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BBB122 Dozownik
bezdotykowy do mydła w
płynie BORA Sensor FERRO
Cena

1 020,00 zł

Cena poprzednia

1 170,00 zł

Numer katalogowy

BBB122

Kod producenta

BBB122

Opis produktu
Dozownik bezdotykowy
do mydła w płynie
BORA Sensor BBB122 FERRO

Firma FERRO poszerzeszyła ofertę armatury skierowanej do obiektów użyteczności publicznej.
W miejscach takich jak szkoły, szpitale, galerie handlowe, obiekty sportowe, hotele, biurowce, czy stacje benzynowe istotną kwestią staje się zastosowanie funkcjonalnych i ekonomicz
produktów, które spełnią oczekiwania zarówno użytkowników łazienek publicznych jak i inwestorów. Dlatego firma FERRO wychodząc naprzeciw takim potrzebom, wprowadziła na n
rynek innowacyjne rozwiązania armatury czasowej, samozamykającej Presstige, bezdotykowej Mistral Sensor, bezdotykowej Sirocco Sensor, oraz mieszacze do baterii bezdotykowy
typu press, i głowicę natryskową Vandal Proof.

Zasada działania baterii/dozowników bezdotykowych polega na uruchomieniu dozownika po rozpoznaniu przez czujnik obiektu np. rąk wsuwanych pod wylewkę baterii i zamknięciu przepływu, po ich wyjęciu. Z

czujnika można wyregulować w przedziale od 30 do 80mm. Warto również zwrócić uwagę na wzornictwo Mistral Sensor ? uproszczona, nowoczesna forma świetnie koresponduje z minimalistycznym lub industr
stylem aranżacji wnętrza.

Innowacyjność produktów bezdotykowych FERRO polega na możliwości wyboru wielu opcji w zakresie regulacji armatury, co ma szczególne znaczenie przy programowaniu ustawień na potrzeby danego obie
konkretnego użytkownika. Praktycznym rozwiązaniem jest pilot sterujący do baterii i dozowników bezdotykowych RC01, dzięki któremu można wyregulować zasięg detekcji czujnika, opóźniać włączanie i cz
spłukiwania dla zaworów pisuarowych, ustawiać czas zabezpieczenia przed długotrwałym wypływem wody oraz czas blokady przed kolejnym użyciem, a także zaprogramować czas między cyklicznym spłukiwa
oczyszczającym, które zapobiega stagnacji wody w rurach. Funkcje pilota pozwalają również na powrót do ustawień fabrycznych, oraz czasowe wyłączenie urządzeń np. podczas sprzątania i konserwacji armatu
sterowania dozownikiem Mistral dedykowany jest również pilot RC02.
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Dozownik ten

zapobiega kontaktowi rąk z armaturą podczas mycia. Do zastosowania wszędzie tam, gdzie musi zostać zachowany podwyższony poziom higieny, ale nie tylko tam :-).
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Dane techniczne :
- zasilanie: transformator 230V / 12V
- zbiornik na mydło: pojemność 1 litr
- dozowanie mydła: 1,4 cm3/cykl - z możliwością zmiany ustawienia
- dopuszczalna lepkość mydła: 100 - 3800 cPs
- zasięg czujnika: regulowany w zakresie 30 - 80 mm
- wykończenie chrom
- regulacja ustawień za pomocą pilota RC02
- regulacja zasięgu czujnika za pomocą pilota RC01

Wysoka jakość, innowacyjność, funkcjonalność oraz nienaganny design to zalety armatury dedykowanej obiektom użyteczności publicznej. Rozwiązania FERRO sprawdzą się zarówno w szkołach, szpitalach j
wszelkich innych obiektach użyteczności publicznej - tam gdzie liczy się przede wszystkim prostota i bezpieczeństwo użytkowania. Warto podkreślić, że najnowsze produkty FERRO mają również charakter
proekologiczny ? w znaczący sposób przyczyniają się do oszczędzania zużycia wody i energii.
Wszelkie dodatkowe informacje i Atesty Higieniczne znajdą Państwo na stronach producenta :
www.FERRO.pl
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Tutaj możesz obejrzeć inne baterie SPECJALISTYCZNE

dostępne w naszej ofercie -->

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziecie Państwo

TUTAJ

infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.
Towar nowy,oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.
Towar wysyłamy możliwie w dniu zarejestrowania wpłaty.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.
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