DOZOWNIK
PRZEMYSŁOWY
BMRH-01 / BMRH-01/A
Magazynowy Regał Higieniczny to urządzenie służące do
bezdotykowej dezynfekcji rąk. Dzięki niemu zadbasz o bezpieczeństwo swoich pracowników. Model MRH-01/A jest
zasilany wbudowanym akumulatorem (72 godziny ciągłej
pracy). Model MRH-01 zasilany za pomocą zewnętrznego zasilacza 12 V.

JEGO NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Bezdotykowa komora natryskowa – dozowanie płynu
bezpośrednio z opakowań handlowych
(ok. 1000 dozowań z jednego pojemnika).
Regulacja objętości pojedynczej dawki.
Możliwość personalizacji – dowolne kombinacje
kolorystyczne dozownika.
Możliwość zakotwienia do posadzki.
Zamykany na klucz schowek na pojemniki
z płynem dezynfekującym – 2 × 5 l.
Pojemna misa ociekowa – 1,8 l.
Kosz na odpady – pojemność 16 l.
[OPCJA] Wieszak na rękawice jednorazowe.
[OPCJA] Półka na pudełka z rękawicami jednorazowymi.
[OPCJA] Dyspenser maseczek jednorazowych.

PRZYKŁADOWE
KOMBINACJE
KOLORYSTYCZNE:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Środowisko użytkowania

Wewnątrz obiektów
lub pod zadaszeniem

Wymiary (szer./dł./wys.)

480 × 380 × 1350 mm

Masa (bez środków
dezynfekujących)

~ 29 kg

Gwarancja producenta

12 miesięcy
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TOUCHFREE AUTOMATIC
HAND DISINFECTION
STATION
BMRH-01 / BMRH-01/A

The Touchless Automatic Hand sanitizer allows you to continue
all business processes where remote work options cannot be
applied - in brick and mortar stores, oﬃces, workplaces and
warehouses. The installation of our automatic sanitizer ensures
that an employer meets the applicable sanitary requirements
resulting from internal EU regulations and provisions.
PRODUCT FUNCTIONALITY:
» Touchless dispensing space – the liquid is dispensed
directly from the liquid container (approx. 1000 doses
from one container).
» Single dose volume control.
» Product tailoring option – any combination of colours
available.
» Robust design – powder-coated steel.
» The unit can be anchored to the ﬂoor.
» Ergonomic handles – easy to move the unit.
» Lockable storage compartment for disinfectant
containers – 2 × 5 l.
» Large drip tray – 1.8 l.
» Waste bin – capacity 16 l.
» [OPTION] Hanger for disposable gloves.
» [OPTION] Shelf for boxes containing disposable gloves.
» [OPTION] Disposable masks dispenser.

EXAMPLES
OF COLOUR
COMBINATIONS

TECHNICAL SPECIFICATION
Operating environment

Interiors or under roof

Dimensions (W × L × H)

480 × 380 × 1350 mm

Weight (without disinfection
liquid)

~ 29 kg

Manufacturer’s warranty

12 months
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