme yazılımı ile gelişmiş otomasyon kontrol sistemi
• Denetim ve sorun giderme için internet üzerinden çevrimiçi erişim
• Tam otomatik çalışma - herhangi bir operatör müdahalesine gerek yok
• %80’e varan hacim azaltma
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1

Çalışma Özellikleri

Değer

Sterilizasyon Kapasitesi

350-450kg/saat

İşlem Hacim Kapasitesi

2800L

Ortalama Atık Yoğunluğu

100-150kg/m³

Ortalama Devir Zamanı

45-60rpm

Maksimium Buhar Akışı

700kg/saat

Sterilizasyon Verimliliği

8log10

Tüketim Özellikleri

Değer

Buhar

40kg

Elektrik

2

15kW

Su

Yok

Özel Sarf Malzemeleri

Yok

3

Teknik Destek Süreci Nasıl İlerliyor?
Medico; kendi üretimi olan cihazlarla birlikte diğer üreticilerin cihazları için kullanım ömrü boyunca ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmek için müşterilerine alanında uzman personelleriyle
teknik servis hizmeti sağlamaktadır.
Cihazlarda oluşabilecek mekanik, elektrik veya yazılım gibi sorunlarda, müşterilerine 7/24 uzaktan
destek imkanı sunmakla birlikte arızaların uzaktan çözülememesi durumunda müşteri adresine en
kısa sürede ulaşarak, yerinde müdahale hizmeti sunmaktadır.

Sterilizasyon Kontrolü

Atıkların Soğutulması

Isıtma(Buhar Verme)

Atıkların Parçalanması

Elektronik kontrollerin yanında,
biyolojik test reaktifleri de sterilizasyon kazanındaki özel sepet
içine yerleştirilir ve sterilizasyon
döngüsü sonunda yaşam düzeyleri ölçülerek etkinlik raporlanır.

Parçalama işlemi ardından
otomatik kontrol cihazı ile
atıkların olduğu bölüme kızgın
buhar püskürtülür. Böylece
içerideki ortamın basıncı 3,8
bara, sıcaklığı 138°C’a çıkartılır.

Sterlilizasyon işleminin hemen ardından kontrol ünitesi
sayesinde sistemin ara katmanında soğuk su dolaştırılarak
sıcaklığın aniden 70-80°C’a
düşmesi sağlanır.

Otoklav içerisine sabitlenmiş,
özel bıçaklara sahip, çift veya tek
tahrikli kırıcılar sayesinde yaklaşık 10 dakika boyunca atıkları
parçalar. Parçalamanın nedeni
difüzyon hızını artırmaktır.
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(Sondan Parçalamalı Cihazlar)

Otoklavlar

MD300Y Tam Otomatik
Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı

TIBBİ ATIK

CAM
LAMİNASYON

KAUÇUK

LASTİK
KAPLAMA

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

3000mm x 1000mm x 1000mm

Ağırlık

2680kg

Buhar Basıncı

4bar

Elektrik Gücü

35kW

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Yüksek kaliteli Paslanmaz Çelikten imal edilmiş basınçlı kap
• 8log10’a kadar mikrobiyal inaktivasyon sterilizasyonu
• Verimli vakumlama ve doğrudan buhar sterilizasyonu
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kullanıcı dostu ve esnek PLC kontrol sistemleri ve kullanıma hazır tarifler
• Tasarım ve üretim TÜV Avusturya tarafından onaylanmıştır.
• En yüksek güvenlik standartları tasarımı, üretimi ve üstün dayanıklılık
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kolay yükleme için otomatik asansör sistemi
• Döngü ağırlık takibi için atık tartım üniteleri
• Gelişmiş raporlama ve izleme yazılımı ile gelişmiş otomasyon kontrol sistemi
• Denetim ve sorun giderme için internet üzerinden çevrimiçi erişim
• Tam otomatik çalışma - herhangi bir operatör müdahalesine gerek yok
• %80’e varan hacim azaltma
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1

