
HANSAMINIMAT
BEZPEČNOSŤ A HYGIENA 

POD UMÝVADLOM



EFEKTÍVNA OCHRANA 
PROTI OPARENIU

VDI 6000 odporúča pre ošetrovateľské ústavy a detské domovy termostaty na umývadle. Ochrana proti opareniu je považovaná 

za nutnú. Zákonné poistenie proti úrazom (GUV-SR 2002) spresňuje: Teplota vody v armatúrach, prístupných deťom, nesmie 

prekročiť 40 °C.

Systém HANSAPROTEC  prispieva rozhodujúcim spôsobom k zachovaniu kvality pitnej vody: Všetky mosadzné súčasti telesa 

armatúry, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, majú nižší obsah olova než 0,3 % a nie sú niklované.

•  Bezpečné: HANSAMINIMAT  reguluje a obmedzuje teplotu ako plnohodnotný termostat na nastavenú hodnotu (z výroby je 

nastavené 39 °C, je možné individuálne prispôsobiť).

•  Flexibilné: Je možné použiť každú umývadlovú armatúru. Existujúce inštalácie je možné dodatočne vybaviť rýchlo a jednoducho.

• Hospodárne: Optimálne pre stojankové ventily rozvodov teplej vody. Ideálne taktiež na dodatočné vybavenie.

HANSAMINIMAT  pridáva do 
armatúry studenej vody teplú 
vodu až do dosiahnutia nasta-
venej teploty.

HANSAMINIMAT  sa mon-
tuje priamo na rohový ventil. 
Požadovanú teplotu je možné 
nastaviť celkom jednoducho a 
individuálne.

Účinná ochrana pred oparením.  
V prípade výpadku studenej vody sa 
okamžite uzavrie prívod teplej vody.



TEPELNÁ DEZINFEKCIA  
S ČASOVOU VÝHODOU

Teplá voda je ideálna živná pôda pre legionelly. Protiopatrením je tepelná dezinfekcia podľa DVGW W 551: minimálne 3 minúty 

minimálne 70 °C teplou vodou na otvorenom výtoku.

• Jednoduché: Zasunúť priložený kľúč, vytiahnuť rukoväť dopredu a otočiť až na doraz a tak odblokovať.

• Úspora času: Zvolená teplota zmesi zostane po oplachovaní zachovaná bez dodatočného nastavovania.

•  Bezpečné: Účinné zamedzenie chybnej obsluhe alebo manipulácie. Vďaka červenej signálnej farbe je možné okamžite zistiť, 

že práve prebieha tepelná dezinfekcia.

V polohe oplachovania vyteká 
výlučne teplá voda. Po ukončení 
oplachovania zostane zachované 
pôvodné nastavenie.

Pomocou kľúča je možné  
HANSAMINIMAT  celkom 
jednoducho odblokovať. Vhodný 
kľúč je súčasťou dodávky.
Oplachovanie je možné rozpoznať 
podľa červenej signálnej farby.
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HANSAMINIMAT  je možné všeobecne kombinovať so všetkými jednootvorovými armatúrami. 
Tak napríklad:

HANSA MIX /
HANSA MEDIC A
Jednopáková jednootvoro-
vá umývadlová armatúra, 
DN15 
0109, 2176 chrómovaná

Prietokové množstvo:  
7,5 l/min., merané pri 
prietokovom tlaku 3 bary

•  Ovládacia páka dlhá, 
označenie W+K

•  Výtoková súprava s 
tiahlovým ovládaním

•  Pripojenie pomocou 
medených rúrok

•  care® regulátor lúča s 
obmedzovačom množstva 
7,5 l/min., laminárny

Vyloženie: 123 mm
Výtok: tuhý, liaty

HANSA PR ADO /
HANSA CL INIC A
Jednopáková jednootvoro-
vá umývadlová armatúra, 
DN15
0150 2176 chrómovaná

Prietokové množstvo:  
7,5 l/min., merané pri 
prietokovom tlaku 3 bary

• Strmeňová páka
•  Výtoková súprava 

(kovová)
•  Pripojenie pomocou 

medených rúrok
•  care® regulátor lúča s 

obmedzovačom množstva 
7,5 l/min., laminárny

Vyloženie: 153 mm
Výtok: tuhý, liaty

HANSA MEDIPRO

Jednopáková jednootvoro-
vá umývadlová armatúra, 
DN 15
0161 2106 chrómovaná

Prietokové množstvo:  
12 l/min., merané pri 
prietokovom tlaku 3 bary

•  Páka, dlhé vyhotovenie
•  Výtoková súprava s 

tiahlovým ovládaním
•  Pripojenie pomocou 

medených rúrok

Vyloženie: 120 mm
Výtok: tuhý, liaty

HANSAFIT

Jednopáková jednootvoro-
vá umývadlová armatúra, 
DN15
6509 2203 chrómovaná, 

prietokové množstvo: 6 l/min.

• Výtoková súprava (kovová)
•  Pripojenie pomocou 

pružných tlakových hadíc

Vyloženie: 98 mm

HANSANOVA Style Set
Štandardný umývadlový 
ventil, DN 15 
s bezpečnostným 
predbežným zmiešavačom 
HANSAMINIMAT
5091 8191 chrómovaný

Prietokové množstvo:  
6 l/min., merané pri 
prietokovom tlaku 3 bary

•  CACHÉ® regulátor lúča  
s montážnym kľúčom

•  s pružnou pripájacou 
hadicou

Vyloženie: 131 mm 
Výška výtoku: 237 mm

HANSANOVA Style Set
Štandardný umývadlový 
ventil, DN 15  
s bezpečnostným 
predbežným zmiešavačom 
HANSAMINIMAT,  
5093 8191 chrómovaný

Prietokové množstvo:  
6 l/min., merané pri 
prietokovom tlaku 3 bary

•  CACHÉ® regulátor lúča  
s montážnym kľúčom

•  s pružnou pripájacou 
hadicou

Vyloženie: 94 mm 
Výška výtoku: 200 mm

HANSAMINIMAT
Bezpečnostný predbežný 
zmiešavač na montáž na 
rohový ventil pre 
výtokové ventily alebo 
zmiešavacie armatúry.
6341 0020 chrómovaný

• Prípojky G 3/8

HANSAMINIMAT
Súprava pripájacích 
rúrok, vhodná pre 
HANSAMINIMAT
6638 0100 chrómovaná

• Prípojky G 3/8
•  Medená rúrka, 

chrómovaná
• T-kus

Odporúčané pre série:

HANSA NOVA ST YLE HANSA NOVA HANSA COBR A-E HANSA MIX-E /S / T

HANSAMINIMAT
Súprava hadicových 
prípojok, vhodná pre 
HANSAMINIMAT
6639 0200 chrómovaná

• Prípojky G 3/8
• Tlaková hadica
• T-kus

HANSA FIT HANSA CONCERTO HANSA CONCERTO

ISTOTA JE ISTOTA: 

HANSAMINIMAT.
INŠTAL AČNÉ SÚPR AV Y: 

HANSANOVA STYLE.

Ventily na studenú vodu Bezdotykové armatúry


