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Vitajte!
S dávkovačom integral 2GO ste sa rozhodli pre presný a plne automatický dávkovací 
prístroj koncentrátov čistiacich prostriedkov. 6 zakúpiteľných chemických výrobkov pre 
dávkovač integral 2GO pokrýva všetky požiadavky na čistenie pri hygiene objektov – 
vďaka prednastavenému – a v prípade potreby zmeniteľnému – dávkovaniu je zaručená 
úsporná a zároveň efektívna práca.

V tomto návode na obsluhu je opísaná montáž a prevádzka prístroja. Na stránke www.
hagleitner.com nájdete za účelom podpory používateľa film k montáži, prvému uvede-
niu do prevádzky a používaniu vášho nového dávkovacieho systému.

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre tento výrobok od spoločnosti HAGLEITNER. Pri 
otázkach, problémoch alebo podnetoch nám pošlite vašu adresu a telefónne číslo za 
účelom nadviazania kontaktu!

Čistiace koncentráty multiFILL
Kompaktný sortiment pre kompletnú HYGIENU objektu
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Pre návod na použitie vo vašom jazyku naskenujte tento 
QR kód:
http://www.hagleitner.com/en/downloads/integral2go/

sanitary 2GO Č. výr. 4410200619

active 2GO Č. výr. 4410200719

floorstar 2GO Č. výr. 4410200819

hygienicDES 2GO Č. výr. 4410300419

power 2GO Č. výr. 4410300519

allround 2GO Č. výr. 4410200919
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   Čo potrebujete

+ +

powerPACK BOX

alebo
powerPack in

alebo
powerPack
BOX

GO

Dávkovač

Technické údaje:

Hmotnosť: 2,85 kg
Rozmery: 38,3 (V) x 19,8 (Š) x 19,2 cm (H)
Prietok vody: min. 2 l/min., max. 12 l/min
Prípojka vody: 3/4 palca
Tlak: max. 8 bar pri 20 °C

max. 5 bar pri 40 °C
Teplota vody: 5 – 40 °C
Okolitá teplota: 5 – 30 °C
Napájacie napätie: 12 V-DC / 1,5 A max.
Sieťové napätie: 230 V (EÚ); 110 V (USA)
Radová montáž: max. 6 prístrojov
Zabudované zariadenie na ochranu pitnej vody podľa normy EN 1717!
Stupeň ochrany krytom: IP21

powerPack ex

H2O

integral 2START

3/4“
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integral 2GO
1 kus/piece

3 x
3 x
3 x

  Rozsah dodávky integral 2GO č. výr. 441010065000





 







19 cm

integral2GO eng
ger

GO

   integral 2GO – dávkovač
   PIPE integral 2GO – dávkovacia hadica
   Montážna doska
   Návod na obsluhu
   Montážna súprava
   Y combiCABLE na napájanie prúdom pri radovej montáži
	   Spojovacia hadica na zásobovanie vodou pri radovej montáži

GO
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integral 2START
1 kus/piece

  Rozsah dodávky a príslušenstvo

integral 2START   č. výr. 441010070000
 

	   Hadica na pripojenie vody 
Ø 12 mm, dĺžka 3 m

	 		Montážna pomôcka
	   3/4 palcový adaptér na pripojenie vody 
	   Skrutky 4x30 mm + hmoždinky 5x25 mm
	   Káblový viazač
	   Lepiaci sokel
   Tesnenie so sitom
   Klingeritové tesnenie
   Čistiaca utierka

 

3 m



Voliteľná možnosť:
Kombinácia Aquastopp

č. výr.
470010120000

 



5 x
5 x 

5 x5 x

1 x 1 x
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Voliteľná možnosť:
powerPACK in

č. výr.
411120310000

powerPACK ex
1 kus/piece

Sieťové zdroje na napájanie prúdom

powerPACK in
1 kus/piece

Voliteľná možnosť:
powerPACK ex

č. výr.
411120240000

1x

2 x
2 x
2 x

powerPACK BOX

5x

powerPACK BOX
1 kus/piece

Voliteľná 
možnosť:
powerPACK
BOX

č. výr.
411120470000

Voliteľná možnosť:
powerPACK extension V12 1,5 m

č. výr.
411120650000

powerPACK extension V12 1,5 m
1 kus/piece

  Rozsah dodávky a príslušenstvo

1 m

45 cm
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  Ø 6 mm

max. 
1 300 mm

76 mm

130 mm

3.

