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1-WAY DR40 SYStem DozoWAniA 
śRoDkA chemicznego (1WDR40) 
Naścienny dozownik do dokładnego rozcieńczania 1 koncentratu 
chemicznego według określonych proporcji. System miesza wodę 
ze środkiem chemicznym tworząc gotowy do użycia roztwór 
roboczy. System dzięki budowie z stali nierdzewnej oraz mosiądzu 
doskonale sprawdza się w warunkach przemysłowych. 1-WAY 
wykorzystuje standardowe ciśnienie wody do mieszania roztworu 
od bardzo niskiego stężenia do nawet 40%. 

Zalety
 n Bardzo wysoki zakres rozcięczenia chemii od 0,25% do 40%. 

Maksymalne stężenie 40% osiągane jest w dozowniku 
z przepływem  wody  7l/min. Przy przepływie wody 14l/min  
maksymalne stężenie 14% 

 n Przemysłowe komponenty ze stali nierdzewnej i mosiądzu, które 
zapewniają wyjątkową wydajność przy minimalnej konserwacji 

 n 12 poziomów rozcieńczenia (od 25 ml do 4000 ml/10l) 
 n Opcja: możliwość wyboru prędkości przepływu do 

napełniania małych i dużych pojemników*
 n 2 metrowy wąż spustowy z haczykiem lub krótki wąż 

spustowy do napełniania butelek   
 n Marki własne; istnieje możliwość wygrawerowania 

napisów oraz logo firmy 

1WAY AciD    
(1WADR40)

Naścienny dozownik do dokładnego rozcieńczania 1 silnie 
skoncentrowanych koncentratów chemicznych według 
określonych proporcji. System miesza wodę ze środkiem 
chemicznym tworząc gotowy do użycia roztwór roboczy. 
Przeznaczonych do silnych koncentratów kwasowych, chlorowych, 
zasadowych itp. System zbudowany w całości ze stali nierdzewnej 
doskonale sprawdza się w warunkach przemysłowych. 1-WAY 
wykorzystuje standardowe ciśnienie wody do mieszania roztworu 
od bardzo niskiego stężenia do nawet 40%.  

Zalety
 n Bardzo wysoki zakres rozcięczenia chemii od 0,25% do 40%. 

Maksymalne stężenie 40% osiągane jest w dozowniku 
z przepływem  wody  7l/min. Przy przepływie wody 14l/min 
maksymalne stężenie 14% 

 n Przemysłowe komponenty ze stali nierdzewnej, które 
zapewniają wyjątkową wydajność przy minimalnej konserwacji

 n 12 poziomów rozcieńczenia (od 25 ml do 4000 ml/10l) 
 n Opcja: możliwość wyboru prędkości przepływu do 

napełniania małych i dużych pojemników* 
 n 2 metrowy wąż spustowy z haczykiem lub krótki wąż 

spustowy do napełniania butelek  
 n Marki własne; istnieje możliwość wygrawerowania 

napisów oraz logo firmy

1-WAY DR14 SYStem DozoWAniA 
śRoDkA chemicznego (1WDR14)

Naścienny dozownik do dokładnego rozcieńczania 
1 koncentratu chemicznego według określonych proporcji. 
System miesza wodę ze środkiem chemicznym tworząc gotowy 
do użycia roztwór roboczy. System dzięki budowie z stali 
nierdzewnej oraz odpornego na środki chemiczne tworzywa 
doskonale sprawdza się w każdych warunkach. Dozownik 
1-WAY wykorzystuje standardowe ciśnienie wody do mieszania 
roztworu od bardzo niskiego stężenia do 14%.  