Çalışma Özellikleri

Değer

Sterilizasyon Kapasitesi

300kg/saat

İşlem Hacim Kapasitesi

7500L

Ortalama Atık Yoğunluğu

100-150kg/m³

Ortalama Devir Zamanı

45rpm

Maksimium Buhar Akışı

950kg/saat

Sterilizasyon Verimliliği

8log10

Tüketim Özellikleri

Değer

Buhar

70kg

Elektrik

2

16kW

Su

Yok

Özel Sarf Malzemeleri

Yok

3

Teknik Destek Süreci Nasıl İlerliyor?
Medico; kendi üretimi olan cihazlarla birlikte diğer üreticilerin cihazları için kullanım ömrü boyunca ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmek için müşterilerine alanında uzman personelleriyle
teknik servis hizmeti sağlamaktadır.
Cihazlarda oluşabilecek mekanik, elektrik veya yazılım gibi sorunlarda, müşterilerine 7/24 uzaktan
destek imkanı sunmakla birlikte arızaların uzaktan çözülememesi durumunda müşteri adresine en
kısa sürede ulaşarak, yerinde müdahale hizmeti sunmaktadır.

Tıbbi atıklar önce otoklav sterilizasyonundan ve ardından parçalamadan geçer. Otoklav
öncesi parçalama sisteminden farklı olarak, otoklavlama ve parçalama ayrı ayrı yapılır.
Aşağıdakiler standart otoklav sonrası parçalama sistemleridir.
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(Sondan Parçalamalı Cihazlar)

Otoklavlar

MD500Y Tam Otomatik
Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı

TIBBİ ATIK

CAM
LAMİNASYON

KAUÇUK

LASTİK
KAPLAMA

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

4000mm x 1250mm x 1250mm

Ağırlık

2680kg

Buhar Basıncı

4bar

Elektrik Gücü

35kW

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Yüksek kaliteli Paslanmaz Çelikten imal edilmiş basınçlı kap
• 8log10’a kadar mikrobiyal inaktivasyon sterilizasyonu
• Verimli vakumlama ve doğrudan buhar sterilizasyonu
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kullanıcı dostu ve esnek PLC kontrol sistemleri ve kullanıma hazır tarifler
• Tasarım ve üretim TÜV Avusturya tarafından onaylanmıştır.
• En yüksek güvenlik standartları tasarımı, üretimi ve üstün dayanıklılık
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kolay yükleme için otomatik asansör sistemi
• Döngü ağırlık takibi için atık tartım üniteleri
• Gelişmiş raporlama ve izleme yazılımı ile gelişmiş otomasyon kontrol sistemi
• Denetim ve sorun giderme için internet üzerinden çevrimiçi erişim
• Tam otomatik çalışma - herhangi bir operatör müdahalesine gerek yok
• %80’e varan hacim azaltma

16

1

Çalışma Özellikleri

Değer

Sterilizasyon Kapasitesi

500kg/saat

İşlem Hacim Kapasitesi

7500L

Ortalama Atık Yoğunluğu

100-150kg/m³

Ortalama Devir Zamanı

45rpm

Maksimium Buhar Akışı

950kg/saat

Sterilizasyon Verimliliği

8log10

Tüketim Özellikleri

Değer

Buhar

70kg

Elektrik

2

16kW

Su

Yok

Özel Sarf Malzemeleri

Yok

3

Teknik Destek Süreci Nasıl İlerliyor?
Medico; kendi üretimi olan cihazlarla birlikte diğer üreticilerin cihazları için kullanım ömrü boyunca ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmek için müşterilerine alanında uzman personelleriyle
teknik servis hizmeti sağlamaktadır.
Cihazlarda oluşabilecek mekanik, elektrik veya yazılım gibi sorunlarda, müşterilerine 7/24 uzaktan
destek imkanı sunmakla birlikte arızaların uzaktan çözülememesi durumunda müşteri adresine en
kısa sürede ulaşarak, yerinde müdahale hizmeti sunmaktadır.

