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Hygienius
ProWash istənilən 

13 amper rozetkaya 
qoşula bilər

Tibbi və səhiyyə  
müəssisələrin tələblərinə 
uyğundur

Qabaqcadan proqramlaşdırılmış yuyulma dövrü Dünya Səhiyyə 
Təşkilatının “Təmiz əllər infeksiyadan qoruyur” təlimatına uyğun şəkildə 
işləyib hazırlanmışdır və nəticədə sudan yüksək səmərəli istifadə etmək 

mümkündür.

Onlayn sifariş 
etmək üçün 

buraya basın - və ya 
keçin tealwash.com

http://washyourhands.co.uk/shop/hygienius-prowash/


Hygienius ProWash xüsusiyyətləri:-
• İsti su axını altında sərbəst işləmə.
• Su həmişə optimal 36/40°C temperaturdadır.
• Çox asan daşınan - Hygienius ProWash istənilən 13 amper rozetkaya qoşula 

bilər.
• Heç nəyi yenidən qoşmaq və tənzimləmək lazım deyil – sadəcə bir gündəlik 

gigiyena proseduraları.
• Yüksək səmərəli su istifadəsi – isti su ilə 40 dəfəyə qədər on saniyəlik əl yuma.
• Qurğu təmiz və tullantı suları ayrı və gigiyena tələblərinə uyğun olaraq 

saxlanılmasını təmin edən və istifadəsi asan olan TEALtainer ilə təchiz olunur.

Xüsusiyyətləri
• Cəmi hündürlüyü 990mm
• Tasa qədər hündürlüyü 900mm
• Eni 330mm
• Çəkisi (boş) 7,6kg
• Elektrik təchizatı  230V

Konstruksiyası
• Korpusu tamamilə yüksək 

təsirə davamlı mavi çilli 
polietilendən tökülmüşdür.

• Tas ağ akril qapaqlı ABS-dır.
• 13 amper bütöv ştepsellə 

təchiz olunur.
• TEALtainer II kirli suyu LLDPE 

polietilendən 10 litrlik soran 
çəndə möhkəm saxlayır. 

ProWash ilə təchiz olunur
• TEALtainer II su konteyneri.
• Paslanmayan poladdan kağız 

dəsmal tutacağı.
• TEAL sabun dispenseri üçün 

“C” şəkildə kronşteyn.
• Mümkün əlavə: 

paslanmayan poladdan 
sabun dispenseri üçün “Z” 
şəkildə kronşteyn.
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Hygienius ProWash tamamilə muxtar işləyir və heç bir mərkəzləşdirilmiş su təchizatına 
və ya drenaj əlaqəsinə ehtiyac yoxdur.  

Qabaqcadan proqramlaşdırılmış 
əl yuyulma dövrü

Onlayn sifariş 
etmək üçün

buraya basın - və ya 
keçin tealwash.com

ProWash yuyulma / yaxalama dövrü Dünya Səhiyyə Təşkilatının “Təmiz 
əllər infeksiyadan qoruyur” təlimatına uyğun şəkildə işləyib hazırlanmışdır.

Müddətli yuma proqramını başlamaq üçün:-
1. Əllərinizi Yaşılsensora yaxınlaşdırın və o, yanacaq.
2. Əlləri islatmaq üçün su 4 saniyə ərzində axır.
3. Maye sabunu yaxıb əllərinizi ovmağa imkan vermək üçün su axını 20 

saniyəlik dayanır.
4. İsti su sabunu əllərinizdən yumaq üçün 10 saniyə ərzində axır
5. Cəmi yuma vaxtı təxminən 35 saniyedir.
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