
Popis produktu

Digitálne, elektronické dávkovacie zariadenie s technológiou RFID. Magneticky ria-
dená pumpa zaručuje bezpečné a presné dávkovanie rôznych čistiacich a dezin-
fekčných koncentrátov ecosol 4PURE/MIX. Tieto sa dávkované buď nezriedené
alebo zriedené s vodou a dávkované ako hotový čistiaci roztok. Aplikácia zobrazu-
je stav zariadenia, chybové hlásenia, umožňuje meniť nastavenia a vyhodnocovať
údaje zariadenia.

Jednotka balenia

1 ks Art.-č. 4220938870

Použitie | Oblasť použitia

Rôzne možnosti dávkovania: Dávkovanie nezriedenej chémie a hotového čistiace-
ho roztoku. Dávkovanie malého množstva 0,4 l – 1,5 l (napr. refillBOTTLE s obje-
mom 0,5 alebo 1 liter). Možné dávkovanie veľkého množstva medzi 0,5 l – 50 l (ve-
dro, čistiaci automat, kuchynský drez a iné). Aplikácia pre nastavenie režimu (PUR
alebo MIX), nastavenia zariadenia, stav zariadenia, vyhodnotenia a pod. Ľahko zro-
zumiteľné, jazykovo neutrálne zobrazenie na displeji, indikácia prázdneho a plného
stavu, zelené blikanie v režime OK, pri chybovom hlásení (napr. žiadna voda) čer-
vené blikanie. Prístup do aplikácie možný prostredníctvom oprávnenia v aplikácii
alebo so 4-miestnym kódom. Tu je možné nastaviť dávkovanie koncentrátu (ľahké/
stredné/silné), reset zariadenia a výmenu čerpadla.

Veľkosť

V x Š x H: 38,3 x 19,8 x 19,2 cm

Montáž

Montáž a uvedenie do prevádzky dodávateľom spoločnosti Hagleitner alebo vlast-
nou montážou.
Elektrické napájanie: 230 V AC max. vzdialenosť 1 meter, voda: 3/4 palca, max. 8
barov/20 °C alebo max. 5 barov/40 °C, vzdialenosť max. 3 m.
Výrobky integral 2START (Art.-č.. 4410100700) a powerPACK ex (Art.-č.
4111202400) sú potrebné na montáž dávkovacieho zariadenia.

Doplnenie

ecosol GREASE 4PURE/MIX Art.-č. 4210102044

Názov produktu integral 4PURE/MIX
Oblasť produktu Hygiena pre kuchyne
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ecosol GRILL 4PURE/MIX Art.-č. 4210102444
ecosol DISHES 4PURE/MIX Art.-č. 4210102144
ecosol GRIP FLOOR 4MIX Art.-č. 4210102344
ecosol DES 4MIX Art.-č. 4210102244

Príslušenstvo

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

Predajná jednotka Europaleta

Kus 32 kusov
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