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Kolumna dozownika środka dezynfekującego HEWI SENSORIC 
900.06.01360 
⋅ składająca się z dozownika dezynfekcji, tacki ociekowej i kolumny 
⋅ kolumna z kanciastym korpusem podstawy  
⋅ wykonane z aluminium, na stalowej podstawie, malowane proszkowo w 

kolorach HEWI DX (głęboka matowa biel), DC (głęboka matowa czerń), 
AY (głęboka matowa jasnoszara perła mikowa) i SC (głęboka matowa 
ciemnoszara perła mikowa) 

⋅ zawiera dozownik środka dezynfekującego 900.06.00860 
⋅ korpus podstawowy dozownika wykonany z wysokiej jakości stali 

szlachetnej, malowany proszkowo w kolorach HEWI DX (głęboko matowa 
biel), DC (głęboka matowa czerń), AY (głęboka matowa jasnoszara perła 
mikowa) i SC (głęboka matowa ciemnoszara perła mikowa). 

⋅ dozownik służy do przechowywania dostępnego w handlu środka 
dezynfekującego 

⋅ z pojemnikiem wewnętrznym do swobodnego napełniania, pojemność 
500 ml 

⋅ pojemnik wewnętrzny może być wyjęty do czyszczenia 
⋅ wskaźnik poziomu bocznego 
⋅ bezdotykowe dozowanie środka dezynfekującego 
⋅ środek dezynfekujący jest wydawany w formie sprayu 
⋅ dołączona naklejka identyfikująca dozownik (jeśli jest to wymagane do 

odróżnienia dozowników mydła, piany mydlanej i środka dezynfekującego) 
⋅ podświetlenie obszaru dezynfekcji po aktywacji czujnika (niebieskie 
światło) 

⋅ ze wskaźnikiem wymiany baterii 
⋅ ochrona przed niewłaściwym użyciem poprzez blokowanie 
⋅ bezobsługowy 
⋅ tacka ociekowa wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej 

proszkowo w odpowiednim kolorze dozownika 
⋅ służy do zbierania kapiącego środka dezynfekującego 
⋅ zestaw: wysokość 1330 mm, głębokość 400 mm, szerokość 400 mm, 

ciężar: ok. 15 kg 
⋅ łącznie z bezkorozyjnym materiałem mocującym HEWI 
⋅ baterie (AA 1,5 V / 4 sztuki) nieobjęte zakresem dostawy 
⋅ oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą EMC 2014/30/UE 
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Powierzchnie / Kolory 

DX
 

DC
 

AY
 

SC
 

The colour AY will be discontinued 31.03.2023 

 

Alternatywna powierzchnia 

XA | powierzchnia szczotkowana

    
 

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, 01.04.2022 


