
Automatyczny dozownik do płynu
do dezynfekcji B7017DH
• można zalewać płynem do dezynfekcji
• efektowne wzornictwo
• duża pojemność do 1200 ml
• białe wykończenie
• klasyczne kształty
• wandaloodporna konstrukcja
• wewnętrzny zbiornik z tworzywa sztucznego
• precyzja dozowania (2 tryby)
• automatyczne wyłączenie dozownika podczas otwierania
• okienko do podglądu ilości pozostałego płynu
• możliwość mocowania do ściany lub stojaka
• ociekacz w zestawie

Pojemność 1,2L

Obudowa Tworzywo ABS

Wykończenie Białe

Zasilanie Bateryjne 4x AA lub zasilacz AC/DC 6V 1A (brak w zestawie)

Uzupełnianie Z opakowania zbiorczego

Zamknięcie Kluczyk

Wymiary 160 x 117 x 285 mm

Okienko Tak

Montaż Ścienny, stojak

W komplecie Zestaw montażowy, kluczyk

Profesjonalny dozownik B7017DH do płynu do dezynfekcji to niezastąpiony
element wyposażenia każdego sklepu, hotelu, galerii handlowej i innych
miejsc użytku publicznego. 
Dozownik B7017DH posiada wbudowany czujnik ruchu dzięki któremu
zużycie płynu jest ekonomiczne, a co ważne użytkownik korzystający
z dozownika nie musi go dotykać. Brak potrzeby bezpośredniego kontaktu
wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa higienicznego. 
Dozownik posiada dwa tryby ilości podawania płynu ( I tryb ~ 0,5 ml, II tryb
~ 1 ml), które można ustawić w momencie otwarcia obudowy produktu.
Ponadto, zintegrowana dysza pozwala na rozpylanie drobnej mgiełki
oraz dozowanie ilości rozpylanej substancji, co zapewnia precyzyjne
kontrolowanie zużycie płynu do dezynfekcji.
Obudowa dozownika B7017DH jest wykonana z wytrzymałego tworzywa
ABS. Całość posiada klasyczne, białe wykończenie. W centralnej części
obudowy zamontowano okienko umożliwiające kontrolę poziomu
znajdującego się w środku płynu. Natomiast w dolnej części dozownika jest
zamontowany ociekacz, który gwarantuje czystość podczas użytkowania.
Pojemność dozownika to 1200 ml (wewnętrzny pojemnik), natomiast jego
całkowity wymiary to 160 x 117 x 285 mm. Warto w tym miejscu dodać, iż
biały dozownik z okienkiem B7017DH  jest przystosowany do montażu
ściennego bądź można go zamontować do stojaka.
Dozownik z ociekaczem może być zasilany w dwojaki sposób, albo
bateryjnie(4x AA ) albo za pomocą zasilacza AC/DC 6V 1A (brak w zestawie).

Kod produktu:
B7017DH

https://www.makoinstal.pl/akcesoria-lazienkowe/dozowniki-do-dezynfekcji/stojaki-do-dozownikow

