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Udvidet indgangskontrol med 

støvlevask, Highline 
Gennemgangssålevasker DSC-HD + Hånddesinfektion EK-800, Highline 
 

Produktbeskrivelse 
 
Denne udvidet indgangskontrol er en kombination af 
rengøringsmaskine til både såle- og støvlevask.  
 
Den består af vores moduler DLSO-HD + EK 800 
hånddesinfektion eller håndsæbeautomat samt 
støvlerengøringsmaskinen DLST.  
 
De to separate ind- og udgange gør det muligt for 
både støvle- og skobrugere at passere gennem 
maskinen.  
 
Maskinen leveres klar til tilslutning.   
 

 Hygiejnisk og høj grad af kontrol 

 Flere skrå flader sikrer optimal hygiejne 

 Justerbar doseringsmængde 

 Justerbar rotationstid 1-10 sek. på børster 

 LED-signal indikator (rød – grøn) 

 Rengøring/udskiftning af børster kan ske 
uden brug af værktøj.   

 
Tekniske specifikationer  
Strømforsyning 3 x 400 V/N/PE; 50-60 Hz 
Ydelse 1,25 kW 
Afløb 2" (DN 50) 
Vandtilslutning 3/4" udv. gevind, maks. 43° C blandingsvand 
Sikring 16 A 
Modeller Håndsæbeautomat eller hånddesinfektion 
Beskyttelse IP 65 

 
Materiale Rustfri stål 1.4301 

 
Dimensioner (B x D x H i mm) (BL: Børstelængde) 
..1100 Dimensions (B x D x H): 1700 x 975 x 1785 / BL: 700 

..1500 Dimensions (B x D x H): 2100 x 975 x 1785 / BL: 1100 

..2000 Dimensions (B x D x H): 2600 x 975 x 1785 / BL: 1600 
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Cases 
Defco – dansk produceret 
kvalitetspålæg  

Type: Indgangskontrol, Highline  

 

NTF-Aalborg har gennem mange år haft et 
godt samarbejde med DEFCO, og tilbage i 
2005 solgte vi noget af det første 
hygiejnesluseudstyr til DEFCO. Hér 16 år 
senere flytter hygiejnesluserne med i de nye 
lokaler.  
 
Tiltagende fokus på hygiejne i 
fødevareindustrien stiller højere krav til 
komplet indretning af hygiejnesluser og 
omklædningsfaciliteter med adgangskontrol 
bl.a. ved hånddesinfektion og såle- 
støvlevaskere.  
 
Vi har stor erfaring med komplet indretning af 
hygiejnesluser, og vores produkter er 
specialudviklet med særlig fokus på 
rengøringsvenlighed, hygiejnisk design og høj 
brugervenlighed. 

 

 

 
 

  
  

 


