HENO HÖGRISK
SANITETSLÖSNINGAR FÖR HÖGRISKMILJÖER

ROBUSTA OCH DRIFTSÄKRA LÖSNINGAR FÖR HÖGRISKMILJÖER

För så kallade högriskmiljöer som rättspsykanstalter och fängelser där
hårt slitage och vandalism samt risk för självskador är vanligt så ställs
helt andra krav på produkter och lösningar än i en publik miljö.
Heno erbjuder ett komplett sortiment av robusta och driftsäkra
sanitetslösningar för högriskmiljöer. I vårt sortiment har vi tvättställ och
WC-stolar i både rostfritt stål samt i okrossbar komposit.
För duschmiljön har vi duschpaneler i rostfritt stål samt lösningar för
montering direkt på vägg i så kallat nischmontage.
Styrningen är oftast elektronisk via beröringsfria sensorer och har en rad
inställningsmöjligheter, bland annat för flödestider men även mekaniska
självstängande alternativ finns. Våra lösningar tillgodoser de höga
kraven på funktionalitet, driftsäkerhet och hållbarhet som efterfrågas.

LÖSNINGAR FÖR DET KOMPLETTA RUMMET

Komplett rum
med duschpanel,
tvättställs- och
WC-modul för
högriskmiljö.

Lösningar för hela rummet

Rostfritt eller komposit

Heno erbjuder produkter och kompletta sanitetslösningar för hela rummet, tvättställ, blandare,
WC-stolar och duschar. Alla produkter är designade för att passa in i högriskmiljöer där krav på
design, robusthet, säkerhet och servicevänlighet
är av yttersta vikt.

WC och tvättställ i rostfritt stål är en beprövad och
robust lösning. Henos produkter i komposit är
okrossbara och har ett utseende och glans som
gör att de liknar vanligt sanitetsporslin.

Drift och ekonomi
Våra lösningar är utrustade med en lågflödeslösning som spolar med mindre mängd vatten än
normalt men med samma effekt, vilket innebär
att vattenförbrukningen minskar. Med våra beröringsfria sensorer minskar vi dessutom risken för
åverkan och oönskad spolning.

Högriskmoduler
Modulerna har en robust konstruktion med slittålig pulverlackerad stålplåt och används tillsammans med WC och tvättställ i komposit. Rör och
styrutrustning finns förberett inuti modulen så
man behöver endast ansluta el och vatten. Det
ger en stor byggbesparing både vid nyinstallation
och vid renoveringar.

TVÄTTSTÄLL OCH WC FÖR HÖGRISKMILJÖER
Henos sortiment av WC och tvättställ för
högriskmiljöer möter kraven på att vara
driftsäkra, robusta och vandalsäkra, samt
att de även är utformade i suicidpreventivt
syfte. Välj mellan WC och tvättställ i rostfritt
stål eller i okrossbar komposit. Vi erbjuder
även lösningar där krav på handikappanpassning finns.
Tvättställsblandarna finns i mekaniskt
självstängande utförande, eller lösningar
med elektronisk styrning och beröringsfria
sensorer för att minska risken för åverkan,
oönskad spolning och med det även en
minskad vattenförbrukning.

DVS Tvättställ

TEK Tvättställ

BOB Tvättställ

Tvättställ i okrossbar komposit
för väggmontage med nisch eller
i högriskmodul. Beröringsfri sensorstyrning, integrerad utloppspip och dold VA-anslutning.

Tvättställ i rostfritt stål för
väggmontage med nisch, med
självstängande tryckknappar för
flöde och integrerad utloppspip
samt dold VA-anslutning.

Tvättställ i rostfritt stål för väggmontage med eller utan nisch
och med dold VA-anslutning.
Finns med eller utan hål för
tvättställsblandare.

Tempomix 1

Tempomix 2 AB

Självstängande tvättställsblandare. Ratt för start av
flöde och temperaturjustering.

Självstängande tvättställsblandare med ”Antiblock-funktion”. Temperaturvred på sidan.

