
Profesjonalny system dozowania

• Unikalny system dozowania środków chemicznych
przeznaczonych do utrzymania higieny w służbie pięter
oraz w pomieszczeniach kuchennych.

• Łatwe napełnianie butelek ze spryskiwaczem oraz wiader
- obsługa systemu następuje tylko przy pomocy jednej ręki.

• Kontrola kosztów możliwa dzięki zastosowaniu automatycznego
dozowania umożliwiającego uzyskanie precyzyjnych rozcieńczeń.

• Półka, w której znajduje się produkt, zamykana jest na klucz.
• Prosty mechanizm wymiany opakowań z koncentratem.
• Ergonomiczny system, nie wymagający dużej powierzchni

montażowej.
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Opis systemu
Kompletny, pozwalający obniżyć koszty, efektywny system dozowania, niezrównany pod względem 
poziomu działania.

Obsługa systemu następuje przy pomocy jednej ręki co sprawia iż napełnianie butelek aplikacyjnych ze 
spryskiwaczem oraz wiader jest łatwe i wygodne.

Kodowanie barwne, numeryczne oraz system ikon użytkowych produktów są konsekwentne w całym 
programie Oasis Pro, co czyni cały system łatwym do zrozumienia dla personelu w trakcie szkolenia.

Wymiana opakowań z koncentratami
• W trakcie prac z koncentratem należy używać rękawic ochronnych oraz stosować środki ochrony oczu.

• Otworzyć kluczem półkę, w której przechowywany jest produkt. Usunąć puste opakowanie, odkręcając 
nakrętkę zabezpieczającą.

• Umieścić nowe opakowanie z produktem w półce dozownika, wsuwając zawór połączeniowy w uchwyt 
dozownika.

• Umieścić iglicę zasysającą produkt w zaworze połączeniowym, następnie dokręcić zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara nakrętkę zabezpieczającą. Zamknąć półkę kluczem.

Dozowanie produktu do butelek
• Sprawdzić na pustej butelce na roztwór roboczy środka, czy numer oraz kod barwny produktu są zgodne 

z produktem w dozowniku.

• Umieścić rurkę wylotową dozownika w butelce, unieść butelkę w dozowniku do wysokości na której 
produkt zacznie wypełniać butelkę.

• Usunąć butelkę z dozownika gdy znajduje się w niej wystarczająca ilość produktu. Pozostająca w rurce 
wylotowej ilość produktu powinna skapnąć do butelki. Następnie zamocować spryskiwacz lub nakrętkę 
na butelce.

Napełnianie wiadra
• Przycisnąć przycisk napełniania wiadra, przykręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 

tak aby go unieruchomić. Napełnić wiadro roztworem gotowym do stosowania.

• Zwolnić przycisk gdy w wiadrze znajduje się wystarczająca ilość produktu.

Instrukcje dotyczące zastosowania produktu
Specjaliści z firmy Ecolab zamontują i ustawią Państwa system Oasis Pro, następnie dobiorą indywidualnie 
dla Państwa potrzeb, odpowiednie stężenie produktów.

Wymiary dozownika
790 x 540 x 210 mm


