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 ДВУПРОХОДНА КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ 10.0210.00  
Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона за големи предприятия с повече от 50 души на смяна. Станцията е ляво изпълнение, двупроходна – вход и изход едновременно. Входът се състои от дезинфектор за ръце с въртяща бариера, активна вана (с автоматично поддържане на нивото) за дезинфекция на подметки с окапваща такава, а изходът – от четки за почистване на подметки и механична въртяща бариера. Контролът при влизане се   осъществява от дезинфектора, а при излизане – от фотоклетка. Двете въртящи бариера са еднопосочни. Станцията може да бъде и дясно изпълнение (10.0211.00).  За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.  Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  

Технически данни: 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,8 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване 5-6 s 
 

 

ДВУПРОХОДНИ КОМПАКТНИ ХИГИЕННИ СТАНЦИИ 
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Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1500 mm 
Пълна дължина 2160 mm 
Дължина на четките 2х1000 mm 
Широчина 1600 mm 
Височина 1584 mm  
 

АНАЛОГИЧНИ   
Двупроходна хигиенна станция 10.6210.24 

 - ляво изпълнение; - еднопосочни бариери;  - вход: дезинфектор с бариера, вана за дезинфекция и окапване; - изход: четки 1300 мм, ел. въртяща бариера; - бариери с чупещи рамена и система за контрол на достъпа (опции).   Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 2425х1650х1600 mm 
Четки - дължина 2x1300 mm на изход 
Време за преминаване 8 s 
Инсталирана мощност 0,9 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50  Двупроходна станция 1101200014 

 - ляво изпълнение; - еднопосочни бариери; - вход: дезинфектор с бариера, вана за дезинфекция и окапване; - изход: четки 1000 мм, механична въртяща бариера; - стъпала намалени с 50 мм; - помпа за отпадна вода (опция).  Технически данни: 
 

Размери (ДхШхВ) 2060х1625х1565 mm 
Четки - дължина 2x1000 mm на изход 
Време за преминаване 8 s 
Инсталирана мощност 1 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 
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 ДВУПРОХОДНА КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ 10.3030.00 Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона за големи предприятия с повече от 50 души на смяна. Станцията е ляво изпълнение, двупроходна – вход и изход едновременно. Входът се състои от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки, а изходът – от четки за почистване на подметки, четки за почистване на ботуши и въртяща бариера. През странично стъпало при излизане по избор може да се почистят само подметките. Контролът при влизане се осъществява от дезинфектора, а при излизане – от фотоклетка. Двете въртящи бариера са еднопосочни. За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. 

 

 

  

Възможна е и изработка на дясно изпълнение на станцията (10.3031.00). Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
Технически данни: 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 1,5 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
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 Размери: 
Пълна дължина 2558 mm 
Дължина на четките за подметки 4х700 mm 
Височина на четките за ботуши 3х300/Ø300 mm 
Пълна широчина 2280 mm 
Височина 1585 mm    АНАЛОГИЧНИ     Двупроходна хигиенна станция 10.0044.17   
- комбинация от 10.4011.00 и 10.4010.00; - три режима на работа: и двата работят като еднопосочни входящи, еднопосочни изходящи или двупосочни.         Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 2630х1660х1583 mm 
Четки - дължина 4x700 mm на вход и изход 
Време за преминаване ~ 8 s 
Инсталирана мощност 1,2 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 
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  Двупроходна хигиенна станция 10.0044.19   - комбинация от 10.4011.10 и 10.4010.10; - стандартен режим на работа.      Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 2935х1760х1565 mm 
Четки - дължина 4x1000 mm 
Време за преминаване ~ 8 s 
Инсталирана мощност 1,2 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50                                 
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 ДВУПРОХОДНА КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ 10.6040.00   Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона за големи предприятия с повече от 50 души на смяна. Станцията е ляво изпълнение, двупроходна – вход и изход едновременно. Входът се състои от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки, а изходът – четки за почистване на подметки и механична въртяща бариера.  Контролът при влизане се осъществява от дезинфектора, а при излизане – от фотоклетка. Двете  
въртящи бариера са еднопосочни с чупещи се рамена (опция). За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  Технически данни:  
 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 1,6 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване 5-6 s 
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  Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1500 mm 
Пълна дължина 2126 mm 
Дължина на четките за подметки 4х1000 mm 
Пълна широчина 1600 mm 
Височина 1577 mm 
 
 
 
 

АНАЛОГИЧНИ  
 
 
Двупроходна хигиенна станция 10.6040.22  

- ляво изпълнение; - еднопосочни бариери; - вход – дезинфектор с бариера, четки 1300 мм; - изход – четки 1300 мм, механична бариера; - бариери с чупещи рамена (опция); - захранвания и изход вода откъм бариерата на изхода.    Технически данни:          
Размери (ДхШхВ) 2430х1720х1570 mm 
Четки - дължина 4x1300 mm на вход и изход 
Време за преминаване 9 s 
Инсталирана мощност 1,6 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 
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Двупроходна хигиенна станция 1101011012  - ляво изпълнение; - еднопосочни бариери; - вход: дезинфектор с бариера, четки 1000 мм; - изход – четки 1000 мм, ел. бариера; - бариери с чупещи рамена (опция); - дезинфекторът и парапетите се отделят от корпуса на машината за лесно внасяне в помещението.  Технически данни: 

 

Размери (ДхШхВ) 2126х1650х1580 mm 
Четки - дължина 4x1000 mm на вход и изход 
Време за преминаване 9 s 
Инсталирана мощност 1,65 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 

 
 
 

Двупроходна хигиенна станция 1101011015  - ляво изпълнение; - еднопосочни бариери; - вход вляво, изход вдясно; - вход: дезинфектор с бариера, четки 1000 мм; - изход: четки 1000 мм, механична бариера.       Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 2120х1600х1600 mm 
Четки - дължина 4x1000 mm на вход и изход 
Време за преминаване 9 s 
Инсталирана мощност 1,65 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50  
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 ДВУПРОХОДНА КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ 10.0010.00 
 

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона за големи предприятия с повече от 50 души на смяна.  Станцията е ляво изпълнение, двупроходна – вход и изход едновременно. Входът се състои от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки, а изходът oт механична въртяща бариера.  Контролът при влизане се осъществява от дезинфектора. Двете въртящи бариера са еднопосочни.  За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни   настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.   
 
 

Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,6 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване 5-6 s  
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Размери: 
 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1500 mm 
Пълна дължина 2125 mm 
Дължина на четките 2x1000 mm 
Широчина 1600 mm 
Височина 1580 mm 

 
 
 

АНАЛОГИЧНИ  
 

Двупроходна хигиенна станция 1186000010  - ляво изпълнение; - еднопосочни бариери; - вход: устройство за впръскване на сапун с въртяща бариера, без четки или вана; - изход – без четки или вана, ел. бариера.    Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 2130x1600x1580 mm 
Време за преминаване 5 s 
Инсталирана мощност 0,1 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 230V/50Hz/2 bar/DN50    
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 ДВУПРОХОДНА КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ 10.0042.13 
  Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона за големи предприятия с повече от 50 души на смяна. Станцията е ляво изпълнение, двупроходна – вход и изход едновременно. Входът се състои от мивка, възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце (опция), дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки, а изходът – от четки за почистване на подметки и механична въртяща бариера.  Контролът при влизане се осъществява последователно от мивката и дезинфектора, а при излизане – от фотоклетка. Двете 

 

въртящи бариера са еднопосочни. За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 3 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване 12-14 s  
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Размери: 
 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1400 mm 
Пълна дължина 2026 mm 
Дължина на четките за подметки 4х1000 mm 
Пълна широчина 1840 mm 
Височина 1570 mm 
 
 
 
 

АНАЛОГИЧНИ  
 

Двупроходна хигиенна станция 10.0212.33  
- ляво изпълнение; - еднопосочни бариери; - вход: мивка, възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце (опция), дезинфектор с въртяща бариера, вани за дезинфекция и за окапване; - изход: четки 1000 мм, механична бариера.  Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 2030x1840x1580 mm 
Четки - дължина 2х1000 mm на изхода 
Време за преминаване 12 s 
Инсталирана мощност 2,4 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 400V/3Ph/50Hz/2 bar/DN50 
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 ДВУПРОХОДНА КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ 10.6312.25 
 
Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона за големи предприятия с повече от 50 души на смяна. Станцията е ляво изпълнение, двупроходна – вход и изход едновременно. Входът се състои от мивка, снабдена с диспенсер за кърпи и кош за отпадъци (опции), дезинфектор за ръце с въртяща бариера, проходна машина за почистване на подметки и активна вана за дезинфекция на подметките, а изходът – четки за почистване на подметки и въртяща бариера. 

