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Bezdotykowy na fotokomórkę
dozownik do mydła GOJO TFX
1,2 litra
Cena brutto

153,75 zł

Cena netto

125,00 zł

Dostępność

Aktualnie brak

Czas wysyłki

2-4 dni robocze

Numer katalogowy

2799

Kod EAN

073852014921

Opis produktu

Elektroniczny dozownik mydła na fotokomórkę Gojo TFX
1200 ml
Bezdotykowy dozownik mydła w piance marki GOJO TFX 1200 o niskim zużyciu energii. Dozownik działa automatycznie, na
baterie (LR14/C 3 sztuki, są w zestawie). Wyposażony w wizjer pozwalający sprawdzać na bieżąco ilość mydła w podajniku.
Dystrybutor na mydło w pianie przeznaczony jest do wkładów marki GOJO o pojemności 1,2 litra. Dozownik GOJO TFX jest
odpowiedni do łazienek i toalet ogólnodostępnych oraz innych miejsc użyteczności publicznej. Możliwość zamknięcia
dozownika za pomocą dołączonego kluczyka.
Dozownik mydła Gojo TFX jest w pełni obsługiwany bezdotykowo (na sensor ruchu). Automatycznie dozuje jedną porcję
produktu po umieszczeniu ręki pod dyszą dozownika – bez potrzeby dotykania. Spełnia wymagania dyrektywy RoHS, posiada
oznaczenie UL/CE. Pojemnik wyposażony w specjalną mocną taśmę do przyklejenia do ściany.

Objętość: 1200 ml
System na wkłady Gojo TFX 1200 ml
Uzupełnianie: wkłady jednorazowe Gojo, patrz w zakładce poniżej "Materiały uzupełniające"
Materiał: tworzywo sztuczne ABS
Zamykanie: kluczyk w komplecie/ możliwość zamykania na zatrzask
Kolor: srebrny z czarnym tyłem
Okienko kontrolne
Przeznaczenie: do produktów myjących, dezynfekujących, antyalergicznych marki GOJO TFX 1200
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS, posiada oznaczenie UL/CE
Sposób uruchamiania: na fotokomórkę / bezdotykowo
Bezdotykowy system dozowania
Każda aplikacja to 0,6 ml mydła w postaci piany
Zastosowanie: służba zdrowia, przemysł spożywczy, szkoły, przedszkola, obiekty ogólnodostępne
Rodzaj montażu: naścienny/ dozownik fabrycznie posiada mocne taśmy klejące, można go również przykręcić do
ściany ( w zestawie nie ma wkrętów )
Baterie: w komplecie z dozownikiem ( 3 x LR14/C )
Łatwa i szybka wymiana wkładów
Waga: 0,9 kg
Wymiary: - szerokość: 146 mm, głębokość: 102 mm, - wysokość: 267 mm
Gwarancja dozownika: dożywotnia (gwarancja nie obejmuje baterii)
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Sprawdź pozostałe dozowniki do mydła
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