KARTA PRODUKTU
EcoUse S3 automatyczny

dozownik mydła i środków
do dezynfekcji w piance

Automatyczne
bezdotykowe
dozowanie
srodków














Ochrona przed
rozwojem
bakterii

Prosta
i intuicyjna
obsługa

Oszczędność
czasu na
obsługę, aż
2500 dawek

Bezdotykowy i higieniczny dozownik S3 EcoUse, to
wysokiej jakości dozownik z aktywnym czujnikiem
odległości działania
Umożliwia zastosowanie wkładów z mydłem lub
środkami do dezynfekcji o pojemności 1000ml
Dzięki opcji MultiShot możliwe jest precyzyjne
dostosowanie pożądanej dawki (0,4 - 0,8 - 1,2 ml),
co wpływa na możliwość redukcji zużycia
Brak potrzeby dotykania, naciskania lub pociągania
za dozownik eliminuje zanieczyszczenie krzyżowe,
ogranicza rozprzestrzenianie się zarazków
Wkłady z mydłem lub środkiem do dezynfekcji nie
kapią i pozostawiają otoczenie w czystości
Inteligentny system oszczędzania energii
Urządzenie zostało zaprojektowane dla optymalnej
pracy i komfortu użytkownika
Bezproblemowa instalacja, serwis i konserwacja
Wskaźnik zużycia środka
Ukryty system zamykania
Urządzenie objęte jest 5 letnią gwarancją
Wyprodukowano w UE

INFORMACJE TECHNICZNE
Pojemność napełnienia:
Waga:
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
Materiał obudowy:
Zasilanie bateriami:
Dostępne kolory obudowy:
Pakowanie:

1000 ml
660 g
102 x 128 x 240
ABS, POM
4 x AA (LR6)
Biały / Czarny
Pojedynczo / Karton 6szt.

WKŁAD ZE ŚRODKIEM DO DEZYNFEKCJI RĄK S3









Nie wymaga użycia wody ani ręcznika
Idealne do osobistej ochrony
Nie wysusza i nie podrażnia skóry dłoni
Zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów
i innych niebezpiecznych patogenów
Bez alkoholu
System tworzy bogatą pianę
Testowany dermatologicznie
Spełnia normy: EN 1276, EN 1650, EN 1275,
EN 14561, EN 13704, EN 14476

STOJAK METALOWY
Do dozownika dezynfekcyjnego EcoUse S3 oferujemy
korzystanie z metalowych stojaków przenośnych
malowanych proszkowo. Stojak można postawić
w dowolnym miejscu.

INFORMACJE TECHNICZNE
Wysokość całkowita:
Wysokość dezynfekcji
Wymiary podstawy
Materiał:
Kolor:
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1550 mm
1140 mm
400 x 400 mm
Metal
Szary
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