 
Контролът при влизане се осъществява от мивката и дезинфектора, а при излизане – от фотоклетка. Двете въртящи бариера са еднопосочни и рамената им са чупещи (опция).  На входа и на изхода на машината са монтирани скенери за свързване към система за контрол на достъпа (опция). За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  

Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 1,4 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване 12-13 s  
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 Размери: 
 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1700 mm 
Пълна дължина 2325 mm 
Дължина на четките на входа 2x500 mm 
Дължина на четките на изхода 2х1000 mm 
Широчина 1840 mm  
Височина 1600 mm 
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ 
10.4011.00 

 
Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.  Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки, интегрирани в общ корпус и с общо управление. При влизане в работната зона фотоклетка включва четките (времето за въртене се регулира). Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключват въртящата бариера на ⅓ оборот. При излизане от 

работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на ⅓ оборот и включва четките.  
За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4010.00) или дясно изпълнение (10.4011.00). Тя може да бъде и еднопосочна, въртене на бариерата само в при влизане, (ляво изпълнение: 10.2010.00, дясно изпълнение: 10.2011.00). Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  

Технически данни: 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване 5-6 s 

 

 

ХИГИЕННИ СТАНЦИИ С ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ 
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Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1400 mm 
Пълна дължина 2060 mm 
Дължина на четките 2x700 mm 
Широчина 930 mm 
Височина 1585 mm  

 
 

АНАЛОГИЧНИ  
 

 Хигиенна станция 10.4011.04  
- с 400 мм четки;  - двупосочно изпълнение: ляво (10.4010.04) или дясно (10.4011.04); - еднопосочно изпълнение: ляво (10.2010.04) или дясно (10.2011.04).   Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 1426х930х1585 mm 
Четки - дължина 2x400 mm 
Инсталирана мощност 0,6 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 
 

  Хигиенна станция 10.4011.06  - с 600 мм четки;  - двупосочно изпълнение: ляво (10.4010.06) или дясно (10.4011.06); - еднопосочно изпълнение: ляво (10.2010.06) или дясно (10.2011.06).   Технически данни: 

 

  
Размери (ДхШхВ) 1660х930х1585 mm 
Четки - дължина 2x600 mm 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 
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 Хигиенна станция 1051011028  - с 1000 мм четки; - двупосочна бариера; - дясно изпълнение.   Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 2350х960х1600 mm 
Четки - дължина 2x1000 mm 
Инсталирана мощност 0,9 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 

 
  Хигиенна станция 10.4011.13  - с 1300 мм четки; - двупосочна бариера; - дясно изпълнение.      Технически данни:   

Размери (ДхШхВ) 2626х956х1566 mm 
Четки - дължина 2x1300 mm 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50  

 Хигиенна станция 10.4010.26  - с 1600 мм четки; - двупосочна бариера; - ляво изпълнение; - дезинфектор в средата на станцията.    Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 2730х955х1585 mm 
Четки - дължина 2x1600 mm 
Инсталирана мощност 0,9 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50  
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 Хигиенна станция 10.4011.17  - с 1700 мм четки; - двупосочна бариера; - дясно изпълнение.     Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 3030х955х1585 mm 
Четки - дължина 2x1700 mm 
Инсталирана мощност 1,2 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50  

 Хигиенна станция 10.2011.07  - с 600 мм четки; - еднопосочна бариера; - дясно изпълнение; - с шкафове за съхранение на тубите.   Технически данни:   Размери (ДхШхВ) 1660х930х1585 mm 
Четки - дължина 2x600 mm 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 

 
 Хигиенна станция 1051010437/ 1041010438  - с 400 мм четки; - двупосочна бариера; - дясно или ляво изпълнение; - с шкаф за съхранение на тубите с препарат.     Технически данни:     

Размери (ДхШхВ) 1426х930х1566 mm 
Четки - дължина 2x400 mm 
Инсталирана мощност 0,6 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 
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  Хигиенна станция 10.4011.09  - с 900 мм четки; - двупосочна бариера;  - ляво изпълнение; - с безпотенциален контакт 
(опция).         Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 2060х930х1585 mm 
Четки - дължина 2x900 mm 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 

 
 
 

  Хигиенна станция 10.5011.16  - с 600 мм четки; - без бариера;  - ляво (10.5010.16) или дясно (10.5011.16) изпълнение; - с реле за отваряне на врата, завъртане на четките само при влизане.       Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 1630х930х1585 mm 
Четки - дължина 2x600 mm 
Инсталирана мощност 0,6 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50  
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ  
И ТЯХНАТА СТРАНИЧНА ЧАСТ 10.4010.35 

 
Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.  Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четка за почистване на подметки и тяхната странична част, интегрирани в общ корпус и с общо управление. При влизане в работната зона фотоклетка включва четките (времето за въртене се регулира). Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на ⅓ оборот. При излизане от 

работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на ⅓ оборот и включва четките. За управление на станцията се използва  
програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4010.35) или дясно изпълнение (10.4011.35). Тя може да бъде и еднопосочна, въртене на бариерата само в посока влизане, (ляво изпълнение:  10.2010.35, дясно изпълнение:  10.2011.35). Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
Технически данни: 
 Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,5 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване 7 s 

 

             Размери: 
 Дължина на корпуса (без стъпалата) 700 mm 
Пълна дължина 1325 mm 
Дължина на четките 2x220 mm 
Широчина 930 mm 
Височина 1585 mm 
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ  
С РЕЗЕРВОАР ЗА ОТПАДНА ВОДА 10.4011.15 

 
  Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.  Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки, интегрирани в общ корпус и с общо управление. При влизане в работната зона фотоклетка включва четките (времето за въртене се регулира). Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на ⅓ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на ⅓ оборот и включва четките. 

 Машината е оборудвана с автоматична система за изпомпване на отпадната вода, която се извежда в резервоар с вместимост 250 л. Резервоарът е мобилно изпълнение, снабден със сензор за ниво и сферичен кран за източване.  За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Станцията е дясно изпълнение, въртящата бариера се върти в двете посоки. По желание на клиента станцията може да бъде и с вградена помпа за захранване с вода с или без резервоар.   Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
 

   
Технически данни:  
 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 1 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Време за преминаване 6 s  
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Размери: 
 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1700 mm 
Пълна дължина 2325 mm 
Дължина на четките 2x1000 mm 
Широчина 980 mm 
Височина 1580 mm 
Дължина на резервоара (без крана) 680 mm 
Широчина на резервоара 604 mm 
Височина на резервоара 1202 mm  
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ 
10.4021.00 

 
Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона. Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на ботуши, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Модулът за почистване на ботуши се състои от пет четки, всяка с отделен мотор-редуктор. При влизане в работната зона фотоклетка включва четките (времето за въртене се регулира). Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на ⅓ оборот. При излизане от 

работната зона втора фотоклетка   
отключва бариерата на ⅓ оборот и включва четките. 

