
Innovative Hygiene.

integral 2GO HsM  
Най-прецизната дигитална дозираща 
система от своя клас



integral 2GO HsM  
Интелигентна дозираща технология.

Мощният силен концентрат отговаря 
на най-високото ниво на технологията. 
Дигитализацията отговаря на концеп-
цията. Резултатът е ефективност и 
устойчивост.

Сигурност 
Този патрон предпазва; Вашият концентрат 
остава защитен; изтичането е невъзможно, 
дори ако винтовата капачка е свалена. Това 
се гарантира от специален вентил. Той се 
отваря едва след като патронът щракне на 
мястото си в дозиращото устройство.
Объркване на продукта? Грешка. Чип RFID 
съответно предотвратява това. Така че 
имате нужда от правилния концентрат – с 
правилния чип RFID; едва тогава дозаторът 
започва да работи.

Способният да изчислява
integral 2GO HsM дозира абсолютно без 
колебания, което прави тази система тол-
кова специална. Високопроизводителната 
помпа работи прецизно като швейцарски 
часовник. Това означава, че дозата винаги е 
точна.  Купувате патрон, знаейки колко по-
чистващ препарат получавате за парите си.

По-малко значи повече
Три концентрата са достатъчни, за да 
покрият 90 процента от потребността от 
обектова хигиена. Има още четири, което 
прави общо седем почистващи препара-
та. Благодарение на тях integral 2GO HsM 
отговаря на всичко, без да оставя никое 
изискване неизпълнено.

Просто
Пиктограмите преодоляват всяка езикова 
бариера. Освен това работата е опростена 
от цветна система за кодиране. Червено, 
например, означава препарат за санитарно 
почистване: етикетът му е червен, неговият 
силен концентрат е червен и
готовият за употреба разтвор е червен.

Ефективно
Почистващият препарат се изготвя на 
място, а дозиращото устройство го подава 
точно там. Никой не трябва да носи тежка 
туба от склада. Има достатъчно място в 
склада, както и в товарното отделение: 80 
процента по-малко вода се транспортира 
по релси, пътища и самолети. Съответно се 
намаляват емисиите на CO₂.

Full Service
Всички притеснения относно технологията 
са излишни с този пакет: Hagleitner про-
активно поддържа устройството, когато 
е необходимо; самият дозатор подава 
предизвестие. Техническа проверка се из-
вършва веднъж годишно и Hagleitner сменя 
износващите се части по всяко време, ако е 
необходимо.



Дигиталното почистване на сгради 
Вашите данни – вашата добавена стойност.

Настройте, управлявайте и наблюдавайте уредите
 – всичко от китката на ръката с Вашия смартфон.

 · Ценни данни на дозатора, както и 
информация за нивото на 
консуматива и потребността от 
обслужване са на разположение

 · Извършвайте настройките на 
уредите индивидуално и според 
необходимостта

 · Всички Ваши исторически събрани 
данни са достъпни за детайлни оценки, 
което Ви позволява да планирате 
ефективно Вашите ресурси. 

Вашите данни на дозатори и много 
повече можете да получите на 
hsm.hygieneportal.com

Мобилно приложение Hagleitner360
Контрол над Вашето почистване на сгради

HsM уеб портал
Всички данни – винаги и изцяло на разположение

Мобилно приложение 
scanME
Приложение Hagleitner scanME –  
Вашият дигитален търговски 
представител

integral 2GO HsM

Smartphone/Gateway

Настройки на уреда чрез 
мобилното приложение

Данни от уреда 
в реално време

 · Изготвяне на статистики за 
разхода 

 · Определяне с един поглед 
на нивото на консуматива и 
статуса на помпата

Мобилно приложение 
Hagleitner360

HsM уеб портал



sanitary 2GO 
2 × 2,6  л Арт. № 4410200619

 · Препарат за почистване на санитарни помещения
 · За ежедневно поддържащо почистване
 · За брилянтен дълбок блясък и дълготрайна чистота
 · Идеален за почистване във влажни помещения 

(например за тоалетни, мивки; за плочки, фитинги) 
 · Оптимален за предварително импрегниране на подложки 

за моп и safetyWIPES (i.h.s. система)
 · За машинно и ръчно приложение
 · Разпространява свеж, плодов аромат на лимон

sanitaryDES 2GO 
2 × 2,6  л Арт. № 4410300619

 · Дезинфекциращ санитарен почистващ препарат
 · За ежедневно поддържащо почистване на основата на естестве-

на млечна киселина с 3-ен ефект: Продуктът почиства, премахва 
варовика и дезинфекцира само с една работна операция

 · Универсално приложим в санитарната и СПА зоната
 · Оптимален за предварително импрегниране на подложки за моп 

и safetyWIPES (i.h.s. система)
 · За машинно и ръчно приложение
 · Бактерицидно, леворуцидно, ограничено вирусоцидно действие
 · Приятен цветен аромат



active 2GO 
2 × 2,6 л Арт. № 4410200719

 · Препарат за почистване на кухни
 · Алкален, за ежедневно поддържащо почистване
 · Висока сила на разтваряне на мазнините
 · Идеален за почистване на кухненски повърхности (напр. за работни 

