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MOBILNÍ JEDNOTKY PRO MYTÍ R UKOU
VE VOZIDLECH - HANDIWASH A MINIWASH

TEPLÁ I STUDENÁ VODA JE NYNÍ DOSTUPNÁ NA KTERÉMKOLI MÍSTĚ
Společnost Eberspächer představuje kompaktní, snadno instalovatelné
a technologicky vyspělé mobilní jednotky pro mytí rukou. Nyní jsou
k dispozici plně automatické verze jednotek Handiwash i Miniwash,
takže instalace je ještě jednodušší.
Toto řešení je vhodné pro každého, kdo při své práci přichází do
kontaktu s nebezpečnými látkami nebo nehygienickými podmínkami.
Jednotky pro mytí rukou od společnosti Eberspächer jsou
ve velké míře využívány velkými společnostmi ke splnění požadavků
na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.

PŘÍKLADY POUŽITÍ






Profesionální pracovníci v terénu
Pracovníci údržby
Dodavatelé potravin
Off-road nadšenci
Kempující turisté

 Rybáři
Jednotky Handiwash od společnosti Eberspächer jsou kryty plnou
24 měsíční zárukou.
Platí pro ně schválení typu a schválení
Splňují požadavky směrnice ELV.

A WORLD OF COMFORT

.

NOVÁ 12V verze „SMART“ pro vozidla
s technologií start-stop
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POUŽITÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE
ODOLNÝ PLÁŠŤ
K dispozici jsou plně automatické jednotky.
Litý plášť z pevných polymerů odolných vůči ultrafialovému záření;
vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

ROBUSTNÍ TOPNÉ TĚLESO S NÍZKOU SPOTŘEBOU
520 mm

Topné těleso vyrobené z materiálů, které jsou vysoce odolné proti
korozi, vybavené nejmodernější elektronikou slouží k termostatické
regulaci teploty vody až 60 °C. Systém je rovněž chráněn
bezpečnostním zařízením proti tepelnému přetížení.

SNADNÁ INSTALACE
Jednotku lze snadno připevnit na libovolnou svislou plochu
a připojit ke zdroji napájení 12 V. K dispozici jsou rovněž systémy
pro napájení 24 V.

STANDARDNÍ JEDNOTKA

230 mm

300 mm
405 mm

Objem nádrže - 8,5 litru

Indikace úrovně hladiny vody

Kohout s teplou a studenou vodou

Nízká spotřeba energie

12 V / 10,0 A

24 V / 7,2 A
Teplota teplé vody 60° C

 Vyžaduje spínač a relé (nejsou součástí dodávky).
 Relé musí být ovládáno signálem od zapalování
nebo spuštěním motoru.

K dispozici jsou plně automatické jednotky.

 Řidič má plnou kontrolu nad provozem.

RELÉ AUTO SMART
 Přímé připojení k akumulátoru vozidla.
Bez nutnosti dalších relé či spínačů.
390 mm

 Automatický provoz během dobíjení od alternátoru
(při běžícím motoru).
 Automatické vypnutí po uplynutí nastavené doby,
když je motor vypnutý.
 Speciálně vyvinuto pro vozidla se systémem Stop/Start
a vozidla vybavená inteligentními alternátory s napětím
akumulátoru mezi 12 a 15 V.

400 mm

300 mm

Objem nádrže - 6 litru

Indikace úrovně hladiny vody

Kohout s teplou vodou

Nízká spotřeba energie

12 V / 9,6 A

24 V / 7,2 A
Teplota teplé vody 49° C
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 Možnost použití ve vozidlech se standardním typem
alternátoru.

222 mm