Zalety
 n  Przemysłowe komponenty ze stali nierdzewnej 

i odpornego na środki chemiczne tworzywa zapewniają 
wyjątkową wydajność przy minimalnej konserwacji

 n 12 poziomów rozcieńczenia (od 25 ml do 1400 ml/10l) 
 n Opcja: możliwość wyboru prędkości przepływu do 

napełniania małych (7l/min) i dużych (14l/min) pojemników* 
 n 2 metrowy wąż spustowy z haczykiem lub krótki wąż 

spustowy do napełniania butelek  
 n Marki własne; istnieje możliwość wygrawerowania 

napisów oraz logo firmy 

 * Proszę podać prędkość przepływu przy zamawianiu: Niski przepływ (LF), wysoki przepływ (HF)



mAX DoSe 
Zawieszany na ścianę system dozujący koncentraty chemiczne.System dozowania doępny w wersji 
dla jednego , dwuch, trzech lub czterech produktów. Max Dose automatycznie i precyzyjne pobiera 
okręśloną ilość koncentratów chemicznych i mięsza je z wodą. Dostępne wersje: z długim wężem 
spustowym do napelniania wiader i krótkim wężem spustowym do napełniania butelek.   
Dostępne wersje zprzyciskiem butelkowym (na jeden produkt do butelek) lub przyciskiem  
(na 1, 2, 3 lub 4 produkty do butelek i wiader). 

Dane techniczne
 n Rozmiar: dozownik na jeden produkt 210x110x95mm, dozownik na 2,3,4 produkty  

275 x110x 95mm
 n Przepływ: Wiadra 14 l / min, butelki 4 l / min
 n Ciśninienie wody od 2 do 7 barów
 n Temperatura pracy 60 ° C max.
 n przyłącze wody 3/ 4 ‘’



UniDoz SYStemY DozoWAniA mS i m01 

MS-Przenośny system z 2m wężem spustowym. Polecany do 
kanistrów o pojemności od 5l do 30l. Idealny do napełniania 
wózków serwisowych oraz małych maszyn szorująco-zbierających.
M01-przenośne systemy dozowania montowane na butelki 
od 500ml do 2l. Dzięki małym rozmiarom są podręcznym 
narzędziem, łatwym do przenoszenia jak i przewożenia na 
wózkach serwisowych.

Zalety
 n Możliwość dostosowania do każdego rodzaju opakowania
 n 12 poziomów rozcieńczenia chemii
 n Przepływ 14l/min lub 7l/min
 n Możliwości podłączenia w każdym miejscu z dostępem do wody
 n Nie wymaga montażu na ścianie
 n Podłączenie na szybko-złączkę lub nypel
 n Sprawne napełnianie wiader, maszyn czyszczących, pianownic, 

opryskiwaczy
 n Obniżają ilość zużycia chemii
 n Możliwość stosowania przy temperaturze wody max 65 °C
 n Poprawia bezpieczeństwo, znacznie ograniczając kontakt 

pracowników z koncentratami.

Dostępne kolory: czarny, niebieski, szary, zielony, czerwony.



UniDoz PiAnoWnicA P01

Pianownica niskociśnieniowa - przenośny system wytwarzania 
piany, szybko i skutecznie wytwarza gęstą, mokrą pianę, 
wykorzystując standardowe ciśnienie wody z sieci. 

Zalety
 n Szybka instalacja – po wyjęciu pianownicy z pudełka, nalać 

detergent do pojemnika i podłączyć do źródła wody
 n 12 poziomów rozcieńczenia chemii
 n Nie wymaga montażu na ścianie
 n Podnosi efektywność pracy
 n Możliwość adaptacji podłączenia do każdego rodzaju butelki i 

kanistra
 n Obniża ilość zużycia chemii
 n Możliwość stosowania przy temperaturze wody 5 - 65 °C
 n Poprawia bezpieczeństwo, znacznie ograniczając kontakt 

pracowników z koncentratami



gAStRo-WASh 

System dozowania pozwalający na rozcieńczenie dwóch produktów oraz płukanie czystą wodą. 
Produkt przeznaczony jest do mycia, dezynfekcji oraz płukania podłóg i powierzchni metodą rozpylania.  
Dozownik Gastro-Wash  wykorzystuje standardowe ciśnienie wody z sieci do mieszania preparatu 
chemicznego ze strumieniem wody aby utworzyć rozcieńczony roztwór, który podawany jest przez 
wąż spustowy do pistoletu spryskującego. Mikser znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, 
szpitalach, sklepach wielkopowierzchniowych, kuchniach, transporcie, rolnictwie, basenach  itd. 

