
Popis výrobku

Digitální, elektronické dávkovací zařízení, vybavené RFID technologií. Magneticky
ovládané čerpadlo zajišťuje bezpečné a přesné dávkování různých vysoce
koncentrovaných čisticích a dezinfekčních prostředků z řady ecosol 4PURE/MIX.
Tyto prostředky se dávkují buď nenaředěné, nebo se naředí vodou a dávkují se
jako hotový čisticí roztok. Aplikace zobrazuje status zařízení, chybová hlášení, je
možné v ní měnit nastavení a vyhodnocovat data zařízení.

Jednotka balení

1 kus č. výr. 4220938870

Použití | Oblast použití

Různé možnosti dávkování: Dávkování nenaředěného chemického prostředku a
hotového čisticího roztoku. Malý objem dávky 0,4–1,5 l (např. v refillBOTTLE o
objemu 0,5 litru nebo 1 litr). Možný je i velký objem dávky 0,5–50 l (kbelíky, čisticí
automaty, dřezy apod.). Aplikace pro nastavení režimu (PUR nebo MIX), nastavení
zařízení, status zařízení, vyhodnocení atd. Velmi srozumitelné, jazykově neutrální
zobrazení na displeji, zobrazení prázdného stavu i stavu naplnění; signál bliká
zeleně, pokud je zařízení OK, a červeně v případě chybového hlášení (např. pokud
chybí voda). Přístup k menu je možný prostřednictvím oprávnění v aplikaci nebo
4místného kódu. Tam lze pak nastavit dávkování (slabé/střední/silné) koncentrátu,
reset zařízení a výměnu čerpadla.

Velikost

V x Š x H: 38,3 x 19,8 x 19,2 cm

Montáž

Montáž a uvedení do provozu provádí doručovatel společnosti Hagleitner nebo
sám zákazník.
Elektrický proud: 230 V AC max. vzdálenost 1 metr, voda: ¾ palce, max. 8 bar/20
°C nebo max. 5 bar/40 °C, max. vzdálenost 3 metry.
K montáži dávkovacího zařízení jsou potřeba výrobky integral 2START (č. výr.
4410100700) a powerPACK ex (č. výr. 4111202400).

Náplň

ecosol GREASE 4PURE/MIX č. výr. 4210102044

Název výrobku integral 4PURE/MIX
Oblast výrobků Hygiena kuchyně
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ecosol GRILL 4PURE/MIX č. výr. 4210102444
ecosol DISHES 4PURE/MIX č. výr. 4210102144
ecosol GRIP FLOOR 4MIX č. výr. 4210102344
ecosol DES 4MIX č. výr. 4210102244

Příslušenství

PUMP integral 2GO/4PM č. výr. 4920501500
HsM gatewayLAN č. výr. 4131400400
HsM gatewaySIM č. výr. 4131400500

Prodejní jednotka Europaleta

Kus 32 kusů
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