Tvättlösningar utvecklade med användarens
säkerhet och hälsa i åtanke.

Electrolux Professional tvättlösningar för Räddningstjänsten

Vi skyddar beskyddarna

Renare, säkrare
och mer hälsosamt
Tvättlösningar för Räddningstjänsten från Electrolux Professional är utformade för att
återställa fullt skydd och komfort för utrustningen efter varje tvätt. Skyddsklädernas
livslängd och effektivitet beror på hur utrustningen sköts.
Och det gör även brandmännens liv!

Lugn och ro

Uppkoppling
Fullständig dataåtkomst

Internationella
standarder
rekommenderar
att du skyddar din
personal genom
att tvätta PPE och
uniformer efter varje
brandbekämpning
Övervaka din utrustnings status
och prestanda. Nu kan du
exportera tvätthistorik till ett
kalkylblad för enkel granskning
och för att kontrollera om
maskiner och cykler som
används överensstämmer med
kraven enligt lag.

med maximal kvalitets- och
hygienkontroll tack vare Electrolux
Professionals barriärlösningar, som
inkluderar intelligenta funktioner
såsom Hygiene Watchdog.

Högsta effektivitet
inom torkning med unika program
och tillbehör för återimpregnering,
som t ex de specialdesignade
hängarna för torkskåpen.

Maximal flexibilitet
inom tvätt med unikt designade
maskiner och specialprogram för
allt från träningskläder till larmställ
och moppar.

Högsta kostnadseffektivitet
Tack vare Automatic Saving System
för tvättmaskiner och snabbare
torktider.

Vi skyddar dig
dygnet runt
1
Larm mottaget - när larmet ljuder är
all utrustning redo, ren och säker att
använda!

4
Placera skyddsutrustningen i
vattenlösliga säckar för senare
tvättprocess.

7
Det handlar inte bara om larmställ.
PPE-diskmaskinen tvättar och sanerar
personlig skyddsutrustning såsom
masker, hjälmar, stövlar och slangar
för att skydda dig från cancer.

2
På plats - hög risk för
kontaminering!

From clean
to clean

3
Avlägsna skyddsutrustning direkt
på platsen efter insatsen.

5
Tillbaka på stationen är din första
åtgärd att ta med tvättsäckarna till det
“smutsiga området” i tvättutrymmet
och fylla barriärtvättmaskinen. Starta
det avsedda programmet.

8
Den rena och återimpregnerade
skyddsutrustningen torkas i ett
specialdesignat torkskåp.

6
Tvättutrymmet fungerar som en
buffert mellan det förorenade och
det säkra området. När tvättcykeln är
avslutad, ta ut de rena plaggen i det
rena utrymmet.

9
Nu är skyddsutrustningen redo att
tas i bruk vid nästa utryckning.

Lösningar för alla
brandstationer

Stor brandstation, eller
station som tvättar åt
andra filialer

Mellanstor
brandstation

Liten
brandstation

► Barriär- eller frontmatade tvättmaskiner (4-6 larmställ – 35 kg)
► Torkskåp TS4175WW
(4 larmställ)
► PPE diskmaskin L för tuber och
andningsapparatur
(3-4 set på 6 minuter)
► Torkskåp TS5121 för diverse
utrustning, t ex masker

► Barriär- eller frontmatade tvättmaskiner (3-4 larmställ – 27 kg)
► Torkskåp TS4175WW
(4 larmställ)
► PPE diskmaskin L för tuber och
andningsapparatur
(3-4 set på 6 minuter)
► Torkskåp TS5121 för diverse
utrustning, t ex masker

► Frontmatad tvättmaskin
(1 larmställ – 8 kg)
► Torktumlare (8 kg)
► Torkskåp TS560 för diverse
utrustning, t ex masker

Den enda
helhetsleverantören
Vi tar hand om både dig och din skyddsutrustning.

Optimera dina hygientvättprocesser med
barriärtvättmaskiner

Tvättmaskiner som
bevarar plaggens
kritiska funktioner

Torkskåpslösningar utformade
för Räddningstjänsten skyddar
impregnerade kläder

Våra barriärmaskiner skiljer effektivt
laddnings- och lossningsprocessen.
Smutsiga, kontaminerade plagg
laddas på ena sidan av maskinen
medan den rena tvätten lossas
säkert i ett separat, rent område.

► Högsta flexibilitet med
anpassade tvättprogram
Skyddsutrustningen är alltid redo
och klar inför nästa larmsamtal
tack vare specialanpassade
tvättprogram.

Torkprogrammet i Electrolux
Professionals högeffektiva torkskåp
återaktiverar det impregnerande lagret
och ser till att larmstället uppfyller sitt
syfte att ge maximalt skydd över tid.

► Hygiene Watchdog gör att du
kan andas ut känna dig trygg
Denna unika funktion garanterar
att tvättprogrammet slutförs innan
du tillåts att öppna luckan på den
rena sidan.

► Extra lång livslängd
Robust konstruktion för
professionell användning och
högsta hållbarhet.

Det handlar om mer
än larmställ. Även
personlig utrustning
som andningsmasker
och hjälmar behöver
saneras.

Electrolux Professionals
Decon PPE diskmaskin tar
hand om all utrustning som
används i en räddningssituation.
► Snabb och enkel att
använda
På bara några minuter
rengörs utrustningen från
giftiga rester, gaser och
andra skadliga partiklar.

► Bästa torkresultat med
specialutformade lufthängare
Electrolux Professionals lufthängare
underlättar luftflödet, genom att varm
luft först blåses genom hängarna rakt
in i plagget och sedan runt utsidan.

Miljömedveten handling
är mer än bara ord
Alla våra produkter är designade och tillverkade för
energisnål och miljövänlig användning.
När du väljer Electrolux Professional gör du helt
enkelt ett gott val för vår gemensamma framtid.
Vårt engagemang för miljön är integrerat i hela vår
organisation, från styrelserummet till fabriksgolvet
och marknadsföringen.
Genom att kontinuerligt utveckla och miljöanpassa
verksamheten och produkterna blir det faktiska
resultatet mindre utsläpp.

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna utan föregående varning. Bilderna är ej avtalsenliga.

Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby
Telefon: 0372-665 00
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