За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4020.00) или дясно (10.4021.00) изпълнение. Тя може да бъде и еднопосочна, въртене на бариерата само в посока влизане (ляво изпълнение: 10.2020.00, дясно изпълнение: 10.2021.00). Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 1,2 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване 8-10 s  

 

ХИГИЕННИ СТАНЦИИ С ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ 
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Размери: 
 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1150 mm 
Пълна дължина 1810 mm 
Дължина на четките за подметки 2x300 mm 
Височина на четките за ботуши 3x300/Ø300 mm 
Широчина 1170 mm 
Височина 1640 mm 

 
 
 
 

АНАЛОГИЧНИ  
 

  Хигиенна станция 10.4021.56  - двупосочна бариера;  - дясно изпълнение;  - вградено стъпало откъм изхода; - демонтируем парапет.           Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 1360х1170х1635 mm 
Дължина на четките за подметки 2x300 
Височина на четките за ботуши 3x300/Ø300 
Време за преминаване 6 s 
Инсталирана мощност 1,2 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ВАНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 
ПОДМЕТКИ 10.4200.00 

 
 

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.  Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера, активна вана за дезинфекция на подметки (с автоматично поддържане на нивото и концентрацията на дезинфекционния разтвор) и окапваща вана, интегрирани в общ корпус и с общо управление. При влизане в работната зона правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на ⅓ оборот. При 
излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на ⅓ 
оборот.  За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4200.00) или дясно изпълнение (10.4201.00). Тя може да бъде и еднопосочна, въртене на бариерата само с посока влизане (ляво изпълнение: 10.2200.00, дясно изпълнение: 10.2201.00).  Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 

 

  

 

 
 
 

Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 230V/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,13 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~8 s 

 
 
 

ХИГИЕННИ СТАНЦИИ С ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОДМЕТКИ 
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Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1400 mm 
Пълна дължина 2027 mm 
Дължина на активната вана 600 mm 
Дължина на окапващата вана 800 mm 
Широчина 930 mm 
Височина 1650 mm 

 
 
 

АНАЛОГИЧНИ  
  Хигиенна станция 10.4200.72  
- двупосочна бариера; - ляво изпълнение; - с 200 мм намалена дължина.        Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 1830х930х1585 mm 
Дължина на ваните 2x600 mm 
Време за преминаване 6 s 
Инсталирана мощност 0,14 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 230V 50 Hz/2 bar/DN50 
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ВАНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 
ПОДМЕТКИ 10.4101.00 

 
Станцията е едно ефективно решение за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона.  Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера, вана за дезинфекция на подметки и окапваща вана, интегрирани в общ корпус. Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на ⅓ оборот.  

 Ваната за дезинфекция се пълни, долива и захранва с препарат ръчно. За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. При излизане въртящата бариера се върти свободно. Станцията може да бъде ляво (10.4100.00) или дясно изпълнение (10.4101.00).  

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 
 

Технически данни: 
Захранващо напрежение 230V/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,08 kW 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~8 s 

 Размери: 
Дължина 1090 mm 
Дължина на ваната за дезинфекция 500 mm 
Дължина на окапващата вана 400 mm 
Широчина 900 mm 
Височина 1510 mm 
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 АНАЛОГИЧНИ 
 
 

Хигиенна станция 1051100049  - двупосочна бариера; - дясно изпълнение; - модул с 5 бр. дистанционни 
управления за преминаване 
без дезинфекция на ръцете; 
- вертикално разположена дренажната тръба.   Технически данни: 

  
Размери (ДхШхВ) 1040х900х1550 mm 
Време за преминаване ~8 s 
Инсталирана мощност 0,1 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 230V 50 Hz/2 bar/DN50  
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ПОЧИСТВАНЕ  
НА ПОДМЕТКИ И/ИЛИ БОТУШИ 10.4031.00 

 
Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.  Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера, четки за почистване на подметки и модул за почистване на ботуши, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Модулът за почистване на ботуши се състои от три вертикални четки, а този за подметки от две хоризонтални четки, всяка с отделен мотор-редуктор.   При влизане или излизане от помещението допълнително странично стъпало позволява да се избере почистване на ботуши и подметки или само на подметки. Въртенето на четките за почистване на ботуши се контролира от капацитивен датчик, а на четките за почистване на подметки от фотоклетка (времето за въртене се регулира). Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на ⅓ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на ⅓ оборот и включва четките за 

почистване на подметки.  За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
 

   
Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 1,2 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~12 s 

 

ХИГИЕННИ СТАНЦИИ С КОМБИНИРАНО ПОЧИСТВАНЕ 
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 Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1915 mm 
Пълна дължина 2558 mm 
Дължина на четките за подметки 2x700 mm 
Височина на четките за ботуши 3x300/Ø300 mm  
Широчина на корпуса (без стъпалата) 1190 mm  
Пълна широчина 1330 mm 
Височина 1585 mm 

 
 
 

АНАЛОГИЧНИ  
 

  Хигиенна станция 10.4031.00  - двупосочна бариера; - дясно изпълнение; - държач за 10 л. туба за препарат за подметки; - странично стъпало за достъп до четките за подметки с верига и катинар.   Технически данни: 
  

Размери (ДхШхВ) 2558х1350х1585 mm 
Дължина на четките за подметки 2х700 mm 
Височина на четките за ботуши 3х300 mm 
Време за преминаване 12-14 s 
Инсталирана мощност 1,2 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОДМЕТКИ  
И ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ 10.4221.55 

 
Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане в работната зона.  Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера, активна вана за дезинфекция на подметки (с автоматично поддържане на нивото и концентрацията на разтвора), окапваща вана и модул за почистване на ботуши, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Модулът за почистване на ботуши се състои от пет четки, всяка с отделен мотор-редуктор. При влизане в работното помещение фотоклетка задейства завъртането на четките. Ваната за дезинфекция е разположена в зоната на дезинфектора на ръцете. По този начин времето за дезинфекция на ръцете се използва и за дезинфекция на подметките. Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на ⅓ оборот.  

 За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
 

   
 Технически данни: 

 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 1 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~12 s  
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 Размери: 
 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1985 mm 
Пълна дължина 2611 mm 
Височина на четките за ботуши 3x300/Ø300 mm 
Дължина на четките за подметки 2x300 mm 
Пълна широчина 1190 mm 
Височина 1629 mm  
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
НА ПОДМЕТКИ 10.4311.11 

 
Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.  Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера, четки за почистване на подметки и активна вана за тяхната дезинфекция, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Всяка от четките за почистване на подметки е с отделен мотор-редуктор.  При влизане в работното помещение фотоклетка подава сигнала за завъртане на четките за почистване на подметките. Ваната за дезинфекция е разположена в зоната на дезинфектора на ръцете. По този начин времето за дезинфекция на ръцете се използва и за дезинфекция на подметките. Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на ⅓ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на ⅓ 

оборот и включва четките за почистване на подметки.  За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
 

   
 

 
Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,9 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~9 s 
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Размери: 
 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 2200 mm 
Пълна дължина 2826 mm 
Дължина на четките за подметки 2x1100 mm 
Дължина на активната вана 700 mm 
Широчина 960 mm 
Височина 1585 mm  
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 АНАЛОГИЧНИ  
 
 
  Хигиенна станция 10.4311.31  - с вана за дезинфекция; - с четки 700 мм;  - двупосочна бариера; - дясно изпълнение; - стъпалата са изработени като решетъчна скара за окапване.       Технически данни: 

  
Размери (ДхШхВ) 2425х960х1585 mm 
Дължина на ваната 700 mm 
Дължина на четките 2х700 mm 
Време за преминаване 7 s 
Инсталирана мощност 0,6 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50  
 
 
 Хигиенна станция 10.4311.05/1051310500 
 - с вана за дезинфекция; - с четки 500 мм; - двупосочна бариера; - дясно изпълнение.      Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 2230х960х1585 mm 
Дължина на ваната 700 mm 
Дължина на четките 2х500 mm 
Време за преминаване 6 s 
Инсталирана мощност 0,6 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С МИВКА 10.4013.50 
 

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работното помещение. Състои се от безконтактна мивка, четки за почистване на подметки и дезинфектор с въртяща бариера. При влизане в работното помещение фотоклетка подава сигнала за завъртане на четките за почистване на подметките. Измиването на ръцете се контролира от две фотоклетки – една, управляваща подаването на течен сапун, и втора, управляваща подаването на вода. Единствено след измиване на ръцете и тяхната дезинфекция в дезинфектора  
 

 
въртящата бариера се отключва на ⅓ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на ⅓ оборот и включва четките за почистване на 
подметки. За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4012.50) или дясно изпълнение (10.4013.50). Тя може да бъде и еднопосочна, въртене на бариерата само в посока влизане (ляво изпълнение: 10.2012.50, дясно изпълнение: 10.2013.50). Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  Технически данни: 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~12-14 s 
 

 

КОМПАКТНИ ХИГИЕННИ СТАНЦИИ С МИВКА 
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 Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1200 mm 
Пълна дължина 1820 mm 
Дължина на четките за подметки 2x500 mm 
Широчина 955 mm 
Височина 1585 mm  

АНАЛОГИЧНИ  
   Хигиенна станция с мивка 10.4013.00  - със 700 мм четки;  - двупосочно изпълнение: ляво (10.4012.00) или дясно (10.4013.00); - еднопосочно изпълнение: ляво (10.2012.00) или дясно (10.2013.00).  Технически данни:   Размери (ДхШхВ) 2030x950x1585 mm 
Дължина на четките 2х700 mm 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 