Tıbbi atıklar önce otoklav sterilizasyonundan ve ardından parçalamadan geçer. Otoklav
öncesi parçalama sisteminden farklı olarak, otoklavlama ve parçalama ayrı ayrı yapılır.
Aşağıdakiler standart otoklav sonrası parçalama sistemleridir.
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(Sondan Parçalamalı Cihazlar)

Otoklavlar

MD1000Y Tam Otomatik
Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı

TIBBİ ATIK

CAM
LAMİNASYON

KAUÇUK

LASTİK
KAPLAMA

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

4500mm x 1500mm x 1500mm

Ağırlık

2680kg

Buhar Basıncı

4bar

Elektrik Gücü

35kW

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Yüksek kaliteli Paslanmaz Çelikten imal edilmiş basınçlı kap
• 8log10’a kadar mikrobiyal inaktivasyon sterilizasyonu
• Verimli vakumlama ve doğrudan buhar sterilizasyonu
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kullanıcı dostu ve esnek PLC kontrol sistemleri ve kullanıma hazır tarifler
• Tasarım ve üretim TÜV Avusturya tarafından onaylanmıştır.
• En yüksek güvenlik standartları tasarımı, üretimi ve üstün dayanıklılık
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kolay yükleme için otomatik asansör sistemi
• Döngü ağırlık takibi için atık tartım üniteleri
• Gelişmiş raporlama ve izleme yazılımı ile gelişmiş otomasyon kontrol sistemi
• Denetim ve sorun giderme için internet üzerinden çevrimiçi erişim
• Tam otomatik çalışma - herhangi bir operatör müdahalesine gerek yok
• %80’e varan hacim azaltma
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1

Çalışma Özellikleri

Değer

Sterilizasyon Kapasitesi

1000kg/saat

İşlem Hacim Kapasitesi

7500L

Ortalama Atık Yoğunluğu

100-150kg/m³

Ortalama Devir Zamanı

45rpm

Maksimium Buhar Akışı

950kg/saat

Sterilizasyon Verimliliği

8log10

Tüketim Özellikleri

Değer

Buhar

70kg

Elektrik

2

16kW

Su

Yok

Özel Sarf Malzemeleri

Yok

3

Teknik Destek Süreci Nasıl İlerliyor?
Medico; kendi üretimi olan cihazlarla birlikte diğer üreticilerin cihazları için kullanım ömrü boyunca ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmek için müşterilerine alanında uzman personelleriyle
teknik servis hizmeti sağlamaktadır.
Cihazlarda oluşabilecek mekanik, elektrik veya yazılım gibi sorunlarda, müşterilerine 7/24 uzaktan
destek imkanı sunmakla birlikte arızaların uzaktan çözülememesi durumunda müşteri adresine en
kısa sürede ulaşarak, yerinde müdahale hizmeti sunmaktadır.

Tıbbi atıklar önce otoklav sterilizasyonundan ve ardından parçalamadan geçer. Otoklav
öncesi parçalama sisteminden farklı olarak, otoklavlama ve parçalama ayrı ayrı yapılır.
Aşağıdakiler standart otoklav sonrası parçalama sistemleridir.
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(Sondan Parçalamalı Cihazlar)

Otoklavlar

MD2000Y Tam Otomatik
Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı

TIBBİ ATIK

CAM
LAMİNASYON

KAUÇUK

LASTİK
KAPLAMA

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

3000mm x 1000mm x 1000mm

Ağırlık

2680kg

Buhar Basıncı

4bar

Elektrik Gücü

35kW

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Yüksek kaliteli Paslanmaz Çelikten imal edilmiş basınçlı kap
• 8log10’a kadar mikrobiyal inaktivasyon sterilizasyonu
• Verimli vakumlama ve doğrudan buhar sterilizasyonu
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kullanıcı dostu ve esnek PLC kontrol sistemleri ve kullanıma hazır tarifler
• Tasarım ve üretim TÜV Avusturya tarafından onaylanmıştır.
• En yüksek güvenlik standartları tasarımı, üretimi ve üstün dayanıklılık
• Dayanıklı ve uzun ömürlü, kendi imalatımız olan parçalayıcı teknolojisi
• Kolay yükleme için otomatik asansör sistemi
• Döngü ağırlık takibi için atık tartım üniteleri
• Gelişmiş raporlama ve izleme yazılımı ile gelişmiş otomasyon kontrol sistemi
• Denetim ve sorun giderme için internet üzerinden çevrimiçi erişim
• Tam otomatik çalışma - herhangi bir operatör müdahalesine gerek yok
• %80’e varan hacim azaltma
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1