TVÄTTSTÄLL OCH WC FÖR HÖGRISKMILJÖER
Högriskmodulerna är designade så att de kan installeras intill varandra med gemensam elektronisk
styrning för vattenflöde och spolning eller som helt
fristående moduler med separat styrning. Den robusta konstruktionen utan utstickande delar gör modulerna idealiska för installation i utsatta högriskmiljöer.
Tvättställsmodul
Komplett lösning med tvättställ i komposit och beröringsfri styrning. Modulen finns i två modeller. En
med sluttande topp och en med plan topp.
WC-modul
Komplett lösning med vägghängd eller golvstående
WC i komposit och beröringsfri spolning. Modulen
finns i två modeller. En med sluttande topp och en
med plan topp.

DVS WC-stol

S21 WC-stol

Kombi WC & Tvättställ

WC-stol i okrossbar komposit
för golv eller väggmontage med
nisch eller i högriskmodul. Dold
VA-anslutning. Spolning med
DVS WC-spolning.

WC-stol i rostfritt stål för golv
eller väggmontage med eller
utan nisch. Dold VA-anslutning.
Spolning med DVS WC-spolning
alt. Heno Direktspolning.

Kombimodell av WC & Tvättställ
i rostfritt stål. Självstängande
tryckknappar för spolning samt
flöde och integrerad utloppspip.
Dold VA-anslutning.

DVS WC-spolning

Heno Direktspolning

Elektroniskt sensorstyrt
spolsystem med cistern.
För montering i nisch eller
i högriskmodul.

Beröringsfri sensorstyrd
direktspolning för WC.
Monteras i nisch eller
infällt i låda.

DUSCH FÖR HÖGRISKMILJÖER
Heno har tillsammans med Rikspolisstyrelsen utvecklat säkerhetsanpassade duschpaneler. Panelerna klarar stora yttre påfrestningar och
kan styras från en extern plats. Det finns inga utstickande delar som
man kan använda för att skada sig själv eller andra. Handdusch och
slang sitter med snabbkopplingar och kan smidigt tillhandahållas av
personal. Vi erbjuder även förlängda duschpaneler där krav på handikappanpassning finns, samt måttanpassade förlängningsprofiler för att
dölja rörinstallationen.
Som regel är alla system elektroniskt styrda men lösningar finns även
med mekanisk styrning. Heno erbjuder även en säkerhetsanpassad
duschlösning utan duschpanel om installationen ska ske direkt på vägg
med genomgående rör för nischmontage.

S:t Göran V2
S:t Göran S V2

S:t Göran DVS
S:t Göran S DVS

DP4 DVS
DP4 S DVS

Säkerhetsanpassad duschpanel
i rostfritt stål. Mekanisk med
självstängande duschventil, termostatblandare och hängningssäkert duschhuvud. S-modellen
är även utrustad med dubbla
ventiler samt handdusch med
snabbkoppling.

Säkerhetsanpassad duschpanel
i rostfritt stål. Elektroniskt styrd
med beröringsfri sensor, termostatblandare och hängningssäkert duschhuvud. S-modellen
är även utrustad med dubbla
sensorer samt handdusch med
snabbkoppling.

Säkerhetsanpassad duschpanel i
rostfritt stål. Elektroniskt styrd med
beröringsfri sensor, blandningsventil samt dold termostatblandare
och hängningssäkert duschhuvud.
S-modellen är även utrustad med
dubbla sensorer samt handdusch
med snabbkoppling.

DUSCH FÖR HÖGRISKMILJÖER

Säkerhetsdusch
nischmontage.

Magnetventil

Duschhuvud

Styrcentral

Sensor(er)
Blandvatten
Kallvatten
Blandningsventil

Blandare

Termostatblandare
Varmvatten
Magnetventil

Handdusch
med snabbkoppling

Installation av säkerhetsdusch.

Säkerhetsdusch Kit
Komplett säkerhetsduschkit för genomgående väggmontering i nisch. Elektronisk styrning med beröringsfri sensor samt blandare och duschhuvud, allt utformat i en suicidpreventiv design. Även styrcentral och
termostatblandare ingår, som monteras dolt i nisch.
Finns med en eller dubbla sensorer för handdusch
med snabbkoppling.

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

