CLEANTECH

TECHNOLOGIE VOOR
HAND HYGIENE

4000S

Het enige vol-automatische handwassysteem
Ideal for food production, food processing, packaging, and
cleanroom facilities that require high throughput and where
consistent, effective handwashing is critical for regulatory and
standards compliance.
Eigenschappen
- vrijstaande combinatie van 3 wassystemen, duurzame
constructie in roestvrij staal
- zelfreiniging om de 8 uur, 3 maal per dag 1 afvoer, 1 warmwaterleiding, 1 koudwaterleiding
- Optioneel reinigingsbad voor schoeisel van 58,4 x 152,4 cm (4000SB)
- Optionele geïntegreerde droger met luchtgordijn (4000SA)
Cyclus en inschakeling
Automatisch, via infrarode optische sensor
Was- en spoelcyclus van 12 seconden
Meter voor reinigingsproduct
Geeft verschillende statussen aan: normaal/leeg/geblokkeerd
Sanitair
2 van elk, leiding van 1,9 cm met mannelijke koppeling, warm en
koud minimaal 45,4 l/min, 2,8-6,9 bar, optimale druk van 3,45 bar
Afvoer
Standaardafvoer van 3,8 cm, P-sifon te leveren door faciliteit
Ideale afvoer hoogte 45,7-55,9 cm van vloer
Elektrische aansluiting
100-250 VAC, 50/60 Hz, 900 W
Afmetingen
142,2 cm breed x 54,6 cm diep x 123,2 cm hoog
Waterverbruik
2,27 liter per wascyclus
Gewicht / Transportgewicht
99,8 kg / 204 kg (afhankelijk van gekozen opties)
Made in the USA. Full 5–Year Parts Warranty.
Betere naleving van
handwasrichtlijnen

Elimineert 99,98 % van
gevaarlijke ziektekiemen

Perslucht (voor optionele geïntegreerde droger met luchtgordijn)
Toevoerbuis met een binnendiameter van 1,9 cm is aan-bevolen, 85
m³/uur bij een druk van 1,7-2,1 bar voor een optimale prestatie, niet
meer dan 3,45 bar. Drukregelaar is niet meegeleverd. Het is
aanbevolen om een externe lucht-drukregelaar op de luchtbuis te
installeren vóór aansluiting van het systeem.
Opberging reinigingsproduct
2 verpakkingen handzeep van 3,75 l in elk wassysteem
1 verpakking reinigingsmiddel van 3,75 l in elk wassysteem
Handzeep en reinigingsmiddel
Vereiste zeep en product voor zelfreiniging geleverd door
Meritech. (andere producten vallen niet onder de garantie)
Tot 5 handwasbeurten
per minuut

Verbruikt 75 %
minder water

De CleanTech automatische handwassystemen zijn beschermd door de volgende Amerikaanse patenten: Am. 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; andere
patenten aangevraagd.

Produceert 75 %
minder afval

Made in the U.S.A.
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