Çalışma Özellikleri

Değer

Sterilizasyon Kapasitesi

2000kg/saat

İşlem Hacim Kapasitesi

7500L

Ortalama Atık Yoğunluğu

100-150kg/m³

Ortalama Devir Zamanı

45rpm

Maksimium Buhar Akışı

950kg/saat

Sterilizasyon Verimliliği

8log10

Tüketim Özellikleri

Değer

Buhar

70kg

Elektrik

2

16kW

Su

Yok

Özel Sarf Malzemeleri

Yok

3

Teknik Destek Süreci Nasıl İlerliyor?
Medico; kendi üretimi olan cihazlarla birlikte diğer üreticilerin cihazları için kullanım ömrü boyunca ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmek için müşterilerine alanında uzman personelleriyle
teknik servis hizmeti sağlamaktadır.
Cihazlarda oluşabilecek mekanik, elektrik veya yazılım gibi sorunlarda, müşterilerine 7/24 uzaktan
destek imkanı sunmakla birlikte arızaların uzaktan çözülememesi durumunda müşteri adresine en
kısa sürede ulaşarak, yerinde müdahale hizmeti sunmaktadır.

Tıbbi atıklar önce otoklav sterilizasyonundan ve ardından parçalamadan geçer. Otoklav
öncesi parçalama sisteminden farklı olarak, otoklavlama ve parçalama ayrı ayrı yapılır.
Aşağıdakiler standart otoklav sonrası parçalama sistemleridir.
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Parçalama Sistemleri

MDS1000 Tam Otomatik
Parçalama Cihazı

TIBBİ ATIK

LASTİK

PLASTİK

ENDÜSTRİYEL
ATIK

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

500mm x 500mm x 500mm

Ağırlık

450kg

Kapasite

500kg/saat

Elektrik Gücü

15kW

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Otomatik asansör seçeneği
• Sürücü tarafından kontrol edilen motor (İnvertör)
• Tıkamayı önleyen “Auto-Reverse” fonksiyonu
• Kullanıcı arayüzü üzerinden parçalayıcı manuel kontrolü
• Şanzımanla beraber entegre motor (redüktör)
• Acil durdurma butonları
• Yüksek tork, düşük hızlı tasarım
• Yüksek kullanım ömrü için ısıl işlemli semente çelikten imal edilen kesici ağızlar
• Hacimli besleme için bunker tasarımı
• Atık Boşaltma seçeneği için konveyör bant
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ÇELİK
VARİLLER

MDS2000 Tam Otomatik
Parçalama Cihazı

ÇELİK
VARİLLER

1

ENDÜSTRİYEL
ATIK

LASTİK

PLASTİK

2

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

800mm x 800mm x 600mm

Ağırlık

680kg

Kapasite

800kg/saat

Elektrik Gücü

26kW

TIBBİ ATIK

3

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Atık türüne ve miktarına göre alanında uzman ekibimiz tarafından müşterilerimizin
parçalayıcı ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz.
• Atık öğütücüler çift şaftlı veya dört şaftlı olarak tasarlanarak kırıcı ağızları atık cinsine göre
ısıl işlem verilerek planet ya da K tipi redüktörle tahrik edilir.
• PLC tarafından kontrol edilen parçalayıcı, Autoserve özelliği sayesinde atık sıkışması olduğunda otomatik olarak dönüş yönünü değiştirir ve böylece bıçakların sıkışması önlenir.
• Kullanılacak olan motor İnvertör tarafından kontrol edilir.
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Parçalama Sistemleri

