Automatyczny dozownik do mydła w płynie i środków
dezynfekcyjnych Faneco JET 0.7 litra plastik biały
kod produktu: SA700PWWT
kategoria: Kategorie produktów > Dozowniki > Dozowniki automatyczne

Producent: Faneco
Cena netto: 87,80 zł
Cena brutto: 107,99 zł
Kod QR:

Tani napełniany z kanistra bezdotykowy dozownik płynu do
dezynfekcji i mydła w płynie

Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: biały
Pojemność: 0,7 litra
Wymiary: wysokość - 165 mm, szerokość - 110 mm, głębokość - 95 mm
Sposób uruchamiania: automatyczny, z wykorzystaniem fotokomórki
Odległość wymagana do uruchomienia: 0 - 6 cm
Czas pracy: Do 150000 cykli
strona: 1/3 wydrukowano: 14-05-2021
http://www.ole.pl/automatyczny-dozownik-mydla-i-srodkow-dezynfekcyjnych-jet.html

Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA lub przewód 6V1A (DC) - baterie i zasilacz nie znajdują się
w komplecie
W zestawie kabel USB do podłączenia do adaptera lub zasilacza
Przeznaczenie: mydło w płynie lub płyn do dezynfekcji w kanistrze
Uzupełnianie: zbiornik wielokrotnego napełniania
Transparentna obudowa umożliwiająca kontrolowanie ilości płynu znajdującego się w
środku pojemnika
Zamek otwierany plastikowym kluczykiem
Możliwość regulacji częstotliwości dozowania
Wbudowany wskaźnik niskiego poziomu baterii
Rodzaj montażu: naścienny
Stopień ochrony: IPX1
Gwarancja: 2 lata

Automatyczny dozownik do mydła w płynie i środków dezynfekcyjnych Faneco JET to mały i tani
plastikowy dyspenser o wyjątkowo dużej wydajności. Wykonana z transparentnego i trwałego
tworzywa sztucznego obudowa tego akcesorium łazienkowego ma atrakcyjny design oraz
ułatwia kontrolowanie poziomu i stopnia zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak mydła
w płynie i płynne preparaty do dezynfekcji rąk, wlewanych do zbiornika wielokrotnego
napełniania bezpośrednio z wielolitrowego kanistra z środkami do higieny dłoni. Możliwość
podpinania bezdotykowego dozownika Faneco bezpośrednio do sieci przy pomocy dołączonego
do zestawu kabla USB, wymagającego popularnej w ładowarkach telefonicznych przejściówki, lub
zasilania bezprzewodowo, za pomocą baterii alkalicznych, pozwala na montaż dyspensera nie
tylko w publicznych WC i ogólnodostępnych toaletach, ale też w biurach, sklepach i wielu
odwiedzanych przez duże grupy ludzi obiektach użyteczności publicznej. Wiele dodatkowych
ułatwień i funkcji, takich jak uniemożliwiający kradzieże płynów i mydła zamek otwierany
plastikowym kluczykiem, możliwość regulacji częstotliwości dozowania i wbudowany wskaźnik
niskiego poziomu baterii, wraz z długim czasem pracy urządzenia, wynoszącym 150000 cykli, to
dodatkowe atuty tego niedrogiego, ale wytrzymałego i posiadającego aż dwa lata gwarancji
elementu wyposażenia publicznych łazienek.

Zalety małego bezdotykowego dozownika do mycia i odkażania rąk
Higieniczna, nie wymagająca dotyku aktywacja
Zmniejszający koszty materiałów eksploatacyjnych zbiornik wielokrotnego napełniania
Możliwość zasilania za pomocą kabla lub baterii
Trzy tryby częstotliwości dozowania
Zawór niekapek
Dwuletnia gwarancja

Odbiorcy plastikowych elektronicznych dyspenserów Faneco JET
Biura
Szkoły
Uczelnie
Sklepy
Restauracje
Urzędy i instytucje państwowe
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Faneco oferuje tanie i uniwersalne produkty świetnie sprawdzające się
we wszystkich toaletach publicznych

Oferująca szeroką gamę wykonanych ze stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego akcesoriów
łazienkowych, polska firma Faneco to dystrybutor profesjonalnych produktów dla
ogólnodostępnych WC, skupiający się na dostarczaniu swoim klientom kompleksowych
rozwiązań sprawdzających się zarówno w kameralnych, jak i odwiedzanych codziennie przez
duże liczby osób ubikacji. Serie produktów Faneco, takie jak ECO, HIT, JET i POP, obejmują
dozowniki mydła w płynie, dozowniki mydła w pianie, pojemniki na papier toaletowy, podajniki
jednorazowych ręczników, kosze na śmieci, a także wiele innych niezbędnych w każdej toalecie
elementów i zaprojektowane zostały z myślą o jak największej uniwersalności.
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