
De ce sã aleg dozatorul de
sãpun/dezinfectant cu acþionare prin senzor

de la IQ WATER

 

?
IQ MEDICARE S-01

Caracteristici - beneficii:
Dozator de sãpun cu senzor, din inox, cu suprafaþã cu finisaj
satinat, cu grosimea materialului de 0,8 mm, cu capac frontal
rabatabil, cu încuietoare cu cilindru ºi cheie standard, cu
senzor infraroºu de miºcare pentru operarea cu senzor, cu
lampã LED pentru starea bateriilor, incl. 6 baterii AA alcaline
de 1,5 V, adecvat pentru sãpun lichid ºi loþiuni, cu rezervor
de sãpun de 800 ml, cu dozare între 0,6 ºi 1,1 ml în funcþie
de sãpun, înãlþime de montare 300 mm deasupra chiuvetei
sau mesei, incl. ºuruburi ºi dibluri din inox.

încãrcare frontalã
posibilitatea de a regla nivelul

de dozaj al pompei, ceea ce duce
la evitarea risipei de consumabil

» 
» 

IQ MEDICARE S-01
dozator de sãpun/dezinfectant cu acþionare prin senzor

ATENÞIE!
carcasa din inox 18/10 impiedicã

raspândirea bacteriilor 
» 

887,00 ron

lavoare aseptice
din inox · sisteme
complet echipate
· filtre de apã ºi
echipamente 
pentru filtrarea, 
tratarea ºi
sterilizarea apei
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IQ MEDICARE S-01
dozator de sãpun/dezinfectant

cu acþionare prin senzor

GARANÞII » Termeni ºi Condiþii

INTERVENÞII ºi SERVICE AUTORIZAT » Persoane Fizice

Perioada Garanþie      Service - defecte de fabricaþie       
1Intervenþii Neprogramate        2Intervenþii Post-Garanþie        

24 luni      

INTERVENÞII ºi SERVICE AUTORIZAT » Persoane Juridice

Perioada Garanþie      Service - defecte de fabricaþie       
1Intervenþii Neprogramate        2Intervenþii Post-Garanþie        

24 luni      

Legenda:
     Intervenþie Gratuitã;        Intervenþie Contra-Cost

Note:
1
 Intervenþie Neprogramatã > pentru defecþiuni apãrute

datoritã manipulãrii defectuoase.

2
 Intervenþie în Perioada de Post-Garanþie > pentru

inspecþia tehnicã periodicã, lucrãri de service ºi schimb
de consumabile, dezinfecþie.

De ce oþelul inoxidabil?
Oþelul inoxidabil este cel mai durabil material adecvat pentru aplicaþiile medicale. În comparaþie cu
celelalte materiale utilizate în mod obiºnuit, cum ar fi ceramica sau materiale compozite, oþelul
inoxidabil este foarte rezistent la vandalism, la foc (jarul de la þigarã), la produsele chimice utilizate
în mod obiºnuit, cum ar fi acizii ºi este rezistent la impact. Având o culoare neutrã acesta poate fi
combinat cu alte materiale sau culori. Oþelul inoxidabil este igienic ºi uºor de curãþat. În plus oþelul
inoxidabil poate fi reciclat în proporþie de 100% ºi de aceea este considerat un produs ecologic.

Cum poate fi curãþat eficient oþelul inoxidabil?
Îndepãrtaþi orice folie de protecþie cât mai curând posibil dupã instalare. Oþelul inoxidabil se poate
uza dacã este expus la luminã ºi cãldurã. Evitaþi utilizarea de lichide care conþin cloruri, acizi
clorhidrici ºi substanþe abrazive. De asemenea evitaþi folosirea unor perii cu peri din oþel. IQ WATER
recomandã sã folosiþi o lavetã umedã din microfibre ºi agenþi de curãþare profesionali pentru oþel
inoxidabil. În plus puteþi utiliza o soluþie din oþet diluat cu apã (20 % oþet, 80 % apã). Dupã ce aþi
curãþat clãtiþi bine cu apã rece, curatã pentru a îndeparta complet agenþii de curãþare.

De ce rugineºte oþelul inoxidabil?
Oþelul inoxidabil poate rugini dacã stratul de protecþie pasiv de la suprafaþã este deteriorat prin
acþiunea unor factori externi asupra materialului. Acest fenomen poate apãrea dacã suprafaþa
materialului intrã în contact cu produse chimice cum ar fi bromuri, cloruri sau iod. Vã rugãm
utilizaþi dispozitivele de fixare livrate împreunã cu produsul, cum ar fi ºuruburile ºi ºaibele
din oþel inoxidabil. Mai ales la sudurile netratate pot apãrea schimbãri de culoare, aceasta
nu este ruginã ºi nu influenþeazã funcþionalitatea ºi durata de viaþã a produsului.

