
Uuenduslik hügieen

XIBU 2WIPE hybrid
Maailma esimene automaatne salvrätikudosaator



Esitage video!

Uute desinfitseerivate salvrätikute ajastu algus



Kindlas kohas
Mitte ükski salvrätipakend (ingl k flowpack) ei jää enam ümbrus-
konnas vedelema. XIBU 2WIPE hybrid hoiab desinfitseerivaid
salvrätikuid säästvalt ja pakub neid kohapeal – täpselt seal,
kus vaja.

Kuivamiskaitse
Mitte ükski desinfitseeriv salvrätik ei kuiva enam salvräti-
pakendis, sest dosaator kaitseb kuivamise eest. Patenditud
tihendussüsteem hoiab iga desinfitseeriva salvrätiku niiskena
ja seega tõhusana kogu kasutusaja jooksul.

Ühe käega kasutamine
Piisab vaid käe sirutamisest ja kaas avaneb automaatselt.
Desinfitseeriva salvrätiku saab nüüd hügieeniliselt, ohutult ja
hõlpsasti eemaldada ühe käega.

Kaitse mikroobide eest
XIBU 2WIPE hybrid on nagu kindlus mustuse ja mikroobide
vastu. Desinfitseeriv salvrätik järgneb salvrätikule: käsi
puudutab ainult haaratavat rätikut. Tagasi pole vaja midagi
toppida, sest see tooks endaga kaasa saastumise riski.

Niiske esimesest kuni viimase rätikuni
Pakend seisab dosaatoris püsti. Desinfitseerimislahus jaotub
raskusjõu toimel ühtlaselt, iga rätik jääb võrdselt niiskeks ja
täiesti tõhusaks.

Vargus- ja kadumiskindel
Ka külaline saab oma ümbrust desinfitseerida (kui kasutaja
lubab). Keegi ei saa siit midagi varastada. Seinale kinnitatud
dosaator kaitseb oma salvrätipakendit nagu seif ja ka pikkade
sõrmedega ei saa midagi kätte.

Mitte kunagi tühi
Desinfitseeriv salvrätik on dosaatoris alati olemas, sest XIBU
2WIPE hybrid töötab kahe pakiga: kui üks on ära kasutatud,
lülitub dosaator automaatselt ümber teise paki kasutamisele.

Alati pildil
Desinfitseeriv salvrätik ei ole lihtsalt salvrätik. Dosaatori üla-
osas on ruumi sildihoidiku jaoks; oma sildi saate alati välja
vahetada: See annab teavet sisu, aktiivsusspektri, katse-
standardi ja toimeaja kohta.

Hügieeniliselt suletud



Andmed annavad lisaväärtuse
XIBU 2WIPE hybrid annab enda kohta teavet: dosaator
edastab digitaalseid andmeid ja teavitab väljastuskogusest
ning täitenivoost – kõike seda saab avada rakenduse
ja veebiportaali kaudu. 24/7 reaalajas andmed
HsM-lüüsi kaudu. See säästab nii aega kui ka raha.

Kuluandmed
Iga desinfitseeriv salvrätik on väärtuslik. Selle
raiskamine läheb kalliks maksma. Seda on siiski
võimalik vältida: mida lühemaks ajaks dosaator avaneb,
seda vähem salvrätikuid saab korraga välja võtta. Rakenduse
abil saab seda aega seadistada.

Täishooldus
Selle paketi puhul pole tehnika pärast vaja muretseda:
Vajaduse korral hooldab Hagleitner seadet ennetavalt; dosaator
annab hooldusvajadusest ise märku. Tehnilist kontrolli tehakse
kord aastas ja kuluvad osad vahetab Hagleitner vajaduse korral
välja igal ajal.

Kõlblikkuse jälgija
Pärast pakendi avamist hakkab aeg jooksma: alkoholiga
   desinfitseeriv salvrätik kestab ühe kuu, ilma
   alkoholita rätik kolm kuud. Seejärel blokeerib
   dosaator soovi korral salvrätipakendi. Selle
   funktsiooni saab aktiveerida rakenduse kaudu.

LED-märgutuli ja anduri tööulatus
   Esipaneelil oleva märgutule saab välja lülitada. See
on tähtis eelkõige juhul, kui ruumis magavad inimesed. Lõpuks
saab konfigureerida ka anduri tööulatuse, sest dosaator ei pea
töötama siis, kui seda ei vajata (kui keegi satub tema lähedale).

Energiasäästu ülevaade
Säästlikuks osutub ka seadme XIBU 2WIPE hybrid
energiakontseptsioon; dosaator töötab võrgutoite, aku või
energyBOX-iga. Oletame, et dosaator peab päevas väljastama
100 salvrätti: Selleks peab laetav aku vastu seitse kuud. Sama
kehtib ka mittelaetava energyBOX-i kohta, mis integreerib
akutoite.

