
Innovative Hygiene.

integral 2GO HsM  
A legpontosabb digitális adagolórendszer a kategóriájában



integral 2GO HsM  
Intelligens adagolástechnika.

Az erőteljes, magas koncentrátumok 
megfelelnek a technika legmagasabb 
szintjének. A digitalizálás megfelel a 
koncepciónak. Az eredmény a haté-
konyság és a fenntarthatóság.

Biztos 
Ez a patron megvédi; koncentrátuma bizton-
ságban marad; a szivárgás még a csavaros 
kupak eltávolítása esetén sem lehetséges. Ez 
egy speciális szelepet garantál. Csak akkor 
nyílik ki, amint a patron a helyére pattan az 
adagolókészülékben. Termék összecserélése? 
Hibajelzés. Az RFID chip ennek megfelelően 
megakadályozza. Tehát szüksége van a megfe-
lelő koncentrátumra – a megfelelő RFID chippel; 
csak így kezd el működni az adagoló.

Kiszámítható
Az integral 2GO HsM teljesen ingadozásmente-
sen adagol, ez a lényege ennek a rendszernek. 
A nagy teljesítményű szivattyú pontosan úgy 
működik, mint egy svájci óra. Ez azt jelenti, 
hogy az adag mindig pontosan ugyanannyi.  Ön 
úgy vásárol patront, hogy tudja, mennyi tisztító-
szert vásárolt a pénzéért.

A kevesebb több
Három koncentrátum elegendő az épület higié-
niai igényei 90 százalékának lefedésére. Ehhez 
jön még további négy, ami hét tisztítószert 
jelent. Ezeknek köszönhető, hogy az integral 
2GO HsM mindenben megfelel anélkül, hogy 
teljesítés nélkül hagyna igényt.

Egyszerű
A piktogramok áthidalnak minden nyelvi aka-
dályt. Továbbá a munkát egy színkód-rendszer 
egyszerűsíti. Például a szanitertisztító piros: 
címkéje piros, magas koncentrátuma piros, 
piros a használatra kész oldat.

Hatékony
A tisztítószer a helyszínen készül, az adagoló-
készülék ott készíti el. Senkinek nem kell nehéz 
kannákat cipelnie a raktárból. A raktárban és a 
rakodótérben is van elég hely: 80 százalékkal 
kevesebb vizet szállítanak a síneken, utakon és 
repülőgépeken. Ennek megfelelően csökken a 
CO₂-kibocsátás.

Full Service
Ennél a csomagnál nincs szükség a techniká-
val kapcsolatos aggodalmakra: a Hagleitner 
szükség esetén proaktívan karbantartja az 
eszközt; maga az adagoló értesíti erről. Évente 
egyszer műszaki ellenőrzésre kerül sor, a kopó 
alkatrészeket a Hagleitner szükség esetén 
bármikor cseréli.



A digitális épülettakarítás
Az Ön adatai – Az Ön hozzáadott értéke.

Eszközök beállítása, kezelése és felügyelete
 – mindezt egyszerűen az okostelefonjával.

 · Értékes adagolóadatok, valamint 
információk a töltöttségről és a 
szolgáltatási igényekről kéznél vannak

 · A készülék beállításait egyedileg és 
szükség szerint készítse el

 · Az összes kronológiailag gyűjtött adata 
rendelkezésére áll a részletes értékeléshez, 
és ez lehetővé teszi, hogy hatékonyan tervez-
hesse meg erőforrásait. 

Az adagolóadatokat és még sok mást besze-
rezhet a hsm.hygieneportal.com oldalon

Hagleitner360-App
Tartsa ellenőrzés alatt az épülettakarítást

HsM webportál
Minden adat – mindig és mindenhol elérhető

scanME alkalmazás
Hagleitner scanME alkalmazás –
Az Ön higiéniai tanácsadója

integral 2GO HsM

Okostelefon/Gateway

Készülék beállításainak elvégzése 
az alkalmazáson keresztül

Valós idejű 
készülékadatok

 · Fogyasztási statisztikák készítése 
 · A töltöttségi szint és a szivat�-

tyú állapotának rögzítése egy 
pillantás alatt

Hagleitner360-App HsM webportál



sanitary 2GO 
2 × 2,6 l Cikkszám: 4410200619

 · Szanitertisztító
 · Napi karbantartó tisztításhoz
 · A briliáns mélyfény-hatásért és a hosszan tartó tisztaságért
 · Ideális nedves helyiségek tisztítására 

(pl. WC-hez, mosdókagylókhoz; csempéhez, szerelvényekhez) 
 · Ideális felmosóhuzatok és safetyWIPES beáztatására (i.h.s. rendszer)
 · Gépi és kézi tisztításhoz is használható
 · Friss-gyümölcsös citromillatot áraszt

sanitaryDES 2GO 
2 × 2,6 l Cikkszám: 4410300619

 · Fertőtlenítő szaniter-tisztító
 · A napi tisztításához természetes tejsav alappal, 3-szoros hatású: A ter-

mék egyetlen lépésben tisztít, távolítja el a vízkövet, valamint fertőtlenít
 · A szaniterterületen és a wellness-részlegen is univerzálisan használható
 · Ideális felmosóhuzatok és safetyWIPES beáztatására 