MDS1500 Tam Otomatik
Parçalama Cihazı

TIBBİ ATIK

LASTİK

PLASTİK

ENDÜSTRİYEL
ATIK

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

1500mm x 1000mm x 500mm

Ağırlık

2000kg

Kapasite

1500kg/saat

Elektrik Gücü

60kW

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Otomatik asansör seçeneği
• Sürücü tarafından kontrol edilen motor (İnvertör)
• Tıkamayı önleyen “Auto-Reverse” fonksiyonu
• Kullanıcı arayüzü üzerinden parçalayıcı manuel kontrolü
• Şanzımanla beraber entegre motor (redüktör)
• Acil durdurma butonları
• Yüksek tork, düşük hızlı tasarım
• Yüksek kullanım ömrü için ısıl işlemli semente çelikten imal edilen kesici ağızlar
• Hacimli besleme için bunker tasarımı
• Atık Boşaltma seçeneği için konveyör bant
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ÇELİK
VARİLLER

MDS1200 Tam Otomatik
Parçalama Cihazı

ÇELİK
VARİLLER

1

ENDÜSTRİYEL
ATIK

LASTİK

PLASTİK

2

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

1000mm x 750mm x 600mm

Ağırlık

1100kg

Kapasite

1200kg/saat

Elektrik Gücü

35kW

TIBBİ ATIK

3

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Atık türüne ve miktarına göre alanında uzman ekibimiz tarafından müşterilerimizin
parçalayıcı ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz.
• Atık öğütücüler çift şaftlı veya dört şaftlı olarak tasarlanarak kırıcı ağızları atık cinsine göre
ısıl işlem verilerek planet ya da K tipi redüktörle tahrik edilir.
• PLC tarafından kontrol edilen parçalayıcı, Autoserve özelliği sayesinde atık sıkışması olduğunda otomatik olarak dönüş yönünü değiştirir ve böylece bıçakların sıkışması önlenir.
• Kullanılacak olan motor İnvertör tarafından kontrol edilir.
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Parçalama Sistemleri

MDS2000-A Tam Otomatik
Parçalama Cihazı

TIBBİ ATIK

LASTİK

PLASTİK

ENDÜSTRİYEL
ATIK

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

1500mm x 1000mm x 500mm

Ağırlık

2000kg

Kapasite

1500kg/saat

Elektrik Gücü

60kW

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Otomatik asansör seçeneği
• Sürücü tarafından kontrol edilen motor (İnvertör)
• Tıkamayı önleyen “Auto-Reverse” fonksiyonu
• Kullanıcı arayüzü üzerinden parçalayıcı manuel kontrolü
• Şanzımanla beraber entegre motor (redüktör)
• Acil durdurma butonları
• Yüksek tork, düşük hızlı tasarım
• Yüksek kullanım ömrü için ısıl işlemli semente çelikten imal edilen kesici ağızlar
• Hacimli besleme için bunker tasarımı
• Atık Boşaltma seçeneği için konveyör bant
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ÇELİK
VARİLLER

MDS50 Tam Otomatik
Parçalama Cihazı

PLASTİK

1

KAĞIT
ATIK

ORGANİK

2 ATIK

Teknik Özellikler

Değerler

Boyutlar(En x Boy x Yükseklik)

300mm x 300mm x 250mm

Ağırlık

50kg

Kapasite

75kg/saat

Elektrik Gücü

7.5kW

3

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

• Atık türüne ve miktarına göre alanında uzman ekibimiz tarafından müşterilerimizin
parçalayıcı ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz.
• Atık öğütücüler çift şaftlı veya dört şaftlı olarak tasarlanarak kırıcı ağızları atık cinsine göre
ısıl işlem verilerek planet ya da K tipi redüktörle tahrik edilir.
• PLC tarafından kontrol edilen parçalayıcı, Autoserve özelliği sayesinde atık sıkışması olduğunda otomatik olarak dönüş yönünü değiştirir ve böylece bıçakların sıkışması önlenir.
• Kullanılacak olan motor İnvertör tarafından kontrol edilir.
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Buhar Kazanları

MD Buhar Kazanı

STERİLİZASYON

İLAÇ

KAUÇUK

ISITMA
SİSTEMLERİ

İNŞAAT
MALZEMELERİ

Not: Standart üretimler haricinde müşteriye özel
boyutlarda, kapasitede ve özelliklerde üretim
yapabilme imkanımız bulunmaktadır.