   Хигиенна станция с мивка 10.4013.55  - дясно изпълнение;  - без въртяща бариера; - завъртане на четките и в двете посоки.   Технически данни: 

 

 
Размери (ДхШхВ) 1826х960х1600 mm 
Дължина на четките 2х500 mm 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 
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 Хигиенна станция с мивка 10.4012.51  - ляво изпълнение;  - без въртяща бариера; - завъртане на четките и в двете посоки; - стъпало фронтално.  Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 1520х1270х1600 mm 
Дължина на четките 2х500 mm 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 
 

  Хигиенна станция с мивка 10.4012.50/1061010544  
- двупосочна бариера; - ляво изпълнение; - авариен стоп на парапета; - с диспенсер за кърпи, кош и тубодържач, но не монтирани на станцията.   Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 1820x955x1585 mm 
Дължина на четките 2х500 mm 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 
  

 Хигиенна станция с мивка 10.9011.57  - дясно изпълнение;  - без въртяща бариера; - с мивка вместо дезинфектор; - завъртане на четките и в двете посоки; - с помпа за изпомпване на отработената вода.    Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 2025x930x1580 mm 
Дължина на четките 2х700 mm 
Инсталирана мощност 1 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С МИВКА И УСТРОЙСТВО ЗА 
ИЗСУШАВАНЕ НА РЪЦЕ 10.4013.53 

 
Хигиенната станция е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона. Тя се състои от мивка, възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце (опция), дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки. При влизане в работното помещение фотоклетка подава сигнала за завъртане на четките за почистване на подметките. Измиването на ръцете се контролира от две фотоклетки – една за подаването на течен сапун и една за  

 

  подаването на вода. При монтаж на устройство за изсушаване на ръце, след измиване ръцете се изсушават и се подават към камерата на дезинфектора. Единствено след измиване на ръцете и тяхната дезинфекция въртящата бариера се отключва на ⅓ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на ⅓ оборот и включва четките за почистване на подметки.  За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон.  Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4012.53) или дясно изпълнение (10.4013.53). При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 2,3 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~12-14 s 
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 Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1400 mm 
Пълна дължина 2026 mm 
Дължина на четките за подметки 2x500 mm 
Широчина 950 mm 
Височина 1567 mm  

АНАЛОГИЧНИ    Хигиенна станция с мивка 1071011035  - двупосочна бариера;  - дясно изпълнение; - с възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце; - с четки 1000 мм.     Технически данни: 
 

Размери (ДхШхВ) 2126х1030х1567 mm 
Дължина на четките 2х1000 mm 
Инсталирана мощност 2,3 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50    Хигиенна станция с мивка 10.4013.18  - двупосочна бариера;  - дясно изпълнение; - с възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце;  - присъединяване фронтално; - без страничен парапет.  Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 2030x1050x1585 mm 
Дължина на четките 2х1000 mm 
Инсталирана мощност 2,3 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 
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Хигиенна станция с мивка 10.4012.54  - двупосочна бариера;  - ляво изпълнение; - с възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце;  - присъединяване откъм изхода; - допълнително странично стъпало.   Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 2030x1255x1570 mm 
Дължина на четките 2х500 mm 
Инсталирана мощност 2,3 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 

 
 

 Хигиенна станция с мивка 10.4012.58  - двупосочна бариера; - ляво изпълнение; - възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце; - с помпа и резервоар за отпадната вода.  Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 2050x950x1570 mm 
Дължина на четките 2х500 mm 
Инсталирана мощност 2,7 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 

 
 Хигиенна станция с мивка 1036010741  

- еднопосочна бариера; - дясно изпълнение; - с мивка вместо дезинфектор; - въртяща бариера на края на станцията; - възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце.  Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 2050x950x1600 mm 
Дължина на четките 2х700 mm 
Време за преминаване 14-16 s 
Инсталирана мощност 2,2 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С МИВКА И УСТРОЙСТВО ЗА 
ИЗСУШАВАНЕ НА РЪЦЕ 10.4012.32 

 
Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона. Състои се от мивка, възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце (опция), дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки. При влизане в работното помещение фотоклетка подава сигнала за завъртане на четките за почистване на подметките. Измиването на ръцете се контролира от две фотоклетки – контролиращи подаването на течен сапун и на вода. При монтаж на устройство за изсушаване на ръце, след измиването ръцете се изсушават и се подават към  камерата на дезинфектора. Единствено след измиване на ръцете и тяхната дезинфекция в дезинфектора въртящата бариера се отключва на ⅓ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на ⅓ оборот и 

включва четките за почистване на подметки.  За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Станцията е ляво изпълнение, въртящата бариера се върти и в двете посоки. С цел намаляване дължината на станцията стъпалото на входа на машината е вградено, а изходът на водата е изнесен встрани от него. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  Технически данни: 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 2,3 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~12-14 s 
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 Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1400 mm 
Пълна дължина 1800 mm 
Дължина на четките за подметки 2x500 mm 
Широчина 950 mm 
Височина 1570 mm 

  
АНАЛОГИЧНИ  

 Хигиенна станция с мивка 10.2203.52  
- еднопосочна бариера; - дясно изпълнение; - с вана за дезинфекция и окапване; - с диспенсер за хартиени кърпи и кош за хартия.   Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 2026x950x1570 mm 
Вана за дезинфекция 600 mm 
Зона за окапване 800 mm 
Инсталирана мощност 0,13 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 230V/50 Hz/2 bar/DN50 

 
 Хигиенна станция с мивка 10.4203.37  
- двупосочна бариера; - ляво (10.4202.37) или дясно (10.4203.37) изпълнение; - с вана за дезинфекция и окапване; - възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце.  Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 2050x950x1570 mm 
Вана за дезинфекция 600 mm 
Зона за окапване 800 mm 
Инсталирана мощност 0,13 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 230V/50 Hz/2 bar/DN50 
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С МИВКА И 
ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОДМЕТКИ 10.4212.00 

 
Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона. Състои се от безконтактна мивка за измиване на ръце, проходна машина за почистване на подметки, активна вана за дезинфекция на подметки и дезинфектор за ръце с въртяща бариера. Безконтактната мивка е оборудвана с вграден диспенсер за сапун и се управлява от фотоклетка. Проходната машина за почистване на подметки се състои от две въртящи се четки със система за автоматично впръскване на миещия препарат. Ваната за дезинфекция на подметки е с автоматично поддържане на нивото и концентрацията на дезинфекционния разтвор. Единствено след измиване на ръцете и тяхната дезинфекция въртящата бариера се отключва на ⅓ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на ⅓ оборот и включва четките за почистване на подметки. 
За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4212.00) или дясно изпълнение (10.4213.00). Тя може да бъде и еднопосочна - въртене на бариерата само при влизане (ляво изпълнение: 10.2212.00, дясно изпълнение: 10.2213.00). Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  

Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~12-14 s 

 

СТАНЦИИ С МИВКА И КОМБИНИРАНО ПОЧИСТВАНЕ 
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Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1700 mm 
Пълна дължина 2326 mm 
Дължина на четките за подметки 2x500 mm 
Широчина 950 mm 
Височина 1585 mm 
 
 
 

АНАЛОГИЧНИ  
 

 Хигиенна станция с мивка 10.4212.00  - двупосочна бариера; - ляво изпълнение; - вана за дезинфекция; - с четки 500 мм; - с диспенсер и кош за хартия.  Технически данни: 
  

Размери (ДхШхВ) 2330х950х1585 mm 
Дължина на четките 2х500 mm 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 

 
  Хигиенна станция с мивка 10.4212.23  
- двупосочна бариера; - ляво изпълнение; - с възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце; - вана за дезинфекция; - с четки 500 мм.    
Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 2326х950х1567 mm 
Дължина на четките 2х500 mm 
Инсталирана мощност 2,3 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V/50 Hz/2 bar/DN50 
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 КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С МИВКА И ПОЧИСТВАНЕ  
НА ПОДМЕТКИ И/ИЛИ БОТУШИ 10.4033.03 

 
Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.  Състои се от безконтактна мивка, устройство за сушене на ръце (опция), дезинфектор за ръце с въртяща бариера, модул за почистване на подметки и модул за почистване на ботуши. Модулът за почистване на ботуши се състои от три вертикални четки, а този за подметки от две хоризонтални четки, всяка с отделен мотор-редуктор. Модулът за почистване на ботуши е автономен и може да бъде отделен от станцията. При влизане или излизане от помещението допълнително странично стъпало позволява да се избере почистване на ботуши и подметки или само на подметки. Въртенето на четките за почистване на ботуши се контролира от капацитивен датчик, а на четките за почистване на подметки от фотоклетка (времето за въртене се регулира). Единствено след измиване на ръцете и тяхната дезинфекция в дезинфектора въртящата бариера се отключва на ⅓ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на ⅓ оборот и включва четките за почистване на подметки.  За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.   Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.   

