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Czyste ręce
ratują życie!

Hygienius
HG230

Pomoc w zwalczaniu zakażeń krzyżowych.
Automatyczny czujnik uruchamia dziesięciosekundowy przepływ
gorącej wody, gdy ręce znajdują się w jego zasięgu.
SNadaje się do
placówek medycznych
i zakładów opieki
oraz zastosowań
gastronomicznych.

Hygienius
można podłączyć
do dowolnego
gniazda 13 A

		
Kliknij tutaj, aby
		
zamówić online 		
lub odwiedź
www.mobilneumywalki.pl

Hygienius jest całkowicie autonomiczny i nie wymaga żadnej
instalacji wodociągowej ani odprowadzeń kanalizacyjnych.

Wygodne, skuteczne,
przenośne jednostki
do mycia rąk
Funkcje Hygienius:
•
•
•

•
•
•
•

•

Bezdotykowe uruchamianie ciepłej bieżącej wody.
Woda zawsze w optymalnej temperaturze 36/40°C.
Bardzo mobilny - Hygienius można podłączyć do dowolnego
gniazda 13 A, dzięki czemu może zostać umieszczony dokładnie
w tym miejscu, w którym jest potrzebny.
Automatyczny czujnik uruchamia dziesięciosekundowy
przepływ gorącej wody, gdy w jego zasięgu znajdą się ręce.
Nic nie trzeba zmieniać ani regulować
Do 50 dziesięciosekundowych myć ciepłą wodą na każde
napełnienie.
Urządzenie wyposażone jest w łatwy w użyciu zbiornik
TEALtainer, który zapewnia oddzielne i higieniczne
przechowywanie czystej i brudnej wody.
Prosta rutynowa codzienna higiena.

Specyfikacja
• Całkowita wysokość
• Wysokość do umywalki
• Szerokość
• Waga (bez wody)
• Zasilanie
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990 mm
900 mm
330 mm
7,6 kg
230 V/sieciowe.

Konstrukcja
• TKorpus jest w całości wykonany z
niebieskiego, trwałego polietylenu.
• Umywalka jest z płyty ABS pokrytej
białym akrylem.
• W komplecie z wbudowaną wtyczką
13A.
• Zbiornik TEALtainer II pozwala
bezpiecznie przechować zużytą wodę
w oddzielnym, mocnym etylenowym
worku LLDPE o pojemności 10 l.
W zestawie
• Zbiornik na wodę TEALtainer II.
• Uchwyt ze stali nierdzewnej na ręczniki
papierowe.
• Uchwyt typu “C” do dozownika mydła
TEAL.
• Opcjonalne dodatki: uchwyt typu
“Z” do dozownika na mydło ze stali
nierdzewnej.
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