Wanna do kąpieli łączy w sobie zalety wanny domowej o niewielkich wymiarach i profesjonalnego
urządzenia jakim jest wanna WPC-300 BMH. Wykorzystanie wanny pielęgnacyjnej jest możliwe we
wszystkich placówkach medycznych i hotelach oraz w domach i mieszkaniach. Nowatorska
konstrukcja sprawia, że osoba niepełnosprawna może samodzielnie, lub przy niewielkiej pomocy ze
strony personelu albo członków rodziny, wykonywać czynności higieniczne, pielęgnacyjne,
rehabilitacyjne. Szczególna zaletą wanien z hydromasażem jest możliwość korzystania z zabiegu
hydroterapii.
Wanna podnoszona po zdemontowaniu leżaka może służyć wszystkim użytkownikom.
1. Wanna WPB-200 jest urządzeniem i wolnostojącym , nie wymagającym fundamentowania i
obudowy.
2. Montowana przy ścianie łazienki.
3. Dostępna z trzech stron.
4. Zasilanie elektryczne
230V/50H
5. Całkowity pobór mocy do
1,1 kW
6. Wyłącznik różnicowo-prądowy
10 mA
7. Długość wanny z leżakiem
2050 mm
8. Długość wanny bez leżaka
1700 mm
9. Szerokość wanny
850 mm
10. Pojemność niecki-max
200 l
11. Masa wanny bez wody
165 kg
12. Instalacja hydromasażu podwodnego z końcówką hydromasażu ręcznego .
13. Możliwość działania hydromasaży –wspólne lub oddzielne.
14. Możliwość regulacji strumienia hydromasażu- jego kierunku i natężenia.
15. Oszczędny system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu( w opcji odrębny układ z
pompką dozującą).
16. Pomiar temperatury wody z cyfrowym wyświetlaczem.
17. Mechaniczny zawór umożliwiający opuszczenie wanny w sytuacji braku prądu.
18. Regulowane podpory pod stopy.
19. Pneumatyczny pilot zdalnego sterowania funkcją podnoszenia i opuszczania niecki wanny.
20. Bateria mieszalna wody (w opcji bateria termostatyczna), prysznic.
21. Zdejmowany leżak umożliwiający kąpiel bezpośrednio w wannie.

Istnieje możliwość dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb nabywcy.
Wszystkie urządzenia produkowane przez DELTOM Sp. z o. o. oznaczone są znakiem CE.
Transport zakupionego sprzętu, jego montaż i instalacje oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi
mieszczą się w cenie zakupu. Urządzenia posiadają min.24 miesięczną gwarancję, świadczymy serwis
pogwarancyjny.
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