
COMPACT

ECONOMIZA ATÉ 90% DE ÁGUA E 60% DE SABÃO

A sustentabilidade  funde-se  com  o  design

O Compact é um dispensador de água e sabão inovador. É uma
solução extremamente ecológica que, devido ao uso de recursos
limitados, é também muito atrativa no que diz respeito à redução de
custos. Com seu design moderno e etapas de processo predefinidas,
impõe a mudança de comportamento entre os utilizadores. Como
resultado, melhora os níveis de higiene dentro de uma determinada
população, como a sua empresa, aeroporto ou escola. O Compact
pode ser entregue com ou sem conectividade.

ÁGUA

Devido à mistura perfeita de água e ar, os
utilizadores experimentam uma sensação
agradável nas mãos e é usada 90% menos
água, em comparação com uma torneira
normal.

SABÃO

Possui a tecnologia SMU integrada; sabão, água
e ar são misturados de forma ideal e uma
emulsão agradável é dispensada. Usa o
TechnoPack como módulo de sabonete ultra-
higiénico, que pode ser facilmente substituído
quando termina. 

SENSOR

O Compact funciona totalmente sem
toque. Graças ao sensor infravermelho
integrado, o dispositivo pára de fluir assim
que as mãos são removidas.

CONECTIVIDADE

É possível solicitar o Compact com
conectividade. Um sistema conectado permite
ajustar os parâmetros remotamente e obter
uma visão em tempo real da sua utilização.



HIGIENE? NÃO  SEM  SABÃO!

A propagação de doenças infeciosas e a
limpeza das mãos estão intimamente
relacionadas. Pesquisas académicas
mostram que apenas lavar as mãos com
sabão - quanto mais meticuloso, melhor -
proporciona mãos verdadeiramente limpas
e higienizadas. Devido ao processo
definido que o Compact estabelece, o nível
de higiene da população de utilizadores
será aumentado. A mistura automática de
água e sabão assegura mãos
higienicamente limpas.

O Combi e o Compact são construídos em
torno da Smart Mixing Unit (SMU). Esta é a
tecnologia patenteada, desenvolvida pela
Smixin, que mistura água, sabão e ar de
forma ideal. A SMU opera com muito menos
recursos em comparação com a norma: com
o Compact 90% menos água é usada em
comparação com uma torneira normal e 60%
menos sabão em comparação com um
dispensador de sabão normal. A quantidade
de sabão é um dos parâmetros que podem
ser ajustados na central de controlo. A
quantidade de sabão é predefinida em 0,5ml
por ciclo.

SMU  - SMART  MIXING  UNIT