   
Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 3 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~15 s 
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 Размери: 
 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1915 mm 
Пълна дължина 2545 mm 
Дължина на четките за подметки 2x700 mm 
Височина на четките за ботуши 3x300/Ø300 mm 
Широчина на корпуса (без стъпалата) 1170 mm 
Пълна широчина 1485 mm 
Височина 1640 mm 
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 ДЕЗИНФЕКТОР ЗА РЪЦЕ С ВЪРТЯЩА БАРИЕРА 11.1102.00 
 

Дезинфекторът е предназначен за принудителна дезинфекция на ръце при влизане или излизане в и от работната зона. Състои се от устройство за едновременна дезинфекция на двете ръце и въртяща бариера, които са интегрирани в общ корпус и са с общо управление. Правилното поставяне на двете ръце отключва въртящата бариера на ⅓ оборот. 
Времето за дезинфекция се управлява по време. При излизане от работната зона фотоклетка отключва бариерата на ⅓ 
оборот. За управление на устройството се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Дезинфекторът е двупосочен, предназначен за монтаж на стена. Той може да бъде ляво (11.1202.00) или дясно изпълнение (11.1102.00). Въртящата бариера може да се върти и само при влизане (ляво изпълнение: 11.1402.00, дясно изпълнение: 11.1302.00). 

  

 
 Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.    

Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 230 V/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,14 kW 
Време за преминаване ~3 s 

 

 

УСТРОЙСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ 

 



51  

 

Размери: 
 
Дължина на корпуса (без въртящата бариера) 523 mm 
Пълна дължина 975 mm 
Широчина на корпуса (без въртящата бариера) 310 mm 
Пълна широчина 880 mm 
Височина 915 mm 
 
 
 
 

АНАЛОГИЧНИ  
 
  Дезинфектор с бариера 11.1112.00  
- на крака; - еднопосочно изпълнение: ляво (11.1412.00) или дясно (11.1312.00); - двупосочно изпълнение: ляво (11.1212.00) или дясно (11.1112.00).    Технически данни: 

  
Размери (ДхШхВ) 980x880x1270 mm 
Време за преминаване 3 s 
Инсталирана мощност 0,14 kW 
Захранване 230V/50 Hz 
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ДЕЗИНФЕКТОР ЗА РЪЦЕ 11.0000.00 
 

Дезинфекторът е предназначен за дезинфекция на ръце при влизане или излизане в и от работната зона. Изработен е за монтаж на стена. Две фотоклетки отчитат наличието на ръце в камерата на дезинфектора и подават сигнал за впръскване на дезинфекционен разтвор. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
 

 Технически данни: 
Захранващо напрежение 230 V/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,10 kW 
Време за преминаване ~2 s 
Размери 776х308х915 mm 
  
 

АНАЛОГИЧНИ  
  Дезинфектор без бариера 11.0010.00  
- без бариера; - на крака.     Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 780x310x1270 mm 
Време за преминаване 2 s 
Инсталирана мощност 0,10 kW 
Захранване 230V/50 Hz 
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 ДЕЗИНФЕКТОР ЗА РЪЦЕ 1300002211 
 
 Устройството е икономично решение за дезинфекция на ръце при влизане или излизане в и от работната зона в малки предприятия. Заложеният в управлението безпотенциален контакт позволява свързването му към врата, бариера или др. Дезинфекцията се извършва в камера, снабдена с фотоклетка и две пръскащи дюзи. В корпуса е предвидено място за 5 л. туба с препарат. Устройството е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
 

 Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 230 V/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,06 kW 
Размери 410х260х600 mm   
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 УСТРОЙСТВО ЗА ВПРЪСКВАНЕ НА САПУН С ВЪРТЯЩА БАРИЕРА 
11.1350.00 

 
Устройството е предназначено за принудително впръскване на течен сапун при влизане в или излизане от работната зона. Състои се от устройство за едновременно подаване на сапун на двете ръце и въртяща бариера, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Правилното поставяне на двете ръце отключва въртящата бариера на ⅓ оборот. 

Количеството сапун се контролира по време. При излизане от работната зона фотоклетка отключва бариерата на ⅓ оборот. 
За управление на устройство се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Устройството е двупосочно, предназначено за монтаж на под. То може да бъде ляво (11.1250.00) или дясно изпълнение (11.1150.00). Въртящата бариера може да се върти и само при влизане (ляво изпълнение: 11.1450.00, дясно изпълнение: 11.1350.00). По желание на клиента устройството може да бъде изработено и за монтаж на стена. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  

Технически данни: 
Захранващо напрежение 230 V/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,10 kW 
Време за преминаване ~3 s 

 Размери: 
Дължина на корпуса (без въртящата бариера) 560 mm 
Пълна дължина 1080 mm 
Широчина на корпуса (без въртящата бариера) 310 mm 
Пълна широчина 878 mm 
Височина 1270 mm 
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 ВЪРТЯЩА БАРИЕРА 15.0111.00 
 
Устройството е преднанзачено за контрол при влизане в работното помещение. Фотоклетка задейства отключването на въртящата бариера.  Бариерата е предназначена за монтаж на стена. Тя може да бъде еднопосочна ляво (15.0113.00) или дясно (15.0111.00) изпълнение. Въртящата бариера може да се върти и в двете посоки (ляво изпълнение: 15.0114.00, дясно изпълнение: 15.0112.00). За да се осигури безпроблемно преминаване при аварийни ситуации, при отпадане на захранването бариерата се върти свободно. По желание на клиента устройството може да бъде изпълнено и с чупещи рамене. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 

 

 

 

 
 
 

Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 230 V/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,06 kW 
Време за преминаване ~2 s 
Размери 810x830x710 mm  

 
 

  

ВЪРТЯЩИ БАРИЕРИ 
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 АНАЛОГИЧНИ 
 
 

 Въртяща бариера 15.1112.00  - електрическа; - двупосочна бариера; - на крака.    Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 995x878x960 mm 
Време за преминаване 3 s 
Инсталирана мощност 0,06 kW 
Захранване – ток 230V/50 Hz 

 
 

 Въртяща бариера 15.1002.00  - механична; - двупосочна бариера или еднопосочна лява (15.1003.00); - на крака.   Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 840x810x960 mm 
Време за преминаване 3 s  

 
 Въртяща бариера 15.0001.00  - механична; - еднопосочна бариера; - за монтаж на стена.       Технически данни: 

   
Размери (ДхШхВ) 873x818x327 mm 
Време за преминаване 3 s 
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ДВУПРОХОДНА ВЪРТЯЩА БАРИЕРА 15.1006.00 
 
 
 Устройството е преднанзачено за контролирано едновременно влизане и излизане в и от работното помещение и е изцяло механично. Предназначено е за монтаж на под. И двете бариери са еднопосочни.  Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 

 

   

 Технически данни: 
 Време за преминаване ~2 s 
Размери 1140x1324x1058 mm 

 
 
 

АНАЛОГИЧНИ 
 
 

 Двупроходна въртяща бариера 15.3124.00  
- двупроходна; - всяка бариера се върти само в една посока; - с чупещи рамена и система за контрол на достъпа (опции).   Технически данни:    
Размери (ДхШхВ) 1140x1330x1060 mm 
Време за преминаване 3 s 
Инсталирана мощност 0,06 kW 
Захранване – ток 230V/50 Hz 
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 ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ 12.0050.00 
 

Машината е предназначена за почистване на подметки при влизане и излизане в и от работната зона. Състои се от две четки с независими мотор-редуктори и инжекторна система за автоматично подаване на измиващ разтвор, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Активирането на въртенето се извършва с помощта на фотоклетки. Продължителността на въртене може да се контролира по време или от изходящата фотоклетка.  Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 
 

 
Технически данни: 
Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,60 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~5 s 
 
 

     

 
 Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1000 mm 
Пълна дължина 1660 mm 
Дължина на четките 2х500 mm 
Широчина 830 mm 
Височина 1140 mm 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ, БОТУШИ И КОМБИНИРАНО 
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 АНАЛОГИЧНИ    
  Проходна машина за подметки 12.0070.00   - въртене на четките и в двете посоки         Технически данни:   