See on valmistatud ringlussevõetavast plastist. Selle kasutusea
lõpus võtab Hagleitner energyBOX-i tagasi, et saata see taas-
kasutusse. Tsükkel kestab seega ringlussevõtust ringlussevõtuni.

Veelgi parem tänu rakendusele Hagleitner360



Eellugu
Käsi liigub dosaatori juurde, mis avaneb automaatselt, ilmub
desinfitseeriv salvrätik, käsi haarab rätiku, dosaator sulgub.

Üleilmne uudsus
Tegelikult oli seda leiutist juba ammu oodata. Mitte ükski
salvrätipakend ei mängi enam ruumis peitust. Ükski
desinfitseerimislapp ei kuiva, sest see asub paki ülaosas. Ei
mingit sõrmega pusimist ega mikroobide sissetoomist, sest
rätik peab kaane alla tagasi minema. Mitte ükski kõlblikkusaeg
ei aegu pärast avamist, sest dosaator jätab meelde: täna
andsin välja esimese desinfitseeriva salvrätiku uuest pakist;
kui säilivusaeg saab täis, lukustan paki (eeldusel, et seda
funktsiooni soovitakse). Desinfitseerivad salvrätikud vajavad
mitmesugust kaitset: kaitset kuivamise, mikroobide ja otsa-
saamise eest, samuti kindlat panipaika.

Vahelugu
Inimeseks olemine tähendab leiutamist, sest see määrabki
meie liigi. Selleks on alati vaja esimest korda: süüdata lambis
tuli, panna ratas veerema, lennata kosmoselaevaga kosmo-
sesse, jagada automaatselt desinfitseerivaid salvrätikuid.

Hügieenipioneer Hans Georg Hagleitner mõtles sobivale
dosaatorile esimest korda 2020. aastal: „Aeg oli tundlik,
 desinfitseerimine oli koroona tõttu äärmiselt nõutav.
            Salvrätipakendid vedelesid ümberringi.
     Sellisel juhul tekib idee iseenesest,“
        selgitab leiutaja. „Desinfitseeriv salvrätik
         peab olema ühes kohas hõlpsasti kätte-
         saadav ja säilitama kogu oma toime-
         spektri. Salvrätik vajab dosaatorit, nagu
         piim vajab külmkappi.“ Kulus vaid kaks
        aastat, enne kui uus toode sündis.
       2022. aasta oktoobris esitles Hans Georg
   Hagleitner koos oma meeskonnaga seda
            maailmale. Sellele eelnes aastakümnete pikkune
     dosaatori ehituse kogemus.

Lõpulugu
Eesriie avaneb dosaatorile XIBU 2WIPE hybrid. Dosaatoril on
viis patenti, see põhineb säästva energia kontseptsioonil ja
edastab kasutusandmeid digitaalselt.

Kas olete valmis vaid ühe käe kasutamiseks? Desinfitseerivate
salvrättide kasutamisel tähendab see revolutsiooni.

Üleilmse uudsuse ja selle leiutaja kohta

„Desinfitseeriv
salvrätik vajab

dosaatorit,
nagu piim vajab

külmkappi.“

Leiutaja



www.hagleitner.com

HAGLEITNER HYGIENE
ÖSTERREICH GmbH
Lunastraße 5
5700 Zell am See
Austria
Tel +43 5 0456
Faks +43 5 0456 7777
office@hagleitner.at

HAGLEITNER HYGIENE
DEUTSCHLAND GmbH
Adolph-Prior-Straße 18
65936 Frankfurt am Main
Saksamaa
Tel +49 800 336 6943
Faks +49 697 9515 1999
info@hagleitner.de
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CARTEMANI HAGLEITNER
GROUP SRL.
Josef-Maria-Pernter-Straße 9/a
39044 Neumarkt
Itaalia
Tel +39 047 105 2816
Faks +39 047 105 2817
neumarkt@hagleitner.it

Mis on tootmiskohal pistmist
säästva arenguga?
Zell am See Austrias: siin töötatakse välja dosaatoreid. Siin
ei panda seda mitte ainult kokku, vaid Hagleitner toodab ka
enamiku komponentidest kohapeal. Juurdekuuluvate
salvrättide kohta kehtib seesama. Hagleitner toodab
desinfitseerimislahust Zell am Sees. Fliis on Zell am Sees
leotatud ja toonitud. Pädevuse koondamine tähendab
kvaliteedi tagamist: eksperdid tagavad kvaliteedi kõikides
osakondades.

Alternatiiv oleks turul levinud praktika: tehase poolitamine –
desinfitseerimislahuse valmistamine ühes kohas ja niiske
salvrätiku tootmine teises kohas. Süsteemi komponente
veetakse sageli niiviisi üle poole maailma, kuid igasugune
transport tähendab keskkonna kahjustamist ja kasvuhoone-
gaasidega saastamist. Hagleitneris järgneb tootmisetapp
tootmisetapile – üksteisele nii lähedal kui võimalik. Sest
kogu väärtusahel peab olema jätkusuutlik.

„Valmistatud Austrias“ tähendab vastutust