Solutii Personalizate  Consultanta de Specialitate  Montaj si Punere in Functiune  Service in Garantie si Post-Garantie? ? ?
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>
>

>
>

>
>

>
>

>

Lavoare aseptice din inox pentru spalarea chirurgicala a mainilor / Gama MEDIASEPT - IQ WATER
 Sisteme pentru producere apa sterila - aplicatii medicale / Gama SIGMA 

 Baterii medicale cu actionare manualã (cu cotul) si cu senzor / Gama PROCLINIC
 Sisteme de filtrare submicronica pentru producerea apei sterile / Capsule filtrante 0,22µ MEDISAR 50

 Dozatoare pentru sapun / solutie dezinfectanta cu / 
 Sisteme de filtrare, tratare si sterilizare a apei / Gama MEDISAFE

 Sisteme de prefiltrare mecanica (grosiera) a apei / Gama CRYSTAL
 Echipamente de filtrare si decontaminare a apei / Gama DIAMOND

 Statii profesionale pentru dedurizarea apei / Gamele MASTER & KINETICO DUO
 Consumabile si accesorii pentru lavoarele aseptice, sistemele de filtrare, tratare si microfiltrare

 Service, intretinere, mentenanta si interventie rapida

actionare manuala sau prin senzor Gama MEDICARE 

medicalã
diviziaIQ WATER



De ce sã aleg dozatorul de
sãpun/dezinfectant cu acþionare prin senzor

de la IQ WATER

 

?
IQ MEDICARE S-02

Caracteristici - beneficii:
1. 

2. 
3. 

Dispenser (dozator) pentru dezinfectant
pe bazã de alcool, sãpun spumã dezinfectantã,
sãpun cremã, sãpun spumã sau alte loþiuni.

Capacitate 1 l.
Acþionare prin senzor.

încãrcare frontalã
posibilitatea de a regla nivelul

de dozaj al pompei, ceea ce duce
la evitarea risipei de consumabil

» 
» 

IQ MEDICARE S-02
dozator de sãpun/dezinfectant cu acþionare prin senzor

ATENÞIE!
carcasa din aluminiu impiedicã

raspândirea bacteriilor 
» 

1266,00 ron

lavoare aseptice
din inox · sisteme
complet echipate
· filtre de apã ºi
echipamente 
pentru filtrarea, 
tratarea ºi
sterilizarea apei
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IMPORTANT!
• Capsula IQ MEDSAR 50 - Wash

Water - este certificatã ca ºi

dispozitiv medical în conformitate

cu Directivele Consiliului European

93/42/EEC. Aceste capsule sunt

produse în conformitate cu

standardul de calitate ISO 9001,

aceasta asigurând constanþã ºi

siguranþã în calitatea produsului.

• Capsula IQ MEDSAR 50 - Wash

Water - este special conceputã

pentru obþinerea apei sterile

necesarã în spitale ºi clinici.

IQ WATER vã recomandã

• Când riscul de contaminare bacteriologicã
este foarte mare, vã recomandãm montarea
unei Lãmpi cu UV pentru o siguranþã sporitã
în exploatarea sistemelor de tratere ºi
sterilizare a apei .

                    • Pentru protejarea întregii instalaþii sanitare vã recomandãm
                    montarea unui Filtru profesional pentru sedimente CRYSTAL
                    20 PP  pentru o reþinere eficientã a sedimentelor grosiere
                    din reþeaua municipalã de apã.

                    • Când apa de reþea este contaminatã cu materii în suspensie
                    (nisip, aluviuni etc.), se recomandã montarea unui Filtru de
                    sedimente cu autopurjare IQ HYDRA RAH 90 cu fineþe
                    de filtrare de 50µ .

(fig. 1)

»

(fig. 2)
fig. 2

fig. 1

IQ MEDICARE S-02

IMPORTANT!

• Dozatorul de sãpun/dezinfectant

IQ MEDICARE M are un design

convenþional, cu o carcasã

metalicã din aluminiu mat 

anodizat ce are un efect

bacteriostatic. Astfel, dezvoltarea 

de germeni pe aceastã suprafaþã

este inhibatã.

• Din motive de igienã, este

recomandat a se curãþa ºi 

autoclava pompa dozatoare

înainte de înlocuirea cu o nouã

cantitate de sãpun lichid sau

dezinfectant.

IQ WATER vã recomandã

• Când riscul de contaminare bacteriologicã
este foarte mare, vã recomandãm montarea
unei Lãmpi cu UV pentru o siguranþã sporitã
în exploatarea sistemelor de tratere ºi
sterilizare a apei .

                    • Pentru protejarea întregii instalaþii sanitare vã recomandãm
                    montarea unui Filtru profesional pentru sedimente CRYSTAL
                    20 PP  pentru o reþinere eficientã a sedimentelor grosiere
                    din reþeaua municipalã de apã.

                    • Când apa de reþea este contaminatã cu materii în suspensie
                    (nisip, aluviuni etc.), se recomandã montarea unui Filtru de
                    sedimente cu autopurjare IQ HYDRA RAH 90 cu fineþe
                    de filtrare de 50µ .