•İmalatlarımızda EN 10216-1/2 , EN 10217-1/2 kazan borusu ve EN 10028-2/3 özel kazan sacı kullanılmaktadır.
•Müşteri talebine göre istenilen yakıt türüne göre imal edilebilmektedir.
•Buhar kazanlarımız TS 377 – TS EN 12953, CE , İSO standartlarına uygun imal edilmektedir.
•Müşteri talebine göre istenilen yakıt türüne göre imal edilebilmektedir.
•Müşteri ihtiyacına göre 5 – 16 bar arasında üretim yapılabilmektedir.
•Kazan test basıncımız işletme basıncının en az 1,5 katıdır.
•Buhar kazanlarımızın ısıl verim değerleri % 87-93 arasındadır.
•Yüksek verimli yanma sayesinde ısı kaybı yok denecek kadar azdır , baca gazı emisyon oranları
düşüktür.
•Yüksek yoğunluklu izolasyon malzemesi kullanımı sayesinde ısı kaybı minumumdur.
•Kazan üzerinde güvenlik için 3 ayrı emniyet sistemi bulunmaktadır.
•Sistem tam otomatik çalışabilecek şekilde kurulur , sistem devrede iken herhangi bir müdahale
gerektirmez.
•Opsiyonel olarak ekonomizer ile imal edilebilir.
•Opsiyonel olarak yerinde, paket halinde tüm armatür ve aksesuarları ile kurulup teslim edilebilir.
•Buhar ihtiyacı gereken tüm endüstriyel tesislerde kullanılabilmektedir.
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Teknik Destek Süreci Nasıl İlerliyor?
Medico; kendi üretimi olan cihazlarla birlikte diğer üreticilerin cihazları için kullanım ömrü boyunca ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmek için müşterilerine alanında uzman personelleriyle
teknik servis hizmeti sağlamaktadır.
Cihazlarda oluşabilecek mekanik, elektrik veya yazılım gibi sorunlarda, müşterilerine 7/24 uzaktan
destek imkanı sunmakla birlikte arızaların uzaktan çözülememesi durumunda müşteri adresine en
kısa sürede ulaşarak, yerinde müdahale hizmeti sunmaktadır.

-
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Otomasyon

Kontrol Ünitesi

•Sistemde çalışacak yazılım Windows ortamında açık kaynak kodlu çalışan şirketimizin
kendi özel kaynaklı yazılımıdır.
•Sterilizasyon ünitesinde sürecin tamamı elektronik olacak, PLC kontrol ünitesi tarafından kontrol edilmektedir. Döngülverde başta tarih, miktar, basınç, sıcaklık ve atığın
işleme maruz kalma süresi olmak üzere bütün işlemleri elektronik olarak kayıt altına
alacak ve bu değerlerin çıktısını verip her döngü sonunda raporlama yapacak teknik
özelliğe sahiptir.
•Sistem hem manuel hem de tam otomatik şekilde çalışacak özelliğe sahiptir.
•PLC, kapak hareketlerinin tamamını emniyetli bir şekilde kontrol edilmektedir. Yani,
kapak açıkken veya otoklav kilit çemberi kilitlenmeden personel hiçbir şekilde döngüyü
başlatamamaktadır. Bu sayede iş kazası oranı en düşük seviyelere inmiş olmaktadır.
•Parçalama ünitesi aynı ekrandan kontrol edilebilmektedir.
•Sistemde herhangi bir arıza olması durumunda uzaktan müdahale için Uzak Bağlantı
Bakım Modülüne sahiptir.
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Medico PLC kontrol sistemi, sahaya özgü her türlü atık işleme gereksinimlerini karşılamak için maksimum esneklik sağlamak üzere tasarlanmıştır.
PLC sistemleri aşağıdaki seçeneklerle yapılandırılabilir:
•Renkli Grafik Ekran
•Tartı Entegrasyonu
•Sabit Disk Veri Toplama
Medico, tüm yeni ünitelerine kendi otomasyon sistemini eklemenin yanı sıra, sahada çalışan eski ekipmanların veya diğer üreticilerin cihazlarını yenilemek için çeşitli
Güçlendirme ve Yükseltme hizmetleri sunarak, operasyonlarını optimize ediyor ve çalışma seviyelerini iyileştirmektedir.
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