(i.h.s. rendszer)
 · Gépi és kézi tisztításhoz is használható
 · Baktericid, levurocid, korlátozottan vírusölő hatású
 · Kellemesen virágos illatot áraszt



active 2GO 
2 × 2,6 l Cikkszám: 4410200719

 · Konyhai tisztítószer
 · Lúgos, a mindennapi karbantartó tisztításhoz
 · Nagy zsíroldó hatás
 · Ideális minden konyhai felület tisztításához (pl. munkalapok, szagelszívók, 

berendezési tárgyak, padlófelületek) 
 · Gépi és kézi tisztításhoz is használható
 · Friss citrus illatú

hygienicDES 2GO 
2 × 2,6 l Cikkszám: 4410300419

 · Fertőtlenítő felülettisztító
 · Különösen alkalmas érzékeny felületekhez
 · A wellness-részlegen és az egészségügyben univerzálisan használható
 · Ideális felmosóhuzatok és safetyWIPES beáztatására (i.h.s. rendszer)
 · Baktericid, levurocid, korlátozottan vírusölő hatású
 · ÖGHMP/VAH szerint értékelve és tanúsítva



power 2GO 
2 × 2,6 l Cikkszám: 4410300519

 · Padló karbantartó tisztító 
 · Tenzidmentes, a konyhai-, wellness- és szaniterterületek biztonsági 

padlóburkolataihoz
 · Optimális megoldás felmosóhuzatok beáztatására ( i.h.s. rendszer)
 · Gépi és kézi tisztításhoz is használható
 · A pórusokba hatoló tisztaságért

allround 2GO 
2 × 2,6 l Cikkszám: 4410200919

 · Üveg- és általános tisztítószer
 · Ujjlenyomatmentes formulával
 · Különféle módon feloldja a zsírt és a szennyeződést az épületben
 · Ideális minden fényes és sima felület tisztítására 

(pl. tükör, üveg, berendezési tárgyak) 
 · Optimális megoldás safetyWIPES beáztatására ( i.h.s. rendszer)
 · Kézi tisztításra
 · A ragyogó csillogásért és a friss virágos illatért



multiFILL 
patrononként

50 kg-mal 
kevesebb 
CO₂

floorstar 2GO 
2 × 2,6 l Cikkszám: 4410200819

 · Padló karbantartó tisztító
 · Nagyszerű nedvesítő hatással
 · Gyorsan szárad és erősen szennyoldó hatású
 · Optimális megoldás felmosóhuzatok beáztatására ( i.h.s. rendszer)
 · Gépi és kézi tisztításhoz is használható
 · A csíkmentes tisztaságért, gyümölcsös narancsillattal

A fenntarthatóság ott kezdődik, ahol elkezd 
erőforrásokat megtakarítani. A Hagleitner 15 éve 
követi filozófiáját: koncentrált terméket gyártani a 
legjobb minőségben, a víz költséges szállítását mi-
nimalizálni, és mindeközben kímélni a környezetet.

2,6 literes multiFILL patronból akár 1300 liter 
magas koncentrátum tisztítóoldatot – azaz 
1,3 tonna kész tisztítószer-oldatot – tud előállítani.  

Ha ezt 10 kilós kannákra számítjuk át, akkor 
130 műanyag kannáról beszélünk – vagy 2600 
műanyag palackról (500 ml), amelyeket elő kell 
állítani, meg kell tölteni, szállítani, tárolni és ártal-
matlanítani kell. 

95 kg-mal
kevesebb 
műanyag, 

Akár

akár
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A legmagasabb szintű technológia
Hatékony, kompakt, intuitív.

Így sikerül a tisztítás egy lépésben: higiénikus, haté-
kony, gyors, költséghatékony és fenntartható. 

Egy pillanat alatt
Feszítse meg a felmosót, törölje le, kész. Ez csak egy 
művelet. Nincs bemártogatás. Nincs kipréselés. 
Nincs kiöntés. Nincs utántöltés.

Nincs kórokozó-átvitel
Új szoba, új felmosó. A friss felmosóhuzat helyettesíti 
a használtat. Ez azt jelenti, hogy sem szennyeződés, 
sem kórokozó nem kerül egyik területről a másikra.

A gazdaságosság és a 
fenntarthatóság találkozása
500 m²-hez 60 liter szükséges a hagyományos 
felmosási eljárással, 6 l i.h.s. Egytized tisztító-
oldat egytized víz- és egytized csatornadíjat jelent. 
A hatékonyság és a fenntarthatóság kéz a kézben 
járnak.

Átlátszó
Adagolási mennyiség, adag, fogyasztás, utántöltési 
ciklus, szervizintervallum: Az adagolókészülék digitális 
információt biztosít magáról. Így lehet tervezni a jövőt.

Tudjon meg többet 
az i.h.s. rendszer

havon PROFESSIONAL / MANUALintegral 2GO HsM

safetyMOP System

230 V AC
max. 1 m

¾ coll
max. 5 bar
min. 5 °C
max. 40 ℃
max. 3 m

Ergonomikus minden 

munkafolyamatban

Patronlezárás
Menügomb
Palack vagy ömlesztett anyag betöltése
Adagolás erőssége
Adagolási mennyiség
multiFILL patron töltöttség
Válassza ki az adagolási mennyiséget/menünavigáció
Indító gomb ömlesztett tartály betöltéséhez
Hálózati és Bluetooth kapcsolat

i.h.s. 
Egylépcsős törlés rendszerrel

i.h.s.
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  HAGLEITNER HYGIENE MAGYARORSZÁG Kft. 

9027 Győr 
Juharfa út 20
Tel: +36 (96) 512400 
Fax: +36 (96) 517831
E-Mail: gyor@hagleitner.hu