Размери (ДхШхВ) 1860x830x1140 mm 
Дължина на четките 2х700 mm 
Време за преминаване 5 s 
Инсталирана мощност 0,60 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 

 
 
 

  Проходна машина за подметки 12.0050.20   
- въртене на четките и в двете посоки; - стъпало фронтално.        Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 1330x1160x1140 mm 
Дължина на четките 2х500 mm 
Време за преминаване 5 s 
Инсталирана мощност 0,60 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 
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  Проходна машина за подметки 12.0013.00   - с 1300 мм четки; - въртене на четките и в двете посоки.        Технически данни:   
Размери (ДхШхВ) 2430x880x1135 mm 
Дължина на четките 2х1300 mm 
Време за преминаване 8 s 
Инсталирана мощност 0,60 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 

 
 
 
 
 

 Проходна машина за подметки 12.0070.30  - с 1700 мм четки; - въртене на четките и в двете посоки; - удължен корпус.    Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 3466x930x1133 mm 
Дължина на четките 2х1700 mm 
Време за преминаване 8 s 
Инсталирана мощност 0,60 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 
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 ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ  
И ТЯХНАТА СТРАНИЧНА ЧАСТ 12.0010.12 

 
 

Машината е предназначена за почистване на подметки при влизане и излизане в и от работната зона. Състои се от две въртящи се четки с независими мотор-редуктори за почистване на подметките и четири фиксирани четки за почистване на тяхната страничната част. Подаването на измиващ разтвор се осъществява от инжекторната система. Активирането на въртенето се извършва с помощта на фотоклетки. Продължителността на въртене може да се контролира по време или от изходящата фотоклетка.  Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 
 

 
Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,80 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~6 s 
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Размери: 
 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1500 mm 
Пълна дължина 2130 mm 
Дължина на четките 2х1000 mm 
Широчина 880 mm 
Височина 1135 mm 

 
 
 
 
 
 

АНАЛОГИЧНИ  
 

  Почистване на подметки и тяхната странична част 12.0013.12 
 - с 1300 мм четки; - въртене на четките и в двете посоки.         Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 2430x880x1140 mm 
Дължина на четките 2х1300 mm 
Време за преминаване 6 s 
Инсталирана мощност 0,80 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 
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 ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ 12.0050.35 
 

Машината е икономично решение за почистване на подметки при влизане и излизане в и от работната зона. Състои се от комплект четки за почистване на подметките и тяхната странична част, задвижван от мотор-редуктор и инжекторна система за автоматично подаване на измиващ разтвор, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Активирането на въртенето се извършва с помощта на фотоклетки. Продължителността на въртене може да се контролира по време или от изходящата фотоклетка.  Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 
 

 
Технически данни: 
Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,40 kW 
Време за преминаване ~6 s  

 Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 700 mm 
Пълна дължина 1350 mm 
Дължина на четката за подметки 250 mm 
Широчина 990 mm 
Височина 1225 mm 
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 ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ  
С ВЪРТЯЩА БАРИЕРА 12.0170.00 

 
Машината е предназначена за почистване на подметки при влизане в и излизане от работната зона. Състои се от две четки с независими мотор-редуктори, въртяща бариера и инжекторна система за автоматично подаване на измиващ разтвор, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Активирането на въртенето се извършва с помощта на фотоклетка. Продължителността на въртене може да се контролира по време.  За да се осигури безпроблемно  преминаване при аварийни ситуации, при отпадане на захранването бариерата се върти свободно. По желание на клиента устройството може да бъде изпълнено и с чупещи рамене. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  

Технически данни:  
 
Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,70 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Време за преминаване ~5 s  
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Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1400 mm 
Пълна дължина 2060 mm 
Дължина на четките 2х700 mm 
Широчина 930 mm 
Височина 1340 mm  

 
АНАЛОГИЧНИ  

 
  Проходна машина за подметки с въртяща бариера 1403200714  - със 700 мм четки; - въртене на четките и в двете посоки; - без фотоклетки, а приспособена за включване към четци за карти.  Технически данни:   

Размери (ДхШхВ) 2060x930x1340 mm 
Дължина на четките 2х700 mm 
Време за преминаване 7 s 
Инсталирана мощност 0,7 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 

 
 Проходна машина за подметки с въртяща бариера 12.0290.40/1402240902  - с 900 мм четки; - въртене на четките в една посока; - без изход за вода; - с тавички под четките за събиране на отпадъци (опция).    Технически данни:   

Размери (ДхШхВ) 2026x930x1320 mm 
Дължина на четките 2х900 mm 
Време за преминаване 7 s 
Инсталирана мощност 0,6 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 
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 НЕПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ 12.0100.00 
 

 Машината е предназначена за единично почистване на подметки при влизане и излизане в и от работната зона. Състои се от една четка, задвижвана от мотор-редуктор и система за впръскване на миещ разтвор. Завъртането на четката се активира чрез сензорен бутон. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 

 

  Технически данни: 
Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,22 kW 
Дължина на четката 350 mm 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Размери 600x700x990 mm 
  

  

Непроходна машина за почистване на подметки с ръчна четка 
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 ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ 12.1000.00 
  

Машината е предназначена за почистване на ботуши при влизане и излизане в и от работната зона. Състои се от пет четки, всяка задвижвана от отделен мотор-редуктор, корпус със стъпала и парапети, система за впръскване на почистващ разтвор, автоматичен инжектор за дозиране на миещия препарат, управляващ блок. Машината се задейства посредством сензорен бутон. При неговото пускане въртенето на четките спира автоматично. Машината се предлага и с изход на водата DN100 (12.1000.03). Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)   
и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 
 Технически данни:  
Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 1,2 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 

 

 

 
 Размери: 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 760 mm 
Пълна дължина 1390 mm 
Дължина на четките за подметки 2х300 mm 
Височина на четките за ботуши Ø300/300 mm 
Широчина 1170 mm 
Височина 1226 mm 
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 ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ  
С ВЪРТЯЩА БАРИЕРА 12.1200.00 

 
Машината е предназначена за почистване на ботуши при влизане и излизане в и от работната зона. Състои се от пет четки, всяка задвижвана от отделен мотор-редуктор, въртяща бариера, корпус със стъпала и парапети, система за впръскване на почистващ разтвор, автоматичен инжектор за дозиране на миещия препарат, управляващ блок. Активирането на въртенето се извършва с помощта на фотоклетка. Продължителността на въртене може да се контролира по време или от въртящата бариера.  За да се осигури безпроблемно преминаване при аварийни ситуации, при отпадане на захранването бариерата се върти свободно. По желание на клиента устройството може да бъде изпълнено и с 

  

чупещи рамене.  Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
Технически данни: 
 Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 1,2 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
  

       
Размери: 
 Дължина на корпуса (без стъпалата) 1150 mm 
Пълна дължина 1810 mm 
Дължина на четките за подметки 2х300 mm 
Височина на четките за ботуши Ø300/300 mm 
Широчина 1170 mm 
Височина 1392 mm  
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 НЕПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ 12.1100.00 
  Машината е непроходна и е предназначена за почистване на ботуши при влизане и излизане в и от работната зона. Състои се от три четки, всяка задвижвана от отделен мотор-редуктор, корпус със стъпала и парапети, система за впръскване на почистващ разтвор, автоматичен инжектор за дозиране на миещия препарат, управляващ блок. Машината се задейства посредством сензорен бутон. При неговото пускане въртенето на четките спира автоматично. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 

 

  Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,6 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
 

   
Размери: 
 
Дължина 780 mm 
Дължина на четката за подметки 300 mm 
Височина на четките за ботуши 2хØ300/300 mm 
Широчина 806 mm 
Височина 1154 mm  
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 АНАЛОГИЧНИ  
 
 

   Непроходна машина за ботуши 12.1100.05    - височина на четките 500 мм           Технически данни:  
Размери (ДхШхВ) 810x790x1320 mm 
Височина на четките за ботуши 2х500 mm 
Инсталирана мощност 1,0 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50 
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 ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ 12.2025.60 
 

Машината е проходна и специална разработка за минната индустрия, при която формата и дължината на четките позволяват почистване на силно замърсени ботуши.  Състои се от шест четки, всяка задвижвана от отделен мотор-редуктор, корпус със стъпала и парапети, система за впръскване на почистващ разтвор, автоматичен инжектор за дозиране на миещия  

