
L i b r a r y  s o l u t i o n s

HandClean Sterilizer
Hygiëne & veiligheid

Hygiëne en veiligheid zijn speerpunten van de nieuwe maatregelen 

waaronder dienstverlenende bedrijven of ondernemingen die in 

contact staan met het publiek mogen en kunnen opereren.

Een veilige zelfservice in de bibliotheek is daarom van cruciale 

waarde voor de klant en voor de bibliotheken. Dialoc ID 

heeft uitstekende nieuwe producten die de bibliotheek hierbij 

van dienst kunnen zijn. De HandClean sterilisatie unit is van 

doeltreffende eenvoud in design en ergonomie. De unit is zowel 

neer te zetten als op te hangen en is inzetbaar bij de zelfservice, 

de retourservice, de frontdesk en de backoffice.

De constructie is gemaakt van roestvrij staal 304 dat o.a. 

wordt gebruikt in de gezondheidszorg. Een ingebouwde sensor 

detecteert handen als die worden aangeboden in de opening, 

zonder dat daarvoor het apparaat hoeft te worden aangeraakt 

of bediend.

Vervolgens zal de HandClean Sterilizer een hoeveelheid hygienic 

spray afgeven die helpt bij het voorkomen van microbiële 

besmetting. De Green Nature spray is gemaakt op basis van 

bio-ethanol, volledig afbreekbaar en niet belastend voor het 

milieu.

Handen kunnen zonder toevoeging van water door droogwrijven 

worden ontsmet, het is dus ook niet nodig, zelfs af te raden, 

papieren handdoekjes te gebruiken.

Een makkelijk toegankelijke vulopening aan de bovenzijde geeft 

toegang tot een tankje waarin 1,2 ltr. hygienic sprayvloeistof 

(+/-3000 doseringen) kan worden gevuld. Een meegeleverd 

trechtertje vergemakkelijkt het bijvullen.

Dialoc ID Products BV   www.dialocidlibrary.nl



Plaats beide handen geopend met de handpalmen naar boven in de opening 
van de HandClean unit zodat de sensor deze detecteert. De unit zal automatisch 
de hygienic spray doseren. Neem de handen uit de opening en wrijf deze 
vervolgens met een wasbeweging tegen elkaar droog. De spray helpt bij het 
voorkomen van microbiële besmetting.

Design
Unieke roestvrij stalen hygiënisch design met makkelijk toegankelijke opening voor 
het aanbieden van de handen zodat vingers meer hygienic vloeistof krijgen. 
Het resulteert in optimale bevochtiging en schoonhouden van handen op een 
efficiënte en snelle manier.

Hygiënische functie
Het is een automatische vernevelaar die effectief helpt bij het voorkomen van 
microbiële besmettingen. Het reinigt 99.9% van de bacteriën die op handen 
aanwezig zijn en is een essentieel product voor persoonlijke hygiëne.

Plaatsing  
Kan aan de muur worden gehangen of staand worden geplaatst.

Economisch  
Makkelijk en economisch in gebruik omdat er automatisch een dosering wordt 
gesprayd wanneer de handen in de opening worden aangeboden.

Hygienic vloeistof
Eenvoudig te vullen via de makkelijk toegankelijke vulopening aan de bovenzijde 
van de unit.

Model: HandClean sterilizer
Afmetingen: 160 x 250 x 300mm (DxBxH)
Voltage: 230V, 60Hz / 20W
Inhoud tankje: 1,2 Ltr. (+/- 3000 doseringen)
Keuringen:   CE
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