Dane techniczne
 n Przemysłowa konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz mosiądzu. Wszystkie komponenty  są 

odporne na chemikalia  
 n Łatwe uruchamianie urządzenia poprzez pistolet na końcu węża  
 n 12 dysz dozujących pozwala na automatyczne rozcieńczenie koncentratów od 0,5% do 10%
 n Dostępny z 5m, 10m, 15m lub 20m wężem spustowym z certyfikatem do użytku w przemyśle 

spożywczym   
 n Dostępna wersja zamontowana na wózku  
 n W zestawie wieszak na wąż ze stali nierdzewnej, 2 koszyki na kanistry z koncentratami  
 n  Ciśnienie wody od 3 do 10 Barów  
 n Temperatura pracy 60° C max  
 n Czytelne oznaczenie mycie /dezynfekcja/płukanie 
 n  Zwór zapobiegający cofaniu się środka chemicznego
 n  Marki własne, możliwość wygrawerowania napisów oraz logo firmy

gAStRo-WASh AciD

System dozowania pozwalający na rozcieńczenie dwóch silnie skoncentrowanych koncentratów 
chemicznych oraz płukanie czystą wodą. Produkt przeznaczony jest do mycia, dezynfekcji oraz płukania 
podłóg i powierzchni metodą rozpylania.  Mikser przeznaczonych do silnych koncentratów kwasowych, 
chlorowych, zasadowych itp. System zbudowany w 100% ze stali nierdzewnej doskonale sprawdza 
się w warunkach przemysłowych. Dozownik Gastro-Wash  wykorzystuje standardowe ciśnienie wody 
z sieci do mieszania preparatu chemicznego ze strumieniem wody aby utworzyć rozcieńczony roztwór, 
który podawany jest przez wąż spustowy do pistoletu spryskującego Mikser znajduje zastosowanie 
w betoniarniach?, przemyśle spożywczym, szpitalach, transporcie, rolnictwie, basenach  itd.  

Dane techniczne
 n Przemysłowa konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewniają wyjątkową wydajność przy 

minimalnej konserwacji 
 n Łatwe uruchamianie urządzenia poprzez pistolet na końcu węża  
 n 12 dysz dozujących pozwala na automatyczne rozcieńczenie koncentratów od 0,5% do 10%  
 n Dostępny z 5m, 10m, 15m lub 20m wężem spustowym z certyfikatem do użytku w przemyśle spożywczym  
 n Dostępna wersja zamontowana na wózku  
 n W zestawie wieszak na wąż ze stali nierdzewnej, 2 koszyki na kanistry z koncentratami   
 n Ciśnienie wody od 3 do 10 Barów  
 n Temperatura pracy 60 ° C max 
 n Czytelne oznaczenie mycie /dezynfekcja/płukanie 
 n  Zwór zapobiegający cofaniu się środka chemicznego  
 n Marki własne, możliwość wygrawerowania napisów oraz logo firmy



PiAnoWnicA FoAm WASh (FWAS) 

Foam Wash Air System Pianownica kwasoodporna na wodę 
z sieci oraz sprężone powietrze, montowana na ścianę (satelita) 
lub na wózku. Wytwarza pianę ze środków chemicznych 
wyrzucając ją na odległość do 3m. Automatycznie pobiera 
środek chemiczny w 12 różnych stężeniach. Bardzo gęsta 
piana wytwarzana jest przez wtryskiwanie sprężonego 
powietrza do gotowego roztworu co skutkuje zwiększeniem 
objętości piany oraz zdolność pokrycia. Czyni to wytwornice 
piany Unidoz Foam Wash Air System idealnym urządzeniem 
do pianowego czyszczenia każdego rodzaju powierzchni. 
Wytwornica piany w porównaniu do zbiornikowych 
wytwornic piany INOX, nie wytwarza ze środków chemicznych 
drażniącej mgły, powodującej podrażnienia i poparzenia.  
Przeznaczona do pianowania powierzchni w przemyśle 
spożywczym, transporcie, rolnictwie itp. 

