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Productbeschrijving 

Heeft u de handen vol aan het handenwassen in uw toiletruimte: met bijvullen van 

zeepdispensers, het waterballet op de wastafels, haperende handdoekrollers, puilende 

papierbakken en bacterie blazende blowers? Vindt u de vloer bezaaid met water, zeep en 

papiersnippers? 

Kies dan voor de slimme integratie van handenwassen en -drogen van de HYDROWASHR. 

Met een hygiënische uitstraling nodigt de Hydrowashr uit om de handen te wassen en te 

drogen: Sensors detecteren de handen en het hele proces verloopt touch-free. Na 15 tot 

20 seconden zijn de handen schoon, droog, warm en zacht. 

De Hydrowashr is enorm tijd-efficiënt en energiezuinig. De Hydrowashr gebruikt geen 

zeep, geen handdoeken en brengt het verbruik van het water met minimaal 95% terug 

van gemiddeld 1 liter tot 10 ml per keer voor het handenwassen. 

 

 

Voordelen 

Door de strakke, neutrale en tijdloze 

vormgeving vindt de Hydrowashr een 

passende plek in vrijwel elk sanitair interieur 

en zelfs daarbuiten. U maakt een eind aan 

rommeligheid.  

Waar de Hydrowashr staat is het hygiënisch 

schoon en droog. Voor uw gebruikers creëert u 

een gastvrije ervaring. U maakt het 

handenwassen een visitekaartje voor uw 

onderneming. 

Door de toepassing van louter duurzame 

componenten heeft de  Hydrowashr slechts 

zeer weinig onderhoud nodig. U hoeft ook 

geen vervangingsartikelen in voorraad te 

nemen aangezien de Hydrowashr die niet 

nodig heeft. Met een servicecontract 

garanderen wij een voortdurende sublieme 

werking. Voor uw beheer wordt handenwassen 

zorgeloos.  

Een Hydrowashr kan met weinig 

installatiekosten „plug and play‟ worden 

opgehangen. Een enkele Hydrowashr vervangt 

2 wastafels / zeeppompen / handendroog-

systemen. U hoeft geen geld uit te geven aan 

zeep of handdoeken. Voor uw exploitatie 

wordt handenwassen spotgoedkoop. 
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Hoe werkt het 

Miljarden microscopisch kleine druppeltjes puur water in zeer snel stromende lucht 

reinigen de huid, terwijl de lucht meteen het meeste water wegblaast. Daarna worden de 

handen met zuivere lucht na-gedroogd. 

PUUR WATER 

De Hydrowashr wordt aangesloten op de waterleiding. Het water wordt verwarmd tot 

90oC en geïsoleerd opgeslagen. Hiermee krijgen micro-organismen zoals legionella geen 

kans om te overleven. Ondanks de hoge temperatuur van het water voelt de sproeinevel 

weldadig warm. Het water krijgt hierdoor wel extra waskracht en de handen voelen na 

afloop van het wassen lekker zacht aan.  

LUCHTPOMP 

De Hydrowashr herbergt een krachtige luchtpomp van 2000 Watt. Hiermee worden lucht 

en waterdruppeltjes met een snelheid van bijna 500 kilometer per uur op de handen 

geblazen. Door deze hoge snelheid krijgen de druppeltjes een enorme reinigende 

werking, terwijl de lucht de handen gemakkelijk droog blaast. Door de compressie van de 

luchtpomp wordt de lucht verwarmd tot een aangename temperatuur. Door benutting 

van zowel de luchtdruk als de warmte heeft de pomp een maximaal hoog rendement. 

ZUIVERE LUCHT 

De lucht wordt binnen de Hydrowashr gecirculeerd en gereinigd door een innovatieve 

sterilisatie module met dubbele werking: door UV worden micro-organismen in de lucht 

direct onschadelijk gemaakt, tevens worden door een fotokatalytisch effect radicalen in 

de lucht gebracht. Deze hebben een langdurige reinigende en ontsmettende werking 

binnen het apparaat, zowel tijdens gebruik als stand-by. Een klein deel van de 

circulerende lucht wordt naar de ruimte afgevoerd. Deze lucht is gegarandeerd zuiver.  

WATERGESPETTER 

Door een uitgekiend aerodynamisch ontwerp wordt voorkomen dat de waterdruppels 

buiten het apparaat komen. Zo wordt aan de bovenkant verse lucht aangevoerd zodat er 

een luchtstroom van de gebruiker af ontstaat, die dus geen waterdruppels op zich af 

krijgt. Het gebruikte water wordt hygiënisch afgevoerd naar het riool. Het apparaat zelf 

en ook de omgeving blijven droog. Daardoor kan de Hydrowashr ook buiten de sanitaire 

ruimte worden opgesteld. Gebruikers hoeven dan met hun schone handen geen 

deurknoppen meer aan te raken. 

WATERDRUPPELS 

Door de microscopisch kleine afmetingen van de druppeltjes, is er maar zeer weinig 

water nodig voor het handenwassen: 10 ml. Dat is ongeveer een half reageerbuisje. Toch 

worden met deze 10 ml. ongeveer 150 miljard druppeltjes gemaakt. Uitgeschreven zijn 

dat er 150.000.000.000. Dit is ruim voldoende om de handen te reinigen. 

Daarnaast bieden wij een optie om met 40 ml water de binnenbak te reinigen na een 

handenwasbeurt, indien er extra hoge eisen worden gesteld aan de hygiëne. Tot slot 

wordt bovenop het verbruikte water nog 30% gebruikt voor het ontharden van het 

leidingwater. 

BACTERIE REDUCTIE 

De Hydrowashr is ontwikkeld in de hightech laboratoria van de Watercampus 

Leeuwarden. Hier zijn uitgebreide bacteriologische testen uitgevoerd. Daarmee is 

aangetoond dat de reiniging van de handen even goed is als wassen met water en zeep. 

Ook is hier de zuiverheid van de lucht in en rondom de Hydrowashr vastgesteld. 
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Specificaties 

De volgende specificaties gelden voor de huidige uitvoering van de Hydrowashr. Door 

verdere ontwikkeling kunnen deze specificaties nog aangepast worden. 

General  

Wastijd Instelbaar, typisch 5 sec 

Reinigingsmethode Door de afwezigheid van zeep en andere 

oppervlakte actieve stoffen, wordt vuil, op basis 

van plantaardige en dierlijke vetten, verwijderd 

door het thermische en mechanische effect van 

de hete druppels die het vuil raken met hoge 

snelheid.  

E-coli reductie > 95% 

Hoewel de Hydrowashr een reductie bereikt van 

95% bij E-coli bacteriën, die na gebruik van het 

toilet op de handen worden aangetroffen, blijft de 

normale huidflora in de diepe poriën van de huid 

intact.  Dit is belangrijk aangezien deze huidflora 

een beschermende werking heeft tegen externe 

besmetting. 

Droogtijd Instelbaar 10 - 20 sec  

De handen zijn droog als er minder dan 0,1 gram 

water over is op de handen. 

Waterverbruik Instelbaar, 2 ml per seconde handenwassen. 

Opgenomen electrisch vermogen nominaal 2000W 

Stand-by vermogen 30 W (afhankelijk van lokale omstandigheden) 

   

Levensduur waterfilter > 1 jaar 

Technische levensduur > 20 jaar (met geregeld onderhoud) 

Luchtsnelheid en snelheid 

waterdruppels 

135 m/s (486 km/h) 

Luchttemperatuur 40 - 50 oC 

Luchthoeveelheid 100 m3/h (28 l/s) 

Water temperatuur 90 oC 

Geluidsniveau <80 dBA 

Aansluiting  

Water Leidingdiameter: minimaal 4 mm binnenmaat 

Benodigde waterdruk: 2,8 bar 

Riool Leidingdiameter: minimaal 25 mm binnenmaat 

Electrisch Voltage: 220 – 230 V 

Electrische stroom: 10A 

Zekering: 16 A, traag, D-karakteristiek 

Inbouw stopcontact, lasdoos met deksel of drie 

aderige Ymvk installatiekabel uit de muur. 

Montage 6 to 12 schroeven max 6mm diameter, sterk 

genoeg om 45 kg totaalgewicht te dragen. 
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Uitsluitingen 

 

Hand desinfectie 

 (niet steriel) 

 

Hoewel de handenwasser een reductie van 95% behaalt op E-
coli bacteriën, die bijvoorbeeld na een toiletgang op de handen 
zitten, blijft de normale huidflora in de diepe poriën van de huid 
intact. Dit is belangrijk aangezien deze flora een beschermende 
werking heeft tegen externe besmetting. Dit betekent dat de 
handen niet steriel zijn na het gebruik van de handenwasser. 
Hiervoor zouden de handen met een steriliserend middel zoals 

Sterilon of alcohol achteraf moeten worden behandeld. 
 

Industriële vetten en oliën 

 
In machines, auto‟s en fietsen worden vetten en oliën voor 
smering gebruikt. Deze vetten en oliën zijn bestand tegen hoge 
temperaturen en bevatten vaak sterk vervuilende middelen 

zoals grafiet en ijzeroxide. De handenwasser is niet geschikt om 
handen met deze vetten en oliën effectief te reinigen, evenals 
een gewone handenzeep dat ook niet kan. Voor het reinigen 

dienen de handen eerst te worden ingesmeerd met een 
garagezeep zoals van Bison, Swarfega of Dreumex. Daarna 
kunnen de handen verder gereinigd worden in de 
handenwasser. 

 

Psoriasis, eczeem en andere 
huidaandoeningen 

 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van de 
handenwasser op huid met een aandoening. Bij eczeem zou de 
handenwasser een goed effect kunnen hebben, aangezien geen 
zeep wordt gebruikt. Echter het effect van de fysieke belasting 

door de druppeltjes zou nog nadelig kunnen zijn. 
 
Bij Psoriasis is het voor sommigen niet aan te bevelen gebruik 
te maken van de handenwasser, wegens de fysieke belasting 
door de druppeltjes met hoge snelheid. Dit   direct voelbaar dus 
kan de gebruiker dan onmiddellijk stoppen. Aangezien er geen 
chemicaliën in het water zitten, zijn ongemerkte na-effecten 

niet aannemelijk. 
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Plug & play installatie 

 

Voor het bieden van een plug & play installatie leveren wij een montageframe. 

 

Renovatie 

Bij renovatie hangen er al één of meerdere wastafels met bijbehorende zeeppompjes, 

handdoek dispensers etc. Deze verwijdert u. Vervolgens monteert u het montageframe 

aan de muur. U kunt er hierbij voor zorgen dat de meeste oude schroefgaten binnen het 

frame vallen. De Hydrowashr wordt aan het montageframe opgehangen en zal deze 

gaten netjes afdekken. Met een optionele spiegel kunt u eenvoudig andere delen van de 

muur afwerken. 

 

Zolang de aansluitingen voor water en elektro binnen het frame vallen kan de 

Hydrowashr probleemloos worden aangesloten met flexibele kabel en leiding. De 

rioolafvoer is aan het frame gemonteerd en moet vanaf daar worden aangesloten op de 

afvoer in de muur of vloer, voordat de Hydrowashr wordt geplaatst. Het plaatsen van een 

sifon is niet nodig aangezien die al in de Hydrowashr is voorzien. 

 

 

Nieuwbouw 

Bij nieuwbouw kunt u het montageframe al in de ruwbouw monteren. Hij definieert de 

locatie van de elektrische-, water en rioolaansluitingen Na montage van het frame kunt u 

de muur afwerken met elke soort bedekking. De Hydrowashr wordt aan het frame 

opgehangen en zal netjes aansluiten bij de afwerklaag.  
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Opties 

Tegen meerprijs zijn een aantal opties beschikbaar, waaruit u in overleg kunt kiezen.  

 

Spiegel 

U kunt kiezen tussen diverse spiegels, op maat gemaakt, onbreekbaar en eventueel 

voorzien van verlichting of LED monitor display. 

 

Wasbakje/fonteintje 

Op sommige locaties bestaat de wens voor een kraantje, om te tandenpoetsen of een 

vlekje weg te werken. Hiervoor bieden we een klein RVS wasbakje voor incidenteel 

gebruik. Deze komt aan de zijkant van de Hydrowashr te hangen, zodat het water door 

het RO membraan van de Hydrowashr kan worden onthard en er minder kalkvlekken op 

de behuizing komen. 

 

Desinfectie 

 

Op locaties waar desinfectie gewenst is kan een 

aangepaste versie van de Hydrowashr worden 

ingezet, waarin desinfectie geïntegreerd is in het 

proces. U kunt dan Wassen, drogen en 

desinfecteren in 15 seconden. Hierbij ontstaat wel 

de noodzaak om op desinfectiemiddel aan te 

vullen,. 

Wij adviseren om terughoudend te zijn met 

desinfectie van de handen en alleen gebruik te 

maken van professionele desinfectiemiddelen. De 

huid van de handen wordt bevolkt door eigen 

bacteriën die een belangrijke rol spelen bij de 

afweer van mogelijk schadelijke micro organismen 

die van buitenaf op de handen komen. Bij de 

reiniging door de Hydrowashr met puur schoon 

water blijft deze eigen flora, en daarmee het 

afweermechanisme, intact. Overmatig 

desinfecteren van de handen kan deze huidflora 

vernietigen zodat externe bedreigingen meer kans 

krijgen om zich op de handen te vestigen.  
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Investering en exploitatie 

De exploitatiekosten van een sanitaire ruimte kunnen door gebruik van de Hydrowashr 

sterk gereduceerd worden.  

In onderstaande tabel zijn de kosten van het handenwassen met de Hydrowashr 

vergeleken met in 3 andere oplossingen. Hierbij zijn de kosten berekend voor 100, 500 

en 1000 gebruikers per dag. Hier is te zien dat met name bij grote aantallen gebruikers 

de Hydrowashr zeer voordelig is. 

TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) PER  JAAR (€) 

HW2000: 1 x Hydrowashr HW2000 

LOW END: 2x wastafel, 2x kraan, 2x zeep apparaat, 2x papier apparaat, papierbak 

MEDIUM: 2x wastafel, 2x kraan, 2x schuim apparaat, 2x handdoekrol 

HIGH END: 2x design wastafel, 2x sensorkraan, 2x touchfree schuim apparaat, 1x 

lucht droger 

  HW2000 LOW END  MEDIUM HIGH END 

100 

gebruikers/dag 

500 465 490 525 

500 

gebruikers/dag 

861 1846 1631 1266 

1000 

gebruikers/dag 

1312 3572 3057 2192 

 

De “total cost of ownership” voor de exploitant kunnen aanzienlijk lager liggen dan in een 

traditionele wasgelegenheid. Daarnaast geeft de Hydrowashr een eigentijdse uitstraling 

aan een wasruimte en is minder ruimte nodig (dit laatste aspect is in TCO berekening 

buiten beschouwing gelaten).  

 

 

Kennis maken met de Hydrowashr 

De Hydrowashr introduceert een revolutionaire nieuwe wijze van handenwassen in uw 

organisatie. Daarom bieden wij mogelijkheden om kennis te maken met de Hydrowashr: 

 

 Wij komen een dag bij u op locatie met een demo opstelling. Hiermee kunnen u, 

uw mensen en eventueel uw gasten een dag lang de handen wassen en hun 

mening geven over het product. 

 

 

Aflevering en installatie 

 

De apparaten worden op afgesproken datum op uw locatie afgeleverd. 

Als een onderhoudscontract wordt afgesloten, bieden wij als onderdeel daarvan aan om 

te ondersteunen bij het ophangen van de handenwassers en ze in werking te stellen.  

Indien gewenst kunnen wij tegen meerprijs ook de installatie laten verzorgen door een 

door ons gecertificeerde installateur.  
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Onderhoudscontract 

 

Wij bieden een servicecontract aan. Dit betreft: 

 ondersteuning bij het installeren 

 in werking stellen 

 storingsafhandeling 

 jaarlijks onderhoud 

 

 

Garantie 

 

De garantie bedraagt 2 jaar. Daarna bieden we net zolang garantie als de looptijd van 

het onderhoudscontract. Dus bij een onderhoudscontract van 10 jaar krijgt u 10 jaar 

garantie. 

 

Hoe te bestellen 

U kunt de Hydrowashr direct 

bij ons bestellen of via uw 

installateur. 

 

Contact 

Hydrowashr BV 

Jan Melein 

Hoofdstraat 60 

9003LL Warten (Leeuwarden) 

058 289 6672 

0652153670 

jan@Hydrowashr.com 

of  

sales@Hydrowashr.com 
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