Montáž na stenu – samostatný dávkovač

Veľ. 3 (4) mm

1. 2.

min. 
400 mm

Montáž

3 x

170 mm
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3 x

4.

3 x

5. 6. 3 x
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7.

2

1

KLIK

GO

max. 1 m

max. 3 m

Odporúčame:  Montáž iba na stenách s obkladom! 
Po každom použití uzatvorte prípojku vody!

Zabráňte kontaktu so striekajúcou vodou a vodnou parou!
Pod dávkovačom sa nesmie nachádzať zásuvka!

!

GO

Dávkovaciu hadicu nezalamujte 
ani nedržte ponad dolnú hranu 
dávkovača!
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1. 2.

3.

Montáž na stenu – radová montáž

KLIK

integral 2START
1 kom./piece

integral 2START

3 mMontážna pomôcka

1 x

5 x

5 x

5 x
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4.

5.

3 x

6.

KLIK
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3 x

3 x

7.

8.

3 x
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max. 6 dávkovačov integral 2GO

9.

1 2 3 4 5 max. 6

3 x
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1.

3/4 palcový 
adaptér 
12 mm so sitom

3.

Vytvorenie pripojenia vody

3 m
Hadica na pripojenie vody

2 x

Montážna pomôcka

Pripojenie vody

VK 20

2.

Voliteľne
klingeritové
tesnenie
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4.

5.

POTLAČTE

Voliteľná možnosť

max. 40 °C

Montáž je 
možná z oboch 
strán!

Hadicu odrežte rovno!
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1 2                 . . . . .  max. 6

19 cm
Spojovacia hadica

2

Posledný
dávkovač

19 cm

Pripojenie vody pri radovej montáži

1

3

Pri radovej montáži a paralelnej 
prevádzke musí byť zaručený mi-
nimálny prietok 2 l/min pre každý 
dávkovač!

Dodržte zosúladenie s napájaním 
prúdom pri paralelnej prevádzke!
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powerPACK BOX
(montáž iba prostredníctvom elektrikára)

12 V

  1 2 3 4     5 max.6
 dávkovačov

GO GO GO GO GO GO

Možné súčasné dávkovanie 
s 2 dávkovačmi.

max. 1 m

  Voľba napájania prúdom

Možné dávkovanie s 1 dávkovačom.

max. 45 cm

powerPACK BOX

Možné súčasné dávkovanie so 4 dávkovačmi.

powerPACK ex

powerPACK in   (pod omietkou)
(montáž iba prostredníctvom elektrikára)

Napájanie prúdom

!
Montáž powerPACK´s iba nad 
dávkovačom! !

Pri paralelnej prevádzke viacerých dávkovačov dbajte na 
dostatočné zásobovanie vodou!
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Prívod prúdu

GO GO
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Prívod prúdu pri radovej montáži

1 2                 . . . . .  max. 6

Y combiCABLE

krátky

dlhý
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Upevnenie hadice a kábla

1.

5 x5 x
1 x

2. 3.

Pritlačte



22  |  integral 2GO

Upevnenie hadice a kábla

1 x

1.

1 x

2.

Ø 5 mm

Voliteľná 
možnosť
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Upevnenie hadice a kábla

4.

6.

GO

5.
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GO

Prípojka 
pre dávkovacie hrdlo

Hrdlo 
na dávkovanie do 
vedra

Dávkovacie hrdlo
na dávkovanie do fliaš

Zaistenie
vložky

Uchytenie
vložky

Displej

Komponenty prístroja

Kryt čerpadla
PUMP integral 2GO
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   Ovládacie pole 

GO

Zablokovanie vložky
zatvorené

Zablokovanie vložky
otvorené

Tlačidlo menu

Tlačidlo +/– na 
nastavenie 
dávkovaného 
množstva/navi-
gáciu v menu

Spustenie dávkovania /
potvrdzovacie tlačidlo 
(dávkovanie veľkého množstva, menu)

Nastavené 
dávkované množstvo

Doplnenie výšky hladinyIntenzita dávkovania

Zobrazenie režimu dávkovania
malá nádoba /
veľká nádoba

   Displej 
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Prvé uvedenie do prevádzky

1.

