Nov način
higiene rok
CWS SmartWash – inovativna mešalna pipa
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Sodelavec kašlja, kupec kiha, več otrok boli grlo: klice
se širijo veliko hitreje, kot se zavedamo. Večina njih se
dobesedno »prenaša« iz roke v roko. Zato je skrbna
higiena rok najpomembnejše sredstvo za preprečevanje
nalezljivih bolezni.
CWS SmartWash naznanja začetek novega poglavja na
področju higiene rok: inovativna mešalna pipa dovaja
mešanico vode, mila in zraka in s tem zagotavlja, da bodo
v prihodnosti vsi uporabniki umivalnic z uporabo CWS
SmartWash pri umivanju rok uporabljali milo.

30 % 15 s
Samo 30 odstotkov uporabnikov
stranišč uporablja milo za
umivanje rok!

S CWS SmartWash je mogoče
učinkovito znižati tveganje
okuženja* s kratkim umivanjem
rok, ki traja samo 15 sekund.

* (nastavitev naprave: 3 sekunde miljenja z 0,4 ml mila – 3 sekunde drgnjenja rok – 9 sekund spiranja | Zanesljivo deluje proti bakterijam.
Učinkovitost po samo 15 sekundah je potrjena s strani neodvisnega inštituta za testiranje.

Privzete nastavitve: 3 sekunde miljenja z 0,4 ml mila – 3 sekunde drgnjenja rok – 14 sekund spiranja.)
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Popolna
mešanica
Enostavnejša higiena

• Vsako umivanje rok poteka po nastavljenem vzorcu – v samo 20 sekundah*
• Milo se uporablja pri vsakem umivanju rok
• Boljša higiena rok znižuje stopnjo obolenj
• Vrečke z milom za enkratno uporabo z nameščeno mešalno enoto
zagotavljajo posebej visoko raven higiene
• Senzorsko delovanje omogoča izogibanje stiku s površinami
• CWS SmartWash nežno očisti roke in zanesljivo
deluje proti bakterijam
• Patentirana mešalna enota meša vodo, milo in zrak
Strani 6 in 7

Znižanje stroškov

• Patentirana tehnologija mešanja prihrani do 90 odstotkov vode in do 60
odstotkov mila
• Znižanje stroškov za potrošni material
• Uporabniki ne porabijo več vode in mila, kot je potrebno
• Menjava celotne vrečke z enoto z milom prihrani čas
Strani 8 in 9

Ohranjanje virov

• Minimalno izkoriščanje virov zahvaljujoč inovativni mešalni tehnologiji
• Izboljšano ekološko ravnovesje
• Večje vrečke nadomestnega mila zagotavljajo, da zaloga mila zdrži 150 odstotkov dlje**
Strani 8 in 9

Digitalizirane inovacije

• Prenos podatkov o porabi in delovanju prek WLAN
• Učinkovit nadzor uporabe in stroškov
• Vedno lahko spremljate nivo napolnjenosti mila in tehnično stanje
• Z digitalnim zrcalom, CWS SmartWash postane CWS SmartWash Plus
Strani 10 in 11
* Privzete nastavitve; dolžina intervala se lahko nastavi individualno
** V primerjavi s standardnim dozirnikom mila s kapaciteto 500 ml
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Enostavnejša higiena

Higiena je zdaj
enostavnejša kot
kdajkoli
Ne izpustite mila! S pravilnim umivanjem rok lahko tveganje za
okužbo z nalezljivo boleznijo znižate za približno 50 odstotkov.
»Pravilno« se v tem primeru nanaša zlasti na uporabo mila. CWS
SmartWash zagotavlja točno to. Zaradi patentiranega mešalnega
sistema proizvajalca Smixin znotraj enote se milo samodejno
doda pri vsaki uporabi naprave: higienska rešitev zagotavlja, da
nihče več pri umivanju rok ne more »uiti« brez uporabe mila.

Vaja dela mojstra – to velja tudi za umivanje rok. S ponavljanjem
istega postopka miljenja, drgnjenja in izpiranja rok, kot ga določa
SmartWash, pri vsaki uporabi naprave vadite pravilno higieno rok.
Večina ta postopek kasneje uporablja za umivanje rok, tudi če
SmartWash ni na voljo.
Še več: zaradi vgrajene senzorske tehnologije je CWS
SmartWash še bolj higienska. Uporabniku se ni treba dotikati
nobenih površin. Koncept povečane higiene se nadaljuje tudi v
notranjosti enote: mešalna glava je varno nameščena na vrečki z
milom in se zato ob vsaki zamenjavi vrečke z milom zamenja
zraven. Posledično čiščenje ni potrebno.

Iščete
upravitelja
umivalnice?

CWS ni samo specialist za higieno rok.
Po potrebi lahko prevzamemo celotno upravljanje
vaše umivalnice. To pomeni: vi kupite naše izdelke.
In mi vam zagotovimo profesionalno namestitev,
vzdrževanje in redno dostavo polnil. Raziščite
raznovrstnost naših rešitev.

CWS.COM/HIGIENA

Enostavnejša higiena
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Pametna glava

Popolna raven higiene: patentirana mešalna glava
proizvajalca Smixin znotraj CWS SmartWash samodejno
zmeša vodo, milo in zrak. Količina doziranja je
prednastavljena, kar omogoča učinkovit izračun porabe.

CWS SmartWash je dodatno opremljena s spletno
povezavo, ki spremlja količino vode in mila ter omogoča
nenehen nadzor. To pomeni, da lahko vedno spremljate
stroške potrošnega materiala.

Mešalna enota
(milo + voda + zrak)
Vložek z milom

Dovod vode
Dovod zraka

Črpalka za milo

Mešalna komora
Zaščitni pokrov

Glava za doziranje mila

Partner za digitalne higienske rešitve
Da bi dvignili higienske standarde v javnih umivalnicah in izboljšali higienske izkušnje uporabnikov, CWS nenehno razvija nove ideje in izdelke.
Na področju digitalnih rešitev za umivanje rok smo nedavno začeli sodelovati s švicarskim podjetjem Smixin, proizvajalcem CWS SmartWash.
Skupaj smo si zastavili cilj, da združimo svoje moči pri razvoju celovitih in trajnostnih rešitev za najvišje standarde higiene rok.

Prihranek stroškov in ohranjanje virov
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Umivanje rok s samo
enim kozarcem vode
Voda je dragocen vir, zato je pomembno, da jo uporabljamo
odgovorno. CWS SmartWash počne to z odliko.
V primerjavi s standardno pipo bistveno zmanjšuje porabo
vode: na samo 200 ml za eno umivanje rok namesto približno
dveh litrov! Pametno mešanje prihrani do 90 odstotkov vode in
do 60 odstotkov mila.
Samo 1250 ml mila zato zadošča za več kot 3100 umivanj rok.
In za to vam sploh ni treba znova napolniti dozirnika, saj je
celotna količina mila v eni vrečki z milom. Posledično količina
traja približno 1,5-krat dlje* in prihranite tudi pri nepotrebni
odpadni embalaži.
Dodatna prednost: CWS SmartWash varčuje z energijo, saj se
napaja iz cevi s hladno vodo, vendar dozirana voda ni hladna,
saj dodan zrak zagotavlja prijetno temperaturo.

Približno

0,2 l

Poprečna poraba vode s CWS SmartWash na
enega uporabnika**

Prihranek stroškov in ohranjanje virov
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Čista pitna
voda

Za vsak najeti sistem CWS
SmartWash zagotavljata CWS
in Smixin 20.000 litrov pitne
vode prek organizacije
MadeBlue, kar 20 otrokom
zagotavlja celoletni dostop do
pitne vode v šoli. MadeBlue si
prizadeva za izboljšanje
oskrbe z vodo po svetu.

MADEBLUE.ORG

Približno

2l

Poprečna poraba vode na osebo s
standardno pipo**

* V primerjavi s standardnim dozirnikom mila s kapaciteto 500 ml
** Informacije dobavitelja Smixin

Digitalizirane inovacije
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Milo

Za eno umivanje rok je nastavljena
količina mila 0,4 ml. Milo je na voljo v
dveh različicah: Cherry Care
(standardno) in ProCare
(hipoalergensko).

Digitalno zrcalo

CWS SmartWash Plus je
kombinacija inovativne mešalne
pipe CWS SmartWash in digitalnega
zrcala z vgrajeno animacijo umivanja
rok, ki odlično dopolnjuje postopek
umivanja rok.

Senzor

Vgrajeni infrardeči senzor krmili
intervale doziranja vode.

Izdelek

CWS SmartWash

Barva

Bela/krom

Material

Ogrodje iz cinkove zlitine,
pokrov iz PC-ABS

Dimenzije

328 × 131 × 213 mm (V × Š × G)

Izdelek

CWS SmartWash
digitalno zrcalo

Barva

Črna

Dimenzije (brez stojala)

434,6 × 740,2 × 57,4 mm (V × Š × G)

Velikost zaslona

32 palcev (80 cm)

Digitalizirane inovacije
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Popolno dopolnilo
SmartWash Plus – inovativna mešalna pipa plus
digitalno zrcalo
Prehitro, premalo temeljito: tudi če uporabljamo
milo, si rok pogosto ne umijemo pravilno. Zato smo
razvili koristen dodatek k CWS SmartWash: digitalno
zrcalo, ki je povezano s pipo. S pomočjo lahko
razumljivih animacij vodi uporabnika skozi celoten
postopek umivanja rok in s tem trajnostno izboljšuje
higieno rok. Z digitalnim zrcalom CWS SmartWash
postane CWS SmartWash Plus. Tako deluje:
• V stanju pripravljenosti se na zrcalu prikazuje
veliko opozorilo, da si je treba umiti roke.
• Ko se približevalni senzor na zrcalu aktivira, se na
zrcalu samodejno sproži predvajanje animacije
umivanja rok in spremnega besedila.
• Metoda za optimalno umivanje rok je opisana v
štirih korakih – sinhronizirano z dozirnikom v
napravi.
• Velik del zrcalne površine se skozi ves postopek
umivanja rok ohrani.

Umijte si roke pravilno –
štirje koraki naše digitalne animacije
1

Miljenje

2

Drgnjenje

3

Spiranje

4

Sušenje

Celovito
Trajnostno
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HY-INT-EN-SmartWash

Nov način higiene rok

10.800 zaposlenih, 16 držav, 130 zastopništev:
Kot vodilni evropski sistemski ponudnik
ponujamo rešitve na temo varnosti, zaščite
in zdravja. Individualno. Profesionalno.
Trajnostno.

CWS-boco d. o. o.
Kidričeva ulica 24a
3000 Celje
Telefon: +386 1 530 25 84
info.si@cws.com
cws.com/hygiene
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Kakovost s sistemom – na vsakem področju:

