
Чисті руки  
рятують життя!

Hygienius ProWash
HGP230
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Hygienius
ProWash можна 
підключати до  

будь-якої зручної 
розетки на 
13 ампер

Підходить для медичних 
установ

Попередньо запрограмований цикл миття розроблений згідно з 
рекомендаціями програми Всесвітньої організації охорони здоров’я «Чисті 

руки захищають від інфекції» і забезпечує ефективне використання води.

Натисніть тут, 
щоб замовити

онлайн, або відвідайте 
вебсайт tealwash.com

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


Особливості Hygienius ProWash:
• Сенсорне управління подачею теплої води.
• Завжди оптимальна температура води 36/40 °C.
• Висока портативність — Hygienius ProWash можна підключати до 

будь-якої зручної розетки на 13 ампер.
• Відсутність необхідності в будь-яких налаштуваннях — проста 

щоденна гігієна рук.
• Ефективне використання води — до сорока 10-секундних циклів 

миття теплою водою на одне наповнення.
• Установка оснащена контейнером TEALtainer, який забезпечує 

окреме та гігієнічне зберігання свіжої та брудної води.

Технічні характеристики
• Загальна висота 990 мм
• Висота до раковини 900 мм
• Ширина 330 мм
• Маса (порожня) 7,6 кг
• Електроживлення мережа 230 В

Конструкція
• Корпус повністю відлитий 

з блакитного у цяточку 
ударостійкого поліетилену.

• Раковина виготовлена з 
ABS-пластику з акриловим 
покриттям.

• Установка оснащена литою 
вилкою на 13 ампер.

• Контейнер TEALtainer II 
з лінійного поліетилену 
низької щільності 
(ЛПНЩ) надійно зберігає 
брудну воду в окремому 
10-літровому відсіку.

Комплектація ProWash
• Контейнер для води 

TEALtainer II
• Тримач з нержавіючої сталі 

для паперових рушників.
• C-подібний кронштейн для 

дозатора мила TEAL.
• Додаткове обладнання: 

Z-подібний кронштейн 
з нержавіючої сталі для 
дозатора мила.

TEAL Patents Ltd 
Unit 2, Waterloo Avenue  
Chelmsley Wood Industrial Estate 
Chelmsley Wood
Бірмінгем, B37 6QQ, 
Великобританія Тел.: +44 (0) 121 770 0593
Факс +44 (0) 121 770 0385
Ел. пошта: enquiries@tealwash.com

 

Hygienius ProWash — це повністю замкнута система, яка не потребує підключення до 
водопроводу або каналізації.

Попередньо запрограмований 
цикл миття рук

Натисніть тут, 
щоб замовити 

онлайн, або відвідайте 
вебсайт tealwash.com

Цикл миття/ополіскування ProWash розроблений згідно з 
рекомендаціями програми Всесвітньої організації охорони здоров’я 
«Чисті руки захищають від інфекції».

Для запуску розрахованої за часом програми миття:
1. Піднесіть руки до датчика Greensensor, який почне блимати.
2. Вода тектиме протягом 4 секунд, даючи змогу змочити руки.
3. Потік води зупиняється на 20 секунд, дозволяючи нанести рідке 

мило на руки та потерти їх.
4. Тепла вода тече протягом 10 секунд, дозволяючи змити мило з рук.
5. Загальний час миття становить приблизно 35 секунд.

http://www.tealwash.com
http://washyourhands.co.uk/shop/hygienius-prowash/