GO

GO

- vložte chýbajúcu vložku 
-  k prístroju nepriradený 

žiadny výrobok

- vložku zaistite 

X

GO

X

2.

POTLAČTE

X
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3.

zelená          =  OK 

4.

GO

GO

GO

GO

- odblokujte
-  otočte  

vložku
- zablokujte
- OK

Vložka vlože-
ná pretočene!
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Obsluha pre používateľov

   Dávkovanie do malých nádob 

GO

Nastavte
dávkované množstvo!
Dbajte na veľkosť nádoby!

GO GO

21
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   Dávkovanie veľkého množstva 

GO

GO GO

1 2

Nastavte dávkované množstvo!
Dbajte na veľkosť nádoby!

!

GO
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   Výmena vložky 

- prázdna vložka
- vymeňte vložku

GO

GO

1.



integral 2GO  |  31

   Výmena vložky 

GO

2.

-  vložte novú 
vložku

XXXXX
XXXXX

3.

Čistenie 
zachytávacej vane
nádoby 

4.
Vložte vložku, pozri časť „Prvé uvedenie do prevádzky“. 
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   Kódy chyby 

Zobrazenie Č. Chyba/servis Odstránenie

F100 Chyba čerpadla
Čerpadlo sa pri dávko-
vaní neotáča

Prekontrolujte hlavu čerpadla, 
príp. vymeňte hlavu čerpadla 

F200 Chyba vody 
Žiadny prietok vody pri 
dávkovaní

Skontrolujte zásobovanie vodou, 
pustite zásobovanie vodou

F201 Min. prietok vody Príliš malý prietok vody

F202 Max. prietok vody Príliš veľký prietok vody

F300 Chyba náplne Ne-
správne nasadená 
fľaša

Odblokujte náplň, fľašu potlačte 
nadol a zablokujte

F301 Chyba verzie
údajov RFID

Nesprávny výrobok

F302 Chyba kódovania trhu Nesprávny výrobok

F303 Chyba typu výrobku Nesprávna vložka, 
nesprávne kódovanie trhu

F304 Chyba komunikácie
RFID

Vložený nesprávny výrobok
Resetujte dávkovač

S100 Servis čerpadla 
Dosiahnutá životnosť 
čerpadla

Vymeňte hlavu čerpadla 
(pozri časť „Výmena čerpadla“ v 
návode)

S300 Servis náplne Náplň 
prázdna

Odblokujte, vyberte prázdnu ná-
plň, vložte novú náplň

S301 Servis náplne Odobra-
té maximálne množstvo 
z náplne,
prázdna náplň

Odblokujte, vyberte prázdnu ná-
plň, vložte novú náplň
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   Zmena nastavenia prístroja 

Heslo: 1234
Zadajte kód + / -
Potvrďte pomocou GO
Na opustenie stlačte 
tlačidlo menu

Nastavenie 
dávkovacieho stupňa  

dávkovania do malých nádob

Zmena položky menu
+ / -

GO
+ / -

Nastavenie 
dávkovacieho stupňa  

dávkovania do veľkých nádob

Reset
Vynulovanie

nastavení výrobku

Reset čerpadla
Potrebné po výmene

čerpadla

Exit
Opustenie menu

Informácie
o verzii softvéru

GO

GO

GO

GO

GO

Stlačte tlačidlo menu 
(cca 2 s)
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Skrátenie dávkovacej hadice

GO

!

SHORTCUT

GO

21
max.
40 cm
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   Výmena čerpadla 

-  Čerpadlo vymeňte
 -  po 25 vložkách vysoko koncentrovaného 

čistiaceho prostriedku Multifill
 - najneskôr po 2 rokoch

1. 2.

3.

GO GO

GO

4.

S100
Pri nedodržaní zanikne akýkoľvek nárok na záruku!
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   Výmena čerpadla 
GO

5.

