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DispenserONE® je vysokokapacitní dávkovač dezinfekčních roztoků, 

na ruce určený k instalaci do obchodů, letišť, nemocnic nebo na 

všechna jiná místa s každodenní vysokou koncentrací lidí.Vysoká 

kapacita dávek k dlouhodobému provozu a minimální údržbě. 

 

 

 

MODELS: 

- Dispenser ONE® 17” SCREEN 25 N 

 

 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A VÝHODY 

- Vysoká kapacita zásobbní nádrže umožňuje průměrně více než  

25 000 dávek dezinfekčního gelu, což minimalizuje údržbu kvůli 

doplňování / výměně zásobní nádrže, zejména v místech s vysokou 

koncentrací lidí. 

- Bezdotykové dávkování zaručuje maximální hygienu a bezpečnost 

(bezdotykový senzorem). 

- Peristaltické čerpadlo zajišťuje maximální přesnost dávkování a 

opakovatelnost.  

- Pro maximální flexibilitu lze upravit velikost dávky pomocí smartphonu nebo prostřednictvím internetu 

- Integrovaná regulace dezinfekčního gelu poskytuje provozovateli informace a varování, aby se zabránilo 

nedostatku dezinfekčního prostředku v zařízení. 

- Široká čelní obrazovka umožňuje nahrát a zobrazit mediální obsah, jako jsou zprávy, při správných 

hygienických postupech, nebo také umožňuje prodávat reklamní prostory třetím stranám. Mediální obsah lze 

nahrávat přes USB nebo vzdáleně. 

- Přítomnost reproduktorů umožňuje přehrávat zvukové zprávy s cílem informovat uživatele o správných 

bezpečnostních postupech. 

- Vzdálený přístup k dávkovači poskytuje informace o celkovém počtu vydaných dávek, celkové vydávané 

chemikálii, zbývající množství dezinfekce v nádrži, obecném stavu jednotky, což dává možnost pravidelné 

údržby. 

- Poplachové zprávy „Push“ mohou být zaslány jednotkou prostřednictvím SMS nebo e-mailu provozovateli, 

aby upozornily na možné problémy, jako je nízká hladina dezinfekčního gelu, výměna zásobní nádrže, atd...,  

což umožňuje rychlé zásahy do údržby. 

- Díky atraktivnímu a robustnímu designu, který přesto obsahuje půdorys jednotky, je vhodný pro všechny 

druhy zařízení. 
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TECHNICKÁ DATA 

TYP Dispenser ONE® SCREEN 

CERTIFIKACE CE, EAC 

MAXIMÁLNÍ ZÁSOBNÍ NÁDRŽ 25 litrů 

VELIKOST DÁVKY Nastavení dávky 0,2 až 2,0 ml 

NAPÁJENÍ 100÷240 Vac @50/60 Hz  

TŘÍDA OCHRANY Class I (uzemění) 

AKTIVACE Bezdotykový senzor 

MAX. PŘÍKON 50 W 

PRACOVNÍ TEPLOTA +10°C až +50°C 

SKLADOVACÍ TEPLOTA -20°C až +60°C 

MATERIÁL TĚLESA Pozinkovaná ocel 


