
Termékleírás

Digitális, elektronikus adagolókészülék RFID technológiával. A különböző ecosol
4PURE/MIX tisztító- és fertőtlenítő koncentrátumok biztonságos és pontos
adagolását egy mágnesvezérelt szivattyú biztosítja. Ezeket vagy tisztán, vagy vízzel
hígítva, használatra kész tisztítószer-oldatként adagolhatók. Az alkalmazás
megjeleníti a készülék állapotát, a hibaüzeneteket, lehetővé teszi a beállítások
módosítását és a készülék adatainak kiértékelését.

Csomagolási egység

1 darab Cikkszám: 4220938870

Felhasználás | Alkalmazási terület

Különböző adagolási lehetőségek: Tiszta vegyszer és használatra kész tisztítószer-
oldat adagolása. Kis mennyiségű adagolás 0,4 l – 1,5 l (pl. 0,5 vagy 1 literes
refillBOTTLE kiszerelésben). 0,5 – 50 l közti nagy mennyiség adagolása lehetséges
(vödör, takarítóautomata, mosogatómedence, stb.). Alkalmazás az üzemmód
beállításához (PUR vagy MIX), a készülék beállításaihoz, a készülék állapotához,
értékelésekhez stb. Könnyen érthető, nyelvsemleges kijelző, üres - és töltöttségi
szint jelző, OK üzemmódban villogó zöld jelzés, hibaüzenet esetén piros (pl. nincs
víz). A menühöz való hozzáférés alkalmazás engedélyezéssel vagy 4 számjegyű
kóddal lehetséges. Ott állítható be a koncentrátum adagolása (alacsony/közepes/
erős), a készülék visszaállítás és a pumpacsere.

Méret

Ma x Sz x Mé: 38,3 x 19,8 x 19,2 cm

Szerelés

A szerelést és üzembe helyezést a Hagleitner kiszállítók végzik, vagy történhet
saját felszereléssel is.
Áram: 230 V AC max. 1 méter távolságban, víz: ¾ coll, max. 8 bar/20 °C, vagy
max. 5 bar/40 °C, max. 3 m távolságban.
Az adagolókészülék szereléséhez az integral 2START (cikkszám: 4410100700) és
a powerPACK ex (cikkszám: 4111202400) cikkek szükségesek.

Utántöltés

ecosol GREASE 4PURE/MIX Cikkszám: 4210102044

Terméknév integral 4PURE/MIX
Felhasználási területe Konyhai higiénia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Konyhai higiénia

integral 4PURE/MIX
Digitális adagolókészülék
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ecosol GRILL 4PURE/MIX Cikkszám: 4210102444
ecosol DISHES 4PURE/MIX Cikkszám: 4210102144
ecosol GRIP FLOOR 4MIX Cikkszám: 4210102344
ecosol DES 4MIX Cikkszám: 4210102244

Tartozék

PUMP integral 2GO/4PM Cikkszám: 4920501500
HsM gatewayLAN Cikkszám: 4131400400
HsM gatewaySIM Cikkszám: 4131400500

Értékesítési egység EU raklap

Darab 32 darab

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Konyhai higiénia
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