
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redesignet version af vaskemaskine Vortex M6 
… eneste laboratorieapparat der opfylder AATCC-standarderne M6 Monograph og LP1-2018 … 

Vores leverandør SDL Atlas har lanceret den nye generation af deres populære vaske-
maskine Vortex M6, som er det eneste laboratorieapparat der er specielt designet til 
at opfylde kravene i de nyeste versioner af AATCC-standarderne LP1-2018 (Tabel I, 
IIC, IID, IIIA og IIIB) og M6 Monograph. 
 
Nyt kontrolpanel 
Vaskemaskinen har fået et kontrolpanel med farvetouchscreen. Der er forprogrammerede 
vaskeprogrammer iht. både M6 Monograph og LP1, og det er muligt at udvikle og 
gemme brugerdefinerede programmer, inkl. vaskecyklusser på op til 80 timer. Det nye 
kontrolpanel har flere funktioner end ældre udgaver og gør det meget nemmere at 
betjene maskinen.  

En stor lampe over touchscreenen viser maskinens status og kan nemt ses, også fra 
den anden side af lokalet. Lampen viser bl.a. om en test er afsluttet eller om instrumentet 
kræver brugerens opmærksomhed. 
 
Vaskemaskinens øvrige nøglefunktioner: 

• Touchscreenen viser hvor lang tid der er tilbage af testen. 

• Maskinen genoptager testcyklussen efter en strømafbrydelse, 
uden operatørens indgriben.  

• Alarm ved vandtemperatur der ligger uden for specifikationerne.  

• Fyldningsvolumen kan overskrives efter behov. 

• Ordreinformation om testmaterialer kan ses direkte på skærmen. 
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Brug med RemoteAccess app 
Vortex M6 er nu forbundet til RemoteAccess, en innovativ app til smartphones der gør det 
muligt at følge testforløbet i realtid når som helst og hvor som helst. Når testen er slut, kan 
der sendes en notifikation så man kan minimere nedetiden mest muligt. RemoteAccess 
er gratis og kan installeres på både iOS- Android-telefoner.  
 
Kombiner med Vortex M6D tørretumbler 
Til brug sammen med Vortex M6 fås en brugervenlig og pålidelig tørretumbler, Vortex 
M6D, der har en robust galvaniseret stålcylinder med en stor kapacitet på ca. 8 kg. 
Andre fordele er en effektiv opvarmning på 5.350 W og et lydsvagt, effektivt blæsersystem 
med stor luftgennemstrømning (220 kubikfod pr. meter), der accelererer cyklusserne og 
reducerer driftsomkostningerne. 
 
 
Kontakt os gerne for yderligere oplysninger, eller gå ind på vores hjemmeside for at 
læse mere: Vortex M6 
 
Med venlig hilsen 
Strenometer ApS 
  
 
 

 
 
 

http://www.strenometer.dk/default.asp?mode=katalog&action=product-view&no=157402270