 

  препарат, управляващ блок. Машината се задейства посредством сензорни фотоклетки, разположени на двата края на машината. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
Технически данни:  
 
Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 3,2 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал ø108 mm 

 

 

 Размери: 
 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 3600 mm 
Пълна дължина 4226 mm 
Дължина на четките за подметки 2х2500 mm 
Дължина на четките за ботуши 4х2500 mm 
Широчина 1150 mm 
Височина 1120 mm 
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 ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ И БОТУШИ 
12.2070.00 

 
Машината е предназначена за последователно почистване на подметки и ботуши при влизане и излизане в и от работната зона. Състои се от два проходни модула. Първият е за почистване на подметки и се състои от две четки, всяка задвижвана от отделен мотор-редуктор. Активирането на въртенето на четките се издърпва от фотоклетки и се контролира по време. Вторият модул е за почистване на ботуши и се състои от три четки, всяка задвижвана от отделен мотор редуктор. Модулът се задейства посредством сензорен бутон. При неговото пускане въртенето на четките спира автоматично. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  

 

   
Технически данни:  
 
Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 1,2 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
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Размери: 
 
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1915 mm 
Пълна дължина 2550 mm 
Дължина на четките за подметки 2х700 mm 
Височина на четките за ботуши 3хØ300/300 mm 
Широчина 1170 mm 
Височина 1115 mm 

 
 
 
 
 

АНАЛОГИЧНИ  
 
 

 Машина за почистване на подметки и/или ботуши 12.2070.01   - четките за подметки се въртят само при влизане; - с допълнително странично стъпало.    Технически данни: 
  

Размери (ДхШхВ) 2550x1320x1140 mm 
Дължина на четките за подметки 2х700 mm 
Височина на четките за ботуши 3x300 mm 
Инсталирана мощност 1,2 kW 
Захранване – ток/вход вода/изход вода 3x400V 50 Hz/2 bar/DN50  
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 МАШИНА ЗА МИЕНЕ НА ПРЕСТИЛКИ 12.4000.00 
 

Машината е предназначена за измиване на гумени работни престилки. Подаването на престилките се осъществява през процепа на капака. При засенчване на двете фотоклетки, разположени ниско на корпуса на машината, се задейства срещуположното въртене на четките, които са задвижвани от мотор-редуктори. Престилките се мият, като по време на целия процес се държат с ръце. Захранването и дозирането на почистващия препарат се извършва от автоматично устройство – инжектор. Процесът на миене продължава, докато фотоклетките са засенчени, т.е. докато пред машината стои човек. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
 

            
 
Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,53 kW 
Захранване с вода min 2 bar 
Включване към канал DN50 
Размери 1690x445x815 mm 

 
 

  

МАШИНИ ЗА МИЕНЕ НА ПРЕСТИЛКИ 
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 МАШИНА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕТИКЕТИ 1471111100 
 

Машината е предназначена за механично отстраняване на етикети от гастронорми. Операторът придържа и мести съдовете, така че четката да остъргва етикетите. За по-добър резултат вграден инжектор подава автоматично миещ разтвор към четката. Нейното въртене се активира от крачен педал, а посоката и скоростта на въртене могат да се регулират в зависимост от нуждите. Остатъците от етикетите се 

 

  
събират в сито, намиращо се под зоната на миене. Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 400 V/3 Ph/50 Hz 
Управляващо напрежение 24 V DC 
Инсталирана мощност 0,21 kW 
Захранване с вода 1/2" 
Включване към канал 1“ 
 
 

  
 
 
Размери: 
 
Пълна дължина 860 mm 
Размери на четката Ø200/120 mm 
Широчина 740 mm 
Височина 630 mm 
 
 

 
 

МАШИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕТИКЕТИ 
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 БЕЗКОНТАКТНИ ЕДНОПОЗИЦИОННИ МИВКИ 
 
Компактна, много здрава конструкцията – мивките се изработват от два детайла с два заваръчни шева. Температурата на водата се регулира чрез термостатичен вентил, намиращ се в долната част на мивката. Задействането може да се осъществи с фотоклетка или колянен вентил. Продължителността на подаване на вода е регулируема*. Мивките могат да бъдат изработени за монтаж на стена или под (като опция се предлага задна плоча за гърба на мивката). Артикулите са изработени от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответстват на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  

   
Арт. номера: 13.1000.00 – с фотоклетка; 13.1010.00 – с колянен вентил 
 

   
Арт. номера: 13.1100.00 – с фотоклетка; 13.1110.00 – с колянен вентил 
 
Технически данни: 
Захранващо напрежение 230 V/50 Hz 
Захранване с вода 1/2" 
Включване към канал 1 1/4“ 
Размери при монтаж на стена 420х450х600 mm 
Размери при монтаж на под 420х450х1250 mm 

 
*При изпълнение с колянен вентил. 

БЕЗКОНТАКТНИ МИВКИ 
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 БЕЗКОНТАКТНИ МНОГОПОЗИЦИОННИ МИВКИ 
 

   Двупозиционни мивки 

 

  
 Монтаж стена Монтаж под 
Бутон 13.2010.00 13.2110.00 
Фотоклетка 13.2000.00 13.2100.00 
Захранване – ток/ вода вход/изход 230V/50Hz / ½” / 1¼” 230V/50Hz / ½” / 1¼” 
Размери 1030x450x600 mm 1030x450x1250 mm 

 
 

  Трипозиционни мивки 

 

  
 Монтаж стена Монтаж под 
Бутон 13.3010.00 13.3110.00 
Фотоклетка 13.3000.00 13.3100.00 
Захранване – ток/ вода вход/изход 230V/50Hz / ½” / 1¼” 230V/50Hz / ½” / 1¼” 
Размери 1530x450x600 mm 1530x450x1250 mm 

 
 
   Многопозиционни мивки 

 

 

 

  
Позиции Четири Пет Шест 
Монтаж на стена/под на под на стена на под 
Бутон/фотоклетка -/13.4100.00 15.5012.1000/- 13.6110.00/13.6100.00
Захранване –  ток/ вода вход/изход 230V/50Hz/½”/1¼” 230V/50Hz/½”/1¼” 230V/50Hz/½”/1¼” 
Размери 1895x450x1250 2550x450x600 mm 2860х450х1250 mm  
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 СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НОЖОВЕ 17.4011.00 
 

Устройството е предназначено за стерилизиране на 1 нож и 1 масат с дължина на острието до 350 mm (отворите за поставяне на масатите могат да се използват и за поставяне на ножове). Загряването на водата до 85°С се извършва чрез електрически нагреватели. Пълненето на вода се извършва на ръка, а източването с помощта на сферичен кран. За по-голяма сигурност стерилизаторът е снабден с преливник. Устройството е предназначено за монтаж на стена. В зависимост от нуждите на клиента се изработват стерилизатори с разнообразни капацитети. Също така по желание на клиента може да бъде изработен допълнителен държач, с чиято помощ да се стерилизират ръкавици. Артикулите са изработени от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответстват на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
 
 

 

  
 

                            
Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 230 V/50 Hz 
Общо инсталирана мощност 1 kW 
Количество ножове+масати 1+1 бр./цикъл 
Макс. дължина на острието 350 mm 
Работна температура на водата 82-85°C 
Размери 260х245х630 mm 
 

СТЕРИЛИЗАТОРИ 
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 АНАЛОГИЧНИ 
  

 

 

 

  
 

Арт. номер 17.4021.00 17.4031.00 17.4010.00 
Захранване 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 
Инсталирана мощност 1 kW 1,5 kW 2,3 kW 
Ножове+масати 2+2 бр./цикъл 3+3 бр./цикъл 4+4 бр./цикъл 
Дължина на острието 350 mm 350 mm 350 mm 
Tемпература на водата 82-85°C 82-85°C 82-85°C 
Размери 320x245x630 mm 380x245x630 mm 550x245x660 mm 

 

 

 

   
Арт. номер 17.3121.00 17.4030.00 
Захранващо напрежение 230V 50Hz 230V 50Hz 
Общо инсталирана мощност 1,3 kW 2,3 kW 
Количество ножове+масати 6 бр. кухи ножове/цикъл 6+6 бр./цикъл 
Макс. дължина на острието 350 mm 350 mm 
Tемпература на водата 82-85°C 82-85°C 
Размери 545х280х660 mm 590х245х660 mm 

 

