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PRZENOŚNY, KOMPLEKSOWO WYPOSAŻONY  MODUŁ SANITARNY                            

DO MYCIA I  DEZYNFEKCJI  RĄK.  

 

Mobilny Moduł Dezynfekcji Rąk MDR-1 przeznaczony do doraźnego wykorzystania w 

miejscach, w których utrudniony jest dostęp do tego typu wyposażenia (namioty, stacje 

przesiadkowe komunikacji miejskiej, przestrzenie przed sklepami, urzędami itp.).  

W zestawie moduł do mycia rąk z podgrzewaczem wody do 40 st.C, dozownik mydła 500 ml, 

mocowanie ręcznika jednorazowego w rolce, zintegrowana pompa do odpompowywania 

ścieków do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników przenośnych (niezależnie od różnicy poziomów). 

Istnieje możliwość doposażenia podstawowego modułu w oprzyrządowanie do poboru wody 

czystej ze zbiorników przenośnych oraz inne wyposażenie ściany dezynfekcyjnej, np. dozowniki 

łokciowe, pojemniki z atomizerami na środki dezynfekujące, elektryczna suszarka do rąk, 

pojemnik na ręczniki składane itp..                                       

 

 

ZALETY  

 

Mobilny 

Do wykorzystania w miejscach, w których utrudniony jest dostęp do tego typu wyposażenia: 

namioty, stacje przesiadkowe komunikacji miejskiej, przestrzenie przed sklepami i urzędami. 

Kompleksowo wyposażony 

Moduł ma możliwość podgrzewania wody oraz odpompowanie wody brudnej do sieci  

kanalizacyjnej lub zbiorników przenośnych (zintegrowana pompa).  

Ściana dezynfekcyjna  

W jednym miejscu niezbędne do dezynfekcji wyposażenie: bieżąca woda, dozowniki mydła, 

pojemniki na środki dezynfekujące, elektryczna suszarka do rąk, pojemnik na ręczniki itp.  

Kompaktowe wymiary 

Wygodna obudowa, przemyślana ergonomia korzystania.  

 

 

DANE TECHNICZNE  
 

Zapotrzebowanie na energię 5000 W 1f-230V 

Przepływ wody ok. 2 l/min 

Przyrost temperatury wody na podgrzewaczu 35-40 OC 

Ciśnienie wody zasilającej 2-6 bar 

Wydajność pompy odprowadzającej ścieki 130 l/min 

Odprowadzenie ścieków na odległość min 20 m 

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 580 x 700 x 1350 mm 

Waga 35 kg 

 

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE  

moduł do dezynfekcji rąk z podgrzewaniem wody, dozownik mydła 500 ml, mocowanie 

ręcznika jednorazowego w rolce, zintegrowana pompa do odpompowywania ścieków do sieci 

kanalizacyjnej lub zbiorników, instrukcja mycia rąk. 

 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE  

dozownik mydła, mocowanie ręcznika jednorazowego w ryzie, suszarka elektryczna do rąk, 

mocowanie pojemnika na środek dezynfekcyjny z atomizerem, oprzyrządowanie do poboru 

wody czystej ze zbiorników przenośnych, inne według potrzeb. 
 

 

 

 

 

 

MODUŁ DO DEZYNFEKCJI RĄK 

 

 

Cena: 6 765,00 zł brutto 
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