6.

GO

2

1

7.
GO GO
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Náhradné diely

PUMP 
integral 2GO
Č. výr. 492050090000

PIPE 
integral 2GO
Č. výr. 492050080000

1 x

   Výmena čerpadla 

-  Namontujte nové čerpadlo 
pozri bod 7-1

-  Reset čerpadla 
Potrebný po výmene čerpadla 
pozri časť „Zmena nastavenia prístroja“ 
(strana 30)

SHORTCUT 
integral 2GO
Č. výr. 492050100000
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Pokyny k ošetrovaniu

Vyčistite zachytávaciu vaňu nádoby, pri kaž-
dej výmene vložky 

GO

GO

21

1.

2.
	Hadicu dajte do parkovacej pozície

 Dávkovač min. 1x/týždeň, príp. podľa potreby, 
  vyčistite vlhkou handrou (v oblasti ovládacej jednotky  

nepoužívajte žiadny čistič)



integral 2GO  |  39

Čistenie/dezinfekcia: 

PIPE integral 2GO  

3.

Pokyny k ošetrovaniu

Dávkovacie hrdlo 
(odblokovanie, pozri výmenu 
čerpadla, str. 32) 

Manuálne čistenie a dezinfekcia PIPE integral 2GO a dávkovacieho hrdla
Na dosiahnutie dostatočného dezinfekčného účinku sa musí bezpodmienečne 
dodržať uvedená koncentrácia a doba pôsobenia. Na dezinfekciu používajte 
iba čerstvo vyrobené roztoky. Na výrobu dezinfekčného roztoku použite vodu 
pri izbovej teplote.
 
Priebeh:
1.  Z prístroja odstráňte dávkovaciu hadicu PIPE integral 2GO.
2.  Vo vhodnej nádobe (napr. HAGLEITNER safetyBOX, č. výr. 4431201300) 

pripravte dostatočné množstvo dezinfekčného roztoku. Na bezpečnú dezin-
fekciu použite prostriedok hygienicDES PERFECT (č. výr. 446010121100) s 
aplikačnou koncentráciou 5 %. 

3.  Dávkovaciu hadicu pred dezinfekciou dôkladne vypláchnite vodou.
4.  Dávkovaciu hadicu vložte do dezinfekčného roztoku. Dbajte na to, aby 

dávkovacia hadica bola roztokom úplne naplnená a pokrytá.
5.  Dávkovaciu hadicu nechajte na bezpečnú dezinfekciu v dezinfekčnom kú-

peli 2 hodiny.
6. Hadicu po vybratí dôkladne vypláchnite vodou.
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Č. výr. 20702069000

04-2017 / DSSP079-01

 

 

       Hans Georg Hagleitner 
Chief Executive O�cer 

       Hagleitner Hygiene International GmbH 
                                                                                

EC-DECLARATION of CONFORMITY 
 
 

The distributor: Company 
 Hagleitner Hygiene International GmbH 
 Lunastraße 5 
 5700 Zell am See 
 
declares under our sole responsibility that the entire system 
 

Integral 2GO 
Type: Dosing System Mach. Nr.: P0326 Year of manufacture: 2017 
 
Corresponds to the following regulations and standards: 
 
 
- European Directives regulations: 
 
 2006/42/EC  Machinery directive 
 2014/35/EU  Low Voltage Directive 
 2014/30/EU  EC Electromagnetic Compatibility (EMC) directive 
 2011/65/EU  Restriction of certain hazardous substances in electronic equipment 
 
 
- Harmonised standards: 
 
 EN ISO 12000  Safety of machinery 

EN 60335-1 Similar elecrical appliances – general requirements 
EN 60335-2-75 Particular reqirementsfor commercial dispensing appliances and 

vending machines  
EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) – Emission 
EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Immunity 
EN 1717  Protection against pollution of potable water installation 

 
 
The technical documentation is complete. The associated instruction manuals in the 
languages German and English are enclosed. 
 
 
 
Zell am See, 3.4.2017 
 
 
 
 
 
 

       Hans Georg Hagleitner 
Chief Executive Officer 

       Hagleitner Hygiene International GmbH 
                                                                                

 
 


