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AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO ESCOVADO

DESCRIÇÃO
O dispensador automático de sabão em espuma montado na
parede de aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado.
A válvula resistente à corrosão dispensa uma sabão em espuma nas mãos. A válvula é activada por sensor e não requer o
contacto manual com o dispensador para funcionar.
A carcaça é equipada com uma janela de indicadora de quantidade de sabão, em acrílico transparente ajudando na gestão
para recarga e manutenção. O recipiente tem uma capacidade de 800 ml (27-fl oz). O dispensador tem certificação CE.

MATERIAIS
Carcaça
Aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado 18-8, calibre 18 (1,0 mm). A placa traseira em plástico incorpora furos
para montagem de parafusos e fita de montagem. Equipado
com janela de indicador de recarga em acrílico transparente
e fechadura com chave. Depósito recarregável em plástico.
Capacidade: 800 ml (27-fl oz). Por forma evitar corrosão, utilize unicamente sabões livres de cloro ou sucedâneos e com
PH neutro.

OPERAÇÃO
Para encher o dispensador, retire a tampa e encha com a solução de sabão em espuma. Dispensa sabão em espuma com
viscosidade que varia de 0-150 cps. Depois de encher o recipiente de sabão, NÃO FECHAR a tampa. O fluxo de ar dentro
do recipiente é necessário para dispensação. Para activar o
distribuidor, coloque a mão por baixo do tubo durante aproximadamente um segundo. A faixa de detecção é ajustada na
fábrica de 60mm (2-1 / 2 “). A faixa de detecção ajustada pela
fábrica é recomendada para um desempenho ideal. A janela
indica quando é necessário reabastecer. Necessita de quatro
(4) pilhas alcalinas “AA”, 1.5V (não incluídas) A luz azul indica
“EM USO”. A luz azul intermitente indica “BATERIA BAIXA”
Certificado CE.
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mounting screw holes and mounting tape. Equipped with concealed mounting, clear acrylic refill-indicator window and key
ock. Refillable, plastic container. Capacity: 800 ml (27-fl oz).

A construir consigo desde 1997

Valve — No-touch, sensor-activated valve suitable for foam soap, concentrated foam soap or cartridge type of foam soap.