(fig. 1)

»

(fig. 2)
fig. 2

dozator de sãpun/dezinfectant
cu acþionare prin senzor

 interschimbabilitate a pompelor, fãrã sã fie nevoie sã
achiziþionaþi un alt dispenser;
• 
• duratã de viaþã 15 ani.
• pompa dozatoare este din oþel inoxidabil ºi poate fi
curãþatã în maºina de spãlat vase; de asemenea aceasta 
poate fi ºi autoclavatã.
• cantitatea de sãpun lichid sau dezinfectant poate fi
reglatã prin intermediul blocului de dozare de la 0,75 ml
de pânã la 1,5 ml / aplicare. Astfel, este posibilã o
ajustare uºoarã a pompei la diferite medii/vâscozitãþi.

•

garanþie 3 ani!

CARACTERISTICI TEHNICE

fig. 1

GARANÞII » Termeni ºi Condiþii

INTERVENÞII ºi SERVICE AUTORIZAT » Persoane Fizice

Perioada Garanþie      Service - defecte de fabricaþie       
1Intervenþii Neprogramate        2Intervenþii Post-Garanþie        

36 luni      

INTERVENÞII ºi SERVICE AUTORIZAT » Persoane Juridice

Perioada Garanþie      Service - defecte de fabricaþie       
1Intervenþii Neprogramate        2Intervenþii Post-Garanþie        

36 luni      

Legenda:
     Intervenþie Gratuitã;        Intervenþie Contra-Cost

Note:
1
 Intervenþie Neprogramatã > pentru defecþiuni apãrute

datoritã manipulãrii defectuoase.

2
 Intervenþie în Perioada de Post-Garanþie > pentru

inspecþia tehnicã periodicã, lucrãri de service ºi schimb
de consumabile, dezinfecþie.
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Solutii Personalizate  Consultanta de Specialitate  Montaj si Punere in Functiune  Service in Garantie si Post-Garantie? ? ?
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>

Lavoare aseptice din inox pentru spalarea chirurgicala a mainilor / Gama MEDIASEPT - IQ WATER
 Sisteme pentru producere apa sterila - aplicatii medicale / Gama SIGMA 

 Baterii medicale cu actionare manualã (cu cotul) si cu senzor / Gama PROCLINIC
 Sisteme de filtrare submicronica pentru producerea apei sterile / Capsule filtrante 0,22µ MEDISAR 50

 Dozatoare pentru sapun / solutie dezinfectanta cu / 
 Sisteme de filtrare, tratare si sterilizare a apei / Gama MEDISAFE

 Sisteme de prefiltrare mecanica (grosiera) a apei / Gama CRYSTAL
 Echipamente de filtrare si decontaminare a apei / Gama DIAMOND

 Statii profesionale pentru dedurizarea apei / Gamele MASTER & KINETICO DUO
 Consumabile si accesorii pentru lavoarele aseptice, sistemele de filtrare, tratare si microfiltrare

 Service, intretinere, mentenanta si interventie rapida

actionare manuala sau prin senzor Gama MEDICARE 

medicalã
diviziaIQ WATER



De ce sã aleg dozatorul de
sãpun/dezinfectant cu acþionare prin senzor

de la IQ WATER

 

?
IQ MEDICARE S-03 LC

Caracteristici - beneficii:
Dozator de sapun lichid cu actionare automata (senzor),
indicator vizual al cantitatii de sapun ramase si senzor
IR pentru o actionare fara atingere, fabricat din plactic ABS.

încãrcare prin partea de sus
posibilitatea de a regla nivelul

de dozaj al pompei

» 
»  farã

IQ MEDICARE S-03 LC
dozator de sãpun/dezinfectant cu acþionare prin senzor

ATENÞIE!
carcasa din plastic ABS,

extrem de rezistent.
» 

394,00 ron

lavoare aseptice
din inox · sisteme
complet echipate
· filtre de apã ºi
echipamente 
pentru filtrarea, 
tratarea ºi
sterilizarea apei
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De ce sã aleg dozatorul de
sãpun/dezinfectant cu acþionare prin senzor

de la IQ WATER

 

?
IQ MEDICARE S-04 LC

Caracteristici - beneficii:
Dozator de sapun lichid cu actionare automata (senzor),
indicator vizual al cantitatii de sapun ramase si senzor
pentru o actionare fara atingere, fabricat din plactic ABS.

Posibilitate reglaj cantitate de sapun - solutie dezinfectanta.

Indicator led al starii bateriilor.

încãrcare prin partea de sus
posibilitatea de a regla nivelul

de dozaj al pompei

» 
» cu 

IQ MEDICARE S-04 LC
dozator de sãpun/dezinfectant cu acþionare prin senzor

ATENÞIE!
carcasa din plastic ABS,

extrem de rezistent.
» 

449,00 ron

lavoare aseptice
din inox · sisteme
complet echipate
· filtre de apã ºi
echipamente 
pentru filtrarea, 
tratarea ºi
sterilizarea apei
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