повърхности, аспиратори, инвентар, подови повърхности) 
 · За машинно и ръчно приложение
 · Свеж цитрусов аромат

hygienicDES 2GO 
2 × 2,6  л Арт. № 4410300419

 · Дезинфекциращ почистващ препарат за повърхности
 · Особено подходящ за чувствителни повърхности
 · Може да се използва универсално в СПА зоните и здравните 

сектори
 · Оптимален за предварително импрегниране на подложки за моп 

и safetyWIPES (i.h.s. система)
 · Бактерицидно, леворуцидно, ограничено вирусоцидно действие
 · Оценен и сертифициран съгласно ÖGHMP/VAH



power 2GO 
2 × 2,6  л Арт. № 4410300519

 · Почистващ препарат за поддръжка на подове 
 · Без тензиди, за безопасни плочки в кухнята, в СПА и 

санитарната зона
 · Оптимален за предварително импрегниране на подложки за моп 

(i.h.s. система)
 · За машинно и ръчно приложение
 · За проникваща в порите чистота

allround 2GO 
2 ×  2,6  л Арт. № 4410200919

 · Препарат за почистване на стъкла и универсален почистващ 
препарат

 · C формула против отпечатъци от пръсти
 · Разтваря мазнините и мръсотията в сградата по различни начини
 · Идеален за почистване на всички лъскави, гладки повърхности 

(например огледала, стъкло, инвентар) 
 · Оптимален за предварително импрегниране на safetyWIPES 

(i.h.s. система)
 · Ръчно приложим
 · За искрящ гланц и свеж аромат на цветя



за един 
патрон 
multiFILL

50 ки 
по-малко 
CO₂

floorstar 2GO 
2 × 2,6  л Арт. № 4410200819

 · Почистващ препарат за поддръжка на подове
 · C отлични овлажняващи свойства
 · С бързо изсушаване и лесно разтварящ замърсявания
 · Оптимален за предварително импрегниране на подложки за моп 

(i.h.s. система)
 · За машинно и ръчно приложение
 · За чистота без оставяне на следи, с плодов портокалов аромат

Устойчивостта започва там, където започвате 
да спестявате ресурси. Hagleitner следва една 
философия повече от 15 години: да произ-
вежда концентрирани продукти с най-високо 
качество, да намали транспорта на вода до 
най-малката възможна степен и по този начин 
да опазва околната среда.

От един патрон multiFILL с 2,6 литра 
силен концентрат произвеждате до  
300 литра – също и 1,3 тона готов 
почистващ разтвор.  

Ако преобразувате това в 10-килограмови 
кутии, говорим за 130 пластмасови кутии - или 
2600 пластмасови бутилки (500 мл), които тряб-
ва да бъдат произведени, напълнени, транспор-
тирани, съхранявани и изхвърлени. 

95 ки
по-малко 
пластмаса, 
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Техника на най-високо ниво
Ефективна, компактна, интуитивна.

Как да почистите в една стъпка: хигиенично, 
ефективно, бързо, рентабилно и устойчиво. 

За нула време
Отворете мопа, избършете, готово. Това е само 
една операция. Без потапяне. Без изстискване. 
Без оставане на замърсявания. Без допълване.

Без разпространение на микроби
Нова стая, нов моп. Свежа подложка за моп 
заменя използваната. Това означава, че нито 
замърсяванията, нито микробите могат да по-
паднат от една област в друга.

Икономичността се среща с устойчивостта
Необходими са 60 л за 500 м²с обичайния метод 
на избърсване, 6 л с i.h.s. Една десета почист-
ващ разтвор означава една десета вода и една 
десета канални такси. Ефективността и устойчи-
востта вървят ръка за ръка.

Прозрачно
Количество на дозиране, дози, употреба, цикъл 
на допълване, сервизен интервал: Дозиращото 
устройство осигурява дигитално саморазкрива-
не. Така бъдещето може да бъде планирано.

Научете повече за 
i.h.s. система

havon PROFESSIONAL / MANUALintegral 2GO HsM

Система safetyMOP

230 V 
променлив 
ток макс. 
1 м

¾ цола
макс. 5 бара
мин. 5 °C
макс. 40 °C
макс. 3 м

Ергономично във всички 

работни процеси

Блокировка на патрона
Бутон Меню
Бутилиране в бутилки и големи съдове
Степен на дозиране
Количество на дозиране
Ниво на консуматива в патрона multiFILL
Избор на количество на дозиране/навигация в менюто
Стартов бутон за бутилиране в големи съдове
Мрежова и Bluetooth връзка

i.h.s. 
Едноетапно избърсване със система

i.h.s.
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ХАГЛАЙТНЕР ХИГИЕНЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД 1592 София, бул. Христофор Колумб 70

 София

Телефон +359 2 906 23 70 
Факс +359 2 906 23 75
sofia@hagleitner.bg


