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Ściana higieniczna Myjka podeszew butów Myjka do butów

Przechodnie myjki Śluzy sanitarne Śluzy sanitarne „All-In”



HTHC1  
Ściana higieniczna
Kompaktowa ścianka, stal niedrzewna 1.4301 

- 1 myjka podeszew dolnych i bocznych
- 1 umywalka z fotokomórką
- 1 pojemnik na płyn do dezynfekcji
- 1 pojemnik na ręczniki papierowe
- 1 uchwyt na kanister
 
Wymiary:      763,5x~500x1600 mm
Przyłączenie do sieci wodnej:   KW1/2“, HW 1/2“
Zasilanie:      230 V, wtyczka ze stykiem ochronnym
Moc:      0,25 kW
Odpływ dół:     DN 50

HTHC1 Ściana higieniczna
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HTR1010 
Umywalka z stali nierdzewnej,  
fotokomórka
Bezdotykowa umywalka z stali nierdzewnej z zintegrowaną baterią mieszakową,
Sensor w przedniej osłonie
 

Wymiary obudowy:    450 x 400 x 250mm (sz. x gł. x wy.)
Waga:     8kg
Podłączenie wody:   1/2” zimna woda, 1/2” ciepła woda  
Odpływ:    1 1/2“
Prąd:     Zasilanie 230V, minimalne napięcie zasilania 12V
Zasilanie:    230V, wtyczka ze stykiem ochronnym/ uziemiającym
Moc:     0,25 kW
Odpływ dół:    DN 50

HTR1010 Umywalki 
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HTR3010  
Myjka podeszew butów
Wolnostojąca myjka podeszew butów, stal nierdzewna, elektrycznie napędzona szczotka 300mm, 
włącznik umieszczony w uchwycie, mycie mokre lub suche.

Wymiary:    650 x 560 x 1.100mm (sz. x gł. x wy.) łącznie z uchwytem
Waga:    41kg
Doprowadzenie wody:  1/2“
Odprowadzenie wody:  PVC 50mm
Zasilanie:    400v, 50Hz, 0,25kW, IP55

HTR3010 Myjka podeszew butów
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HTR5302/HTR5303  
Przechodnia myjka podeszew butów
Przechodnia myjka podeszew butów, stal nierdzewna, mycie mokre lub suche, fotokomórka, 
dwustronny przebieg/ przejście.

Ochrona przed pryskaniem wody:  IP65

Zasilanie:
Prąd:      400V 50Hz, 16A
Doprowadzenie wody:   1/2”, odpływ średnica 50mm

HTR5302:
Długość szczotek:    600mm
Wymiary łącznie:    1650 x 1200 x 850/1003* mm ( sz. x wy. x gł.)

HTR5303:
Długość szczotek:    900mm
Wymiary łącznie:    1950 x 1200 x 850/ 1003* mm ( sz. x wy. x gł)
 
*Głębokość liczona z uchwytem na kanister

Przechodnia myjka podeszew butów
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Abb.: HTR5302 (600mm)



HTR5400  
Przechodnia myjka z dezynfekcją
Przechodnia myjka z dezynfekcją rąk i myciem podeszew butów, do mycia na mokro lub sucho, 
fotokomórka, dwustronny przebieg (przejście), segmentowe szczotki.

Wymiary łącznie:    1195 x 1590 x 860 mm (sz. x wy. x gł.)
Ochrona przed pryskaniem wody:  IP55

Zasilanie:
Prąd:      400V, 50Hz, 16A
Woda:      1/2”, odpływ średnica 50mm

HTR5400 Przechodnia myjka z dezynfekcją 
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HTR5420/HTR5430 
Śluza sanitarna z dezynfekcją
Przechodnia śluza sanitarna z dezynfekcją rąk i myciem podeszew, do mycia na mokro lub sucho, 
fotokomórka, dwustronny przebieg (przejście).

Ochrona przed pryskaniem wody:  IP55

Zasilanie: 
Prąd:     400V 50Hz, 16A
Doprowadzenie wody:   1/2”, odpływ średnica 50mm

HTR5420
Długość szczotek:    600mm
Wymiary łącznie:    1450 x 1400 x 850mm (sz. x wy. x gł.)

HTR5430
Długość szczotek:    900mm
Wymiary łącznie:    1750 x 1400 x 850mm (sz. x wy. x gł.)

Śluza sanitarna z dezynfekcją  
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Abb.: HTR5420 (600mm)



HTR5520/HTR5530 
Kompaktowa śluza sanitarna  mycie rąk,  
suszenie, dezynfekcja rąk
„All-in” śluza sanitarna z przechodnim myciem podeszew, myciem rąk, suszeniem, dezynfekcją rąk.
Kołowrotek, fotokomórka, przejście dopiero po przejściu wszystkich etapów czyszczenia. Mycie 
rąk z automatycznym domieszaniem mydła, suszenie rąk poprzez nawiew wysokoprędkościowy, 
sterowanie elektryczne

Ochrona przed pryskaniem wody:  IP65

Zasilanie:
Prąd:      400V 50Hz, 16A
Dopływ wody:     1/2”, odpływ średnica 50mm

HTR5520
Długość szczotek mycie podeszew:  600mm
Wymiary łącznie:    1650 x 1750 x 953mm ( sz. x wy. x gł.)

HTR5530
Długość szczotek mycie podeszew:  900mm
Wymiary łącznie:    1950 x 1750 x 953mm (sz. x wy. x gł.)

Kompaktowa śluza sanitarna    
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Abb.: HTR5520 (600mm)



HTR5524 
Kompaktowa śluza sanitarna mycie rąk/  
papier/ dezynfekcja
Modułowa śluza sanitarna z przechodnim myciem podeszew, osobnej jednostki mycia rąk, dezy-
nfekcją rąk, podajnikiem do papieru oraz kołowrotkiem, sterowania poprzez czujnik, umożliwia 
przejście dopiero po dokonaniu dezynfekcji. Umywalka sterowana czujnikiem z manualnym poda-
niem mydła, wycieranie rąk poprzez papier, zawiera wieszak do ręczników i kosz na papier.

Długość szczotek do mycia podeszew:  600mm
Wymiary łącznie:     1650 x 1750 x 953mm (sz. x wy. x gł.)
Ochrona przed pryskaniem wody:   IP65

Zasilanie:
Prąd:       400v 50Hz, 16A
Doprowadzenie wody:    1/2”, odpływ średnica 50mm

Kompaktowa śluza sanitarna   
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