Zalety
 n Ciągła praca nie wymagająca uzupełniania zbiorników 
 n Brak zbiornika pod wysokim ciśnieniem  
 n Niskie zużycie detergentu  
 n Niski pobór wody  
 n Gęsta piana  
 n Mobilność  
 n Możliwość regulacji gęstości piany, piana sucha lub mokra 
 n Nie wytwarza drażniącej mgły ze środków chemicznych

Dane techniczne wytwornicy piany UNIDOZ Foamer Foam-Wash
 n 12 poziomów rozcieńczenia chemii zakres 0,1 % do 16 % 
 n Woda z sieci, robocze ciśnienie wody od 3 Bar do 8 Bar 
 n  Ciśnienie powietrza od 3Bar do 10Bar  
 n Regulator pozwalający na ustawienie suchej lub mokrej piany 
 n Przepływ wody 250L/h  
 n Temperatura pracy: przy produktach pianowych zalecana 

jest pokojowa temperatura wody - MAX 40C
 n Pokrycie powierzchni 10m2/min  
 n Materiał: stal nierdzewna  
 n Zawór zapobiegający cofaniu się środka chemicznego 
 n Wózek pozwalający na przewożenie kanistrów z chemią 

(od 5l do 30l)  
 n Wąż do 20m możliwość wyboru długości węża spustowego 
 n Wytwornica piany dostępna w dwóch wersjach satelita 

(zawieszana na ścianę) oraz z wózkiem



PiAnoWnicA kWASooDPoRnA 50L  
UniDoz AiR PomP FoAmeR (PAPF50L) 
Kwasoodporna pianownica z 50l zbiornikiem bezciśnieniowym zamontowanym na wózku ze stali 
nierdzewnej, system pianujący wykorzystuje pompę pneumatyczną, która pobiera przygotowany 
roztwór roboczy z 50 litrowego zbiornika i wyrzuca w postaci gęstej piany na odległość do 6m. 
Rekomendowana do powierzchni do 500m2 Zalecany dla przemysłu spożywczego, rolnictwa, 
transportu, Auto Detailing, przemysłu itp. 

Zalety
 n Urządzenie dostępne w dowolnej konfiguracji zbiorników oraz z wózkiem lub bez  
 n  Bezpieczeństwo – brak zbiornika pod wysokim ciśnieniem  
 n Bardzo gęsta i zbita piana  
 n Mobilny, zwrotny, kwasoodporny wózek  
 n Niskie zużycie detergentu  
 n Możliwość regulacji gęstości piany, piana sucha lub mokra  
 n Nie wytwarza drażniącej mgły ze środków chemicznych 

   

Dane techniczne 
 n Pianownica ze stali nierdzewnej z niebrudzącymi kołami dla łatwego transportu 
 n Odporny zbiornik na środek chemiczny o dużym otworze pokrywy dla łatwego napełniania 
 n Dostępny z 5m, 10m, 15m, 20m lub 25m wężem spustowym z certyfikatem do przemysłu 

spożywczego 
 n Wąż tłoczny zakończony zaworem oraz wymienną lancą
 n Ciśnienie powietrza: Od 3 do 10 barów 
 n Pokrycie z 50l gotowego roztworu: około 250 m2 
 n 55 minut czas pracy na 50 litrach wstępnie zmieszanego roztworu 
 n Regulator pozwalający na wybór suchej lub mokrej piany 
 n Przemysłowa obudowa chroni wytwornice piany przed uszkodzeniem 



QUick FoAm  WYtWoRnicA PiAnY 
Pianownica Quick foam urządzenie podłączane do myjek wysokociśnieniowych, automatycznie 
pobiera koncentrat chemiczny z kanistra w określonej proporcji, łączy go z wodą pod wysokim 
ciśnieniem bez potrzeby użycia kompresora. Pianownica może być montowana na ścianę lub 
bezpośrednio na urządzenie myjące. Rekomendowana tam gdzie zachodzi potrzeba ciągłej pracy  
np. w rolnictwie, przemyśle, transporcie itp.

