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ZDJĘCIA PRODUKTÓW PRZYKŁADOWE. PRIMULATOR SP. Z O.O. NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDY W SKŁADZIE BROSZURY ORAZ ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI PRODUKTU BEZ UPRZEDZENIA. BROSZURA NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA HANDLOWEGO. 
*W PORÓWNANIU DO TRADYCYJNYCH METOD MYCIA RĄK.

MADE IN U.S.A

SYSTEMY CLEANTECH® SĄ CHRONIONE NASTĘPUJĄCYMI PATENTAMI: U.S. PATENT #5,265,628; #5,823,447; #7,607,442; #7,607,443; #7,617,830; #7,641,740; #7,659,824; #7,682,464, #7,698,770; #7,754,021; #7,754,022; #7,757,700; 
#7,758,701; INNE PATENTY W TOKU.

Automatyczna stacja mycia rąk CleanTech® 500-C, została 
zaprojektowana do montażu w miejscach, w których chcielibyśmy 
wkomponować ją w istniejącą zabudowę. Model ten można za-
montowania w blacie, umieścić w obudowie ze stali nierdzewnej 
przyjaznej dla CIP lub zamontowana bezpośrednio na dowolnej 
powierzchni. 

Dzięki możliwości zabudowy, urządzenie może być w pełni dosto-
sowane do wyglądu i designu miejsca wpisując się w jego wystrój. 

Wszystkie urządzenia marki Meritech posiadają 12-sto miesięczną 
gwarancję. Dzięki połączeniu pracy urządzenia wraz ze środkiem 
higienicznym UltraPure Meritech usuwamy z rąk 99,9% szkodli-
wych patogenów. Zastosowanie innych środków myjących znacz-
ne obniży skuteczności mycia oraz spowoduje utratę gwarancji 
na sprzęt.

- 12-sekundowy cykl mycia i płukania aktywuje się automatycznie   
 za pomocą fotokomórki
- Zakres mycia do nadgarstków 
-  Widoczny wyświetlacz z automatycznym zliczaniem cykli mycia
-  Do zabudowy, higieniczna konstrukcja urządzenia  ze stali 
 nierdzewnej z pokrywą wykonaną z tworzywa ABS

-  Idealne dla zapewnienia higieny pracy pracowników oraz w miejscach 
 publicznych
–  Wskaźnik poziomu środków higienicznych z sygnalizatorem ich braku
- Wyświetlacz z ilością cykli mycia
-  Certykat NSF 

(Model 500-C w przykładowej zabudowie)

ok. 2,3 litra na 1 cykl mycia rąk UltraPure Hand Hygiene Solution: pojemność 3,75 litra 
                lub opcja 10 litrów

230 V, 50/60 Hz, 160 W
45,5 cm szerokość x  44,5 cm głębokość x 54,6 cm wysokość

HIGIENA

Masa netto: 16,8 kg 
Masa z opakowaniem: 23,1 kg 
(podane wartości mogą się różnić w zależności od wybranych opcji)

Woda gorąca – zawór czerpalny 3/4" [gwint męski] 
Woda zimna – zawór czerpalny 3/4" [gwint męski] 
Przepływ minimum: 15 L/min.
Optymalne ciśnienie wody: 3,6 bar lub utrzymujące się na stałym
poziomie w zakresie 2,8 - 6,9 bar  

Standardowy króciec spustowy 1 1/2" (40 mm).
Idealna wysokość odpływu 45,7 cm od podłoża.
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