HENO DUSCHPANELER
FÖR PUBLIKA DUSCHMILJÖER

DUSCHPANELER FÖR PUBLIK MILJÖ

Olika miljöer ställer olika krav på duscharna. Det gäller inte bara
funktionalitet och kvalitet utan även ekonomi, hygien, miljöanpassning
och inte minst enkel installation och underhåll.
Heno har idag marknadens bredaste sortiment av duschpaneler och vi
har lösningar som passar många skilda behov. Våra paneler är robusta
i rostfritt stål och kan fås både som mekaniskt självstängande eller
elektroniskt sensorstyrda duschpaneler.
Vi har duschpaneler med synlig eller inbyggd termostatblandare och
med eller utan handdusch. Vi har även förlängda duschpaneler där krav
på handikappanpassning finns. Då vi har egen tillverkning av panelerna
så kan vi även tillverka paneler efter kundens egna önskemål.

DUSCHPANELER FÖR PUBLIK MILJÖ

Duschrum med DP2 Therm och
tvättställsblandare Temposoft Mix 2.

Lösningar för publika miljöer

Driftekonomiskt

Med Henos rostfria duschpaneler får man en mycket
driftsäker och robust lösning för de mest krävande
miljöerna. Duschpanelerna passar i en mängd olika
anläggningar, till exempel i gym, simhallar och
sporthallar såväl som till personalomklädningsrum
och campingplatser.

Självstängande duschar ger en stor besparing på
vattenförbrukningen jämfört med traditionella
duschblandare. Som standard är flödet cirka 9 liter
per minut, men de går även att beställa med 6 liter.
Tillsammans med den enkla installationen och hög
driftsäkerhet samt enkelt underhåll så bidrar det till
en mycket god driftekonomi för hela installationen.

FUNKTIONER OCH TILLVAL

Självstängande duschpaneler

Elektroniska duschpaneler

I våra självstängande duschpaneler använder vi
Temposoft som endast kräver ett lätt tryck med
fingret för att starta duschen. Efter cirka 20-30
sekunder stängs duschen av automatiskt.

Elektroniska duschpaneler med beröringsfria
sensorer, alternativt touch-sensorer, ger högsta
tänkbara komfort och hygien.
Elektroniska paneler kan även ingå i system
där funktioner som automatisk hygienspolning
och hetvattenspolning är standard.

Brett sortiment
Vårt sortiment av duschpaneler är stort. Vi har paneler både
för anslutning till förblandat vatten där centralblandare
används och paneler med synlig eller dold termostatblandare
för anslutning av varmt och kallt vatten. Paneler kan fås med
eller utan handdusch samt i ett förlängt utförande om krav på
handikappanpassning finns.
Alla våra paneler är tillverkade i borstat rostfritt stål vilket gör
dem mycket robusta.
Heno erbjuder även ett sortiment av duschpaneler avsedda för
högriskmiljöer där det ställs helt andra krav på produkter och
lösningar än för en publik miljö.

FUNKTIONER OCH TILLVAL
Förlängningsprofil
Förlängningsprofil i robust rostfritt stål som passar till alla
Henos egentillverkade duschpaneler. Med profilen döljer man
rörinstallationen och får en ännu mer robust installation.
Profilen beställs och levereras måttanpassad.

Termostatblandare
För bästa komfort och säkerhet väljer man en duschpanel med
termostatblandare. Den är förinställd på 38⁰C och är temperaturbegränsad till 41⁰C för att minimera skållningsrisken.
Termostatblandaren kan också vara monterad dolt inne i panelen
för att minska risken för åverkan.

Shampohylla
Shampohyllan passar alla Henos duschpaneler och är tillverkad
i robust borstad rostfri stålplåt. Hyllan monteras enkelt under
duschpanelen med hjälp av befintliga skruvar för panelen, inga
extra hål i tätskiktet behöver göras.

Städuttag
Komplettera duschpanelen med ett inbyggt städuttag för
spolslang för att effektivisera städningen av duschrummet.
Städuttaget kan kopplas på kall-, varm- eller blandvatten
beroende på duschpanel. Städuttaget levereras med snabbkoppling för städslang och nyckel för att vrida på och av vattnet.

Av/På funktion

Andra krav

Duschpanelerna DP1 och DP2 Therm går att
beställa med manuellt Av/På vred för ett konstant
flöde istället för med självstängande duschventil.

Vi erbjuder även specialtillverkade duschpaneler
efter kundens specifika krav på längd och bredd
samt pulverlackerade i valfri kulör.

DUSCHPANELER: MODELLER

Självstängande duschpaneler
DP2 Therm
Med termostatblandare. Ansluts till kallt och
varmt vatten.
Modeller:
DP2 Therm
DP2 Therm S – Med handdusch
D P2 Therm SH – Med handdusch, handikappanpassad
DP2 Therm U – Med städuttag
DP2 Therm SU – Med handdusch och städuttag

DP2 Therm
DP2 Therm U

DP2 Therm S
DP2 Therm SU

DP2 Therm SH

DP1 - Ansluts till förblandat vatten.
DP1 Sisab - Med inbyggd dold termostatblandare.
Ansluts till kallt och varmt vatten.

DP2 - Självstängande Tempomix-blandare. Ansluts till
kallt och varmt vatten.

Modeller:

Modeller:

DP2

DP1
DP1 S
Med handdusch

DP2 S
Med handdusch

DP1 SH
Med handdusch,
handikappanpassad

DP2 SH
Med handdusch,
handikappanpassad

DP1 Sisab
DP1 Sisab S
Med handdusch
DP1 Sisab SH
Med handdusch,
handikappanpassad
DP1
DP1 Sisab

DP1 S
DP1 Sisab S

DP2

DP1 SH
DP1 Sisab SH

DP2 S

DP2 SH

DUSCHPANELER: MODELLER

Elektroniska duschpaneler
DP3 Outlook
Ansluts till Rada Outlook-systemet.
Modeller:
DP3 Outlook
DP3 Outlook S – Med handdusch
DP3 Outlook SH – Med handdusch,
handikappanpassad

DP3 Outlook

DP3 Outlook S

DP3 Outlook SH

DP3 Outlook anslutna till Rada Outlook-systemet.

DP3 - Styrs av Rada Pulse alternativt Mono Control.
Ansluts till förblandat vatten.
DP3 Sisab - Styrs av Rada Pulse alternativt Mono
Control. Med inbyggd dold termostatblandare, ansluts
till kallt och varmt vatten.

DP4 Therm - Styrs av Rada Pulse alternativt Mono
Control. Med termostatblandare. Ansluts till kallt och
varmt vatten.

Modeller:

Modeller:

DP4 T

DP3
DP3 S
Med handdusch

DP4 TS
Med handdusch

DP3 SH
Med handdusch,
handikappanpassad

DP4 TSH
Med handdusch,
handikappanpassad

DP3 Sisab
DP3 Sisab S
Med handdusch
DP3 Sisab SH
Med handdusch,
handikappanpassad
DP3 Sisab U
Med städuttag

DP3
DP3 Sisab
DP3 Sisab U

DP3 S
DP3 Sisab S

DP4 T

DP3 SH
DP3 Sisab SH

DP4 TS

DP4 TSH

Heno AB har sedan 1966 levererat innovativa och driftsäkra
lösningar inom sanitet för publik miljö, det bästa från de bästa.
Vi är generalagent för ett antal av de ledande tillverkarna i
Europa. Heno driver också egen produktutveckling, främst
inom elektronisk styrning av system där säkerhet, hygien och
miljötänkande är viktigt.

www.heno.se