Zalety
 n Urządzenie dedykowane do użytku przemysłowego   
 n Szybka praca   
 n Ciągłość pracy, nie wymaga przygotowywania roztworów roboczych 
 n Brak potrzeby podłączania kompresora powietrza  
 n Bezpieczeństwo, minimalny kontakt pracownika z koncentratem chemicznym
 n  Marki własne, możliwość wygrawerowania napisów oraz logo firmy

Dane techniczne
 n  Ciśnienie robocze od 80 do 250 barów  
 n Temperatura pracy 150°C max.  
 n 5 poziomów rozcieńczenia chemii, zakres 0,25% do 16%  
 n Pokrycie powierzchni od 6 do 12m2/min  
 n Materiał: stal nierdzewna
 n  W zestawie: urządzenie, lanca pianotwórcza, wąż ciśnieniowy, pistolet ciśnieniowy  

(do wyboru: urządzenie z wężem i pistoletem lub bez węża i pistoletu)
 n  Długość węża max 30mb



UniDoz oPRYSkiWAcz 
Zawieszany na ścianę opryskiwacz przeznaczony do mycia metodą natrysku (miesza koncentrat 
chemiczny ze strumieniem wody) wykorzystujący standardowe ciśnienie z sieci wodociągowej 
(2,5-10 bar). Precyzyjnie rozcieńczony roztwór jest regulowany przez 12 końcówek dozujących. 
Charakteryzuje się niskim zużyciem wody. 

Dane Techniczne
 n Pistolet zamontowany na końcu węża spustowego umożliwia łatwą obsługę opryskiwacza 
 n Dostępny z 5m, 10m, 15m, 20m i 25m wężem oraz z pistoletem i wieszakiem na wąż 
 n 12 dysz do rozcieńczenia koncentratu od 1% do 12% 
 n Temperatura pracy 60° C max. 
 n ciśnienie wody od 2,5 do 10 barów 
 n Materiał: stal nierdzewna i mosiądz lub w całości stal nierdzewna 
 n Przemysłowa obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniem 
 n Idealny do zastosowania w myjniach, przemyśle i rolnictwie 



Pełny zakres pomp do przemysłowych zmywarek do naczyń. 
Systemy dozowania przeznaczonye do automatycznego 
dozowania detergentów oraz nabłyszczaczaczy. Wysokiej 
jakości pompy perystaltyczne zapewniają odpowiednią dawkę 
detergentów dla danego cyklu, wykonane z najwyżej jakości 
materiałów odpornych chemicznie. 

DozoWniki PoJeDYncze

Dane techniczne
 n 1 lub 2 potencjometry do regulacji szybkości dozowania 

i czasu dozowania 
 n Montaż naścienny: 2 śruby lub na specjalnym uchwycie 

zawartym w zestawie instalacyjnym 
 n Zasilanie: 24 VAC, 24 VDC, 110 VAC/50/60 Hz, 230 V/ 

50-60 Hz 
 n Wymiary: długość 101mm, wysokość 106mm, 

szerokość 103mm, waga 725g 
 n Międzynarodowy Stopień ochrony: IP 65 
 n Natężenie przepływu: do 10 l/h i 2,5 bara ciśnienia 

maksymalnego

Zalety
 n Szeroki wybór modeli dostosowanych do potrzeb klienta 
 n Pojedyncze pompy perystaltyczne z szerokim wyborem 

opcji, takich jak: stała szybkość przepływu, szybkość 
przepływu z regulacją prędkości, sