
dezitech AE 1000 classic
Plně automatická, vysokokapacitní a bezdotyková dávkovací 
stanice tekuté dezinfekce. Určená pro aplikaci tekuté alkoholové 
dezinfekce ve formě jemné sprchy.                

 

   Konfigurace

    Varianta

 - standard

 - plus

 - special

- Bezdotykové dávkování dezinfekce                                                
- Zásobník na 5 litrů a úložný prostor na dalších 5 litrů                   
- Mobilní aplikace pro správu a nastavení stanice                                             
- Zabezpečeno pro používání certifikované dezinfekce                            
- Zajištění české certifikované dezinfekce                                                   
- Napájení z elektrické sítě 230V/12V
- Možnost barevné úpravy, doplnění firemního loga a nápisů
- Rozměry: 1230 x 240 x 200 mm   

Základní parametry 

Hlavní přednosti 

Tato stanice je vhodná pro pravidelnou dezinfekci rukou                              
na pracovištích, úřadech, školách, obchodech, sportovištích                                       
a  ve zdravotnických  zařízeních. 
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-  Certifikace Cϵ 

- Provozování přes mobilní aplikaci dezitech                                              
- Automatické dávkování                                                                     
- Energeticky úsporné dávkování                                                       
- Široká možnost v nastavení dávkování od 0,1 ml do 3 ml a více                            
- Zabezpečeno pro certifikovanou dezinfekci                                                  
- Garance zdravotní bezpečnosti dezinfekce, obsah 5 litrů
- Kapacita nádrže 5l a 5l skladový prostor
- Výtěžnost na 12 500 dávek dezinfekce, obsah 5 litrů
-  Zajištění certifikované dezinfekce   
-  Český výrobek



dezitech AE 1000 classic
Fully automatic, high-capacity and non-contact dispenser              
for liquid disinfection. Designed for the application of liquid 
alcohol disinfection in the form of a fine spraying.            

 

   Configuration

    Variant

 - standard

 - plus

 - special

- Non-contact dosing of disinfection, fully automatic                                            
- Tank for 5 liters and storage space for another 5 liters                  -

Mobile application for management and setting of dispensers                                             
- Secured for the use of certified disinfection                                      
- Ensuring Czech certified disinfection                                                  
- Power supply only from 230V / 12V 
- Possibility to add company logo, inscriptions and color changes
- Dimensions: 1230 x 240 x 200 mm   

Basic parameters 

Main advantages 

These high-capacity dispensers are designed for regular hand 
hygiene in workplaces, offices, schools, shops, sports grounds   
and medical facilities.
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-  Certification Cϵ 

- Mobile application dezitech for management                                             
- Fully automatic dosing                                                                      
- Very energy efficient dosing                                                             
- Wide range of dosing settings from 0.1 ml to 3 ml and more                            
- Secured for certified disinfection                                                    
- Health safety guarantee for disinfection, volume 5 liters
- Capacity of the tank 5l and 5l storage space
- Yield for 12 500 doses of disinfection, capacity 5 liters
-  Ensuring certified disinfection 
-  Czech product


