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Super Stallette 
  

Mobilní zařízení na mytí rukou Super Stallette je možné namontovat kdekoli, kde je 
dostupné napětí 230V. Je vybaveno infračerveným senzorem, používání je plně automatické. 
Ohřívání vody se spustí vložením rukou nad umyvadlo, po dosažení požadované teploty 
začne 10 sekundový mycí cyklus. Pro fungování zařízení není nutné připojení na vodovodní 
síť, dá se využít všude tam, kde je elektrická síť. 

 

Charakteristika 

 Zařízení zajistí hygienické mytí rukou a dá se použít při prodeji potravin, na 
festivalech ale i v obchodech. 

 Funguje plně automaticky, po vložení rukou nad umyvadlo se začne ohřev vody, 
následně po několika sekundách začne proces mytí rukou. 

 Zařízení Super Stallette obsahuje nádržku TEALtainer, která obsahuje čerstvou i 
použitou vodu. Použitá voda se hromadí v plastovém pytli v nádržce a z tohoto 
důvodu vyžaduje menší místo pro uskladnění vody. 

 

Použití 

Pokud máte zájem uvést zařízení pro mytí rukou Super Stallette do provozu, vložte ruce nad 
umyvadlo, následně za 3-5 sekund si namydlete ruce, zatím zařízení ohřeje vodu. Pak se 
začne 10 sekundový mycí proces. Pokud máte zájem zopakovat mycí proces, znovu vložte 
ruce nad umyvadlo. 

 Plný zásobník vody postačuje na 50 umytí rukou v 10 sekundových intervalech. 

 Voda se ohřívá pouze tehdy, když je to nutné, proto šetří energii. 

 7 proudový rozprašovač vody rovnoměrně a šetrně rozdělí vodu. 

 Zařízení funguje zcela automaticky. 

 Zařízení je dodáváno spolu s dávkovačem mýdla, který je vidět na přiložených 
obrázcích. 

 

Technické údaje 

Materiál 

 Stříbrné akrylové umyvadlo 

 Lité polyetylenové těleso a dvířka 
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Rozměry 

 Šířka: 340 mm 

 Hloubka: 310 mm 

 Celková výška: 1000 mm, do výšky umyvadla: 800 mm 

 Váha (naprázdno): 9,3 kg 

 

 

Často kladené dotazy 

 Skladuje zařízení i teplou vodu? 

- Ne, zařízení funguje pomocí infračerveného senzoru a ohřívá vodu v průtokovém 
ohřívači, čímž šetří energii. 

 Kam teče použitá voda? 

- Použitá voda se hromadí v plastovém pytli, které je pod myčkou rukou. Jak se 
postupně míjí čerstvá voda, postupně se naplňuje pytel s použitou vodou, 
maximálně se tím využívá prostor. 

 Je zařízení Super Stallette úsporné? 

- Ano. Voda se ohřívá jen v případě potřeby. Teplá voda se neskladuje, tedy jsou 
nutné minimální nároky na energii a zařízení je tím velmi úsporné. 

 


