AVERO VIVA plus
Elegant verzorgingsbad met een verscheidenheid aan
veiligheids- en wellnessopties
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Productvideo
bekijken!

Talrijke voordelen voor
zorgverleners en bewoners.
Het AVERO VIVA plus bad heeft talrijke functies en opties die een veilige badervaring
mogelijk maken; te beginnen met het moderne ingebouwde bedieningspaneel, dat naast de
standaard - en wellnessfuncties ook een drievoudige temperatuurweergave biedt.
Bovenop de vergrendeling van de functies en de standaard thermische spoeling tegen
legionellabesmetting is ook een automatische spoeling van de leidingen mogelijk na 48u,
om de ontwikkeling van bacteriën tegen te gaan.
Het innovatieve en tijdloze ontwerp van de AVERO VIVA plus zorgt ervoor dat een
verandering van kijkrichting mogelijk is. Het bad kan gebruikt worden met alle moderne
bad-en tilliften en heeft één van de grootste hoogteverstellingen op de markt.
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Tilbereik van 400 mm met

Onderhoudsvergrendeling voor thermische legionella-spoeling *

min. hoogte = 683 mm en max. hoogte = 1.083 mm

Deactivering van de beveiliging tegen verbranding met een sleutel.
*afhankelijk van de warmwater toevoer

Bedieningspaneel met alle functies en temperatuurdisplays voor
vulwater, badwater en handdouche

Lock-Out-functie via sensorschakelaar
(andere vergerndelopties zijn optioneel verkrijgbaar)
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Optioneel: geïntegreerde desinfectie

Optioneel: intuïtieve handbediening voor alle functies

Bedieningspaneel met 3 digitale temperatuurdisplays
Temperatuurweergave voor: Watertoevoer • Badwater • Handdouche

Vergrendelfunctie via sensorschakelaar
De AVERO VIVA plus is uitgerust met een automatische vergrendelfunctie via sensorschakelaar. Optioneel is de
vergrendeling beschikbaar via een sleutel of een toetsencombinatie op het bedieningspaneel.

Automatische waterspoeling van de leidingen
De badkraan en handdouche worden na 48 uur automatisch met water gespoeld om de vorming van legionella
te voorkomen. Op verzoek kan het bad zonder deze optie worden geleverd.

Optionele verandering van kijkrichting
Door het innovatieve ontwerp kan het bad worden gepositioneerd zodat de bewoner vrij in de kamer kan kijken.

Tilbereik van 400 mm
De AVERO VIVA Plus biedt één van de grootste tilbereiken op de markt. Met een tilhoogte van 400 mm kunnen
zorgverleners probleemloos een ergonomische werkhoogte instellen.

Onderhoudsvergrendeling voor thermische legionella-spoeling
De elektronische beveiliging tegen verbranding kan met een sleutel door het onderhoudspersoneel worden
gedeactiveerd voor een handmatige legionella spoeling.

Verscheidenheid aan wellness-opties
De AVERO VIVA plus kan worden uitgerust met alle BEKA Hospitec wellness-opties: Airspa, lichttherapie, muziektherapie en aromatherapie.
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Stimuleer de sensoriële prikkelingen
van uw bewoners!
Met onze exclusieve wellness opties

Lichttherapie
Lichttherapie gebruikt kleuren om de geest te stimuleren,
elke kleur heeft een ander effect op de bewoner.
Met vier in de zijkant van de badkuip ingebouwde LED-spots
kan het badwater, zonder warmtestraling en storende verblinding voor de bewoner, in het gehele kleurenspectrum worden
gedompeld. Het therapiesysteem met gekleurd licht beschikt
over vrij te kiezen kleuren en een automatisch programma
voor de kleurovergangen.

Airspa
De geïntegreerde geluidsarme Airspa zorgt voor een homogene verspreiding van miljoenen kleine warme luchtbellen. De
10 airjets op de bodem van het bad zorgen voor een heerlijke
en ontspannende massage, en verminderen de spanning op
de spieren en stimuleren de bloedsomloop. Het borstelend
effect van de luchtbellen zorgt tevens voor de reiniging van
de huid. Kiemvorming in de leidingen is door het gesloten
systeem niet mogelijk.

Aromatherapie
Een in de badkuip geïntegreerd systeem voor aromatherapie
verspreidt verschillende aroma’s via de verwarmde lucht van
het airspa systeem. Elk aroma heeft zijn eigen kenmerk,
ze kunnen zowel kalmerend als stimulerend werken. Deze
optie is alleen in combinatie met het bubbelbadsysteem
mogelijk.

Muziektherapie
De muziektherapie zorgt voor verschillende zintuiglijke prikkels, zowel auditief als ook sensorieel door de vibraties die
via het water en de badkuip worden verspreid.
Door twee ter hoogte van het bovenlichaam ingebouwde vibratieluidsprekers worden de trillingen van de muziek direct in
het water en op het lichaam van de bewoner overgedragen.
Een USB/Bluetoothaansluiting maakt het afspelen van individuele muziekbestanden naar wens mogelijk.
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Technische gegevens
Afmetingen

2.025 mm - 786 mm

Breedte (binnenkant)

706 mm

Tilbereik

683 mm - 1.083 mm

SWL

400 kg

Stroomvoorziening

230 V, 50 Hz

Product Informatie
Elektrische hoogteverstelling met een groot tilbereik van 400 mm
Ergonomische badkuip
Armsteunen en handvaten voor meer confort en veiligheid
Automatische badvulling
Vergrendeling van alle functies via een sensor
Automatische spoeling van badkraan en douche na 48u
Bedieningspaneel met digitale temperatuurweergave van het badwater, vulwater en douche.

Beschikbare Opties
Aromatherapie

Badverkorter

Lichttherapie

Wijziging kijkrichting

Airspa

Handbediening

Bluetooth-muziek systeem

Vergrendelfunctie via toetsencombinatie

RAL kleuren

Vergrendelfunctie let sleutel

Geïntegreerde desinfectie

Thermische legionellaspoeling

Noodbediening bij stroompanne
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