 

 

  Арт. номер 17.4121.00 
Захранващо напрежение 230V 50Hz 
Общо инсталирана мощност 5 kW 
Количество ножове+масати 13+13 бр./цикъл 
Макс. дължина на острието 350 mm 
Tемпература на водата 82-85°C 
Размери 900х245х690 mm 

 

 

 

 



80  

 

  Арт. номер 17.4120.00 
Захранващо напрежение 230V 50Hz 
Общо инсталирана мощност 7 kW 
Количество ножове+масати 18+18 бр./цикъл 
Макс. дължина на острието 350 mm 
Tемпература на водата 82-85°C 
Размери 1130x350x850 mm  

 

  Арт. номер 17.4102.00 с кран за пълнене 
Захранващо напрежение 230V 50Hz 
Общо инсталирана мощност 5 kW 
Количество ножове+масати 20+0 бр./цикъл 
Макс. дължина на острието 550 mm 
Температура на водата 82-85°C 
Размери 750х245х850 mm  

 

  Арт. номер 1910311010 
Захранващо напрежение 230V 50Hz 
Общо инсталирана мощност 4 kW 
Количество ножове+масати 10+10 бр./цикъл 
Макс. дължина на острието 350 mm 
Температура на водата 82-85°C 
Размери 920х245x775 mm 
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 СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НОЖОВЕ 
С АВТОМАТИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО, 1914412020 

 
Устройството е предназначено за стерилизиране на 20 бр. ножове и 20 бр. масати с дължина на острието до 350 mm (отворите за поставяне на масатите могат да се използват и за поставяне на ножове). Загряването на водата до 85°С се извършва чрез електрически нагреватели. Пълненето на вода и поддържането на нивото се извършва автоматично от магнетвентил. Източването на водата се извършва чрез сферичен кран. За по-голяма сигурност стерилизаторът е снабден с преливник. Артикулът е изработен от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  

 

                  
Технически данни: 
 
Захранващо напрежение 230 V/50 Hz 
Инсталирана мощност 6 kW 
Количество ножове+масати 20+20 бр./цикъл 
Макс. дължина на острието 350 mm 
Работна температура на водата 82-85°C 
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Размери: 
 
Дължина 1050 mm 
Широчина 350 mm 
Височина 950 mm 

 
 

  
 

 АНАЛОГИЧНИ      Стерилизатор за ножове 1910410606    - с автоматично поддържане на нивото; - без капак.           Технически данни: 
 
 

Захранващо напрежение 230V 50Hz 
Общо инсталирана мощност 2,3 kW 
Количество ножове+масати 6+6 бр./цикъл 
Макс. дължина на острието 350 mm 
Температура на водата 82-85°C 
Размери 770х245х610 mm  
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 СТЕРИЛИЗАТОР ЗА КОШНИЦИ С НОЖОВЕ 1901312400 
 

Устройството е предназначено за стерилизиране на 2 бр. големи или 4 бр. малки кошници с ножове. Загряването на водата до 85°С се извършва чрез електрически нагреватели. Пълненето на вода и поддържането на нивото се извършват ръчно с помощта през сферичен кран. Източването на водата се извършва чрез сферичен кран, монтиран в долната част на устройството. За по-голяма сигурност стерилизаторът е снабден с преливник. Артикулът е изработен от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.   
 Технически данни:  
 
Захранващо напрежение 400 V/50 Hz 
Инсталирана мощност 4,5 kW 
Количество кошници 2 големи или 4 малки 
Работна температура на водата 82-85°C 
Габаритни размери 941х464х1151 mm 
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 ШКАФ ЗА СУШЕНЕ НА ОБУВКИ И БОТУШИ 
 

Шкафът е предназначен за сушене на обувки и ботуши и е с капацитет 24 чифта (16.3211.24) или 48 чифта (16.3211.48) на цикъл. Горещият въздух се подава от устройство монтирано на дъното на шкафа.  Времето за сушене е регулируемо и се настройва предварително от обслужващия персонал, в зависимост от нуждите. Артикулът се изработва от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
 

 
   

        
 
Технически данни: 
 

16.3211.24 16.3211.48 1832100018 
Захранващо напрежение V/Hz 230/50 Hz 230/50 230/50 
Инсталирана мощност kW 2 4 2 
Макс. брой чифтове чифта/цикъл 24 48 18 
Работна температура °C 5-40 5-40 5-40 
Размери mm 1160x645x2390 2120x700x2390 1160x645x1950 

ШКАФОВЕ ЗА СУШЕНЕ 
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 ШКАФ ЗА СУШЕНЕ НА ОБЛЕКЛО 
 
 

Шкафът е предназначен за сушене на работно облекло. Предлага се с 5 (1842101000) или 10 бр. закачалки (1842101001). Дрехите се закачат на предвидените за целта закачалки.  Горещият въздух се подава от устройство монтирано на дъното на шкафа. Времето за сушене е регулируемо и се настройва предварително от обслужващия персонал, в зависимост от нуждите.  
 

Артикулът се изработва от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.  
 
 

  
 

      
Технически данни: 

1842101000 1842101001 
Захранващо напрежение V/Hz 230/50 Hz 230/50 
Инсталирана мощност kW 2 4 
Брой закачалки бр. 5 10 
Работна температура °C 5-40 5-40 
Размери mm 1160x645x2360 2120x700x2390 
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  МЯСТО ЗА МИЕНЕ НА ПРЕСТИЛКИ И БОТУШИ, 12.8310.00  Изработено от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304). Доставя се с два броя четки.  Размери: 1190х640х2030 mm Изход вода: 1 ½“  

 

 

ДИСПЕНСЕР ЗА ХАРТИЕНИ КЪРПИ, 62.4042.00  Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304). Предназначен за монтаж на стена.  Капацитет: ок. 600 бр. Размери: 275х135х350 mm  
 

 

ДИСПЕНСЕР ЗА ШАПКИ, 62.6310.02  Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304). Предназначен за монтаж на стена.  Капацитет: ок. 500 бр. Размери: 400х175х550 mm  

 

 

ДИСПЕНСЕР ЗА МРЕЖИ ЗА КОСА, 62.4043.00  Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).  Капацитет: ок. 200 бр. Размери: 100х100х550 mm  
 
 

   

 ДИСПЕНСЕР ЗА МАСКИ, 62.6210.02  Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).   Размери: 400х175х550 mm  

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
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ДИСПЕНСЕР ЗА КАЛЦУНИ, 62.4001.31  Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).  Капацитет: ок. 200 бр. Размери: 100х100х550 mm  

 
 

 

ДИСПЕНСЕР ЗА ХАРТИЕНИ КЪРПИ НА РОЛКА, 55.5001.01  Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304). Той е със скосен покрив и се зарежда от предната страна. Предназначен е за ролка с хартиени кърпи, които се издърпват от центъра на ролката.  Диаметър на ролката: max. 260 mm Размери: 280x280x430 mm  
 
 

 

ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН, D00617  Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304). С пълнител 1 л. 

 
 

 

КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ, 62.4001.89  Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).  Размери: 260х210х410 mm  

 
 

 

 КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ С КАПАК, 62.4010.37  Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).  Вместимост: 50 л. Размери: 360х320х580 mm  
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ВАНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 62.4010.38 
 Ръчно пълнене на вода и препарат. С повдигаща се решетка, тапа за източване на разтвора и регулируеми пети. Изработена изцяло от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304). 

 Размери: 1000х800х150 mm 
 

 

ВАНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ  СЪС ЗОНА ЗА ОКАПВАНЕ, 14.0100.10  Ръчно пълнене на вода и препарат. С повдигащи се решетки. Ваната за дезинфекция е снабдена с тапа за източване на разтвора. Изработени от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304). Размери: 1080х640х250 mm  Предлага се и във вариант окапване-дезинфекция-окапване, 14.0000.24, 1560х640х250 mm. 
 

 

ВАНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 14.0000.05  Изработена изцяло от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).  Размери: 640x520x250 mm 

 

 

  ПЛАТФОРМА  Платформа за монтаж вместо стъпало на хигиенна станция. С Г-образен парапет. Размери съгласно нуждите на клиента. Изработена от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304). 

 

 

ТАВА  Тава за събиране на отстранени от четките отпадъци при сухо почистване на подметки, с дръжки за лесно изваждане. Под всяка четка на хигиенната станция се поставя една тава. Изработена от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).  

   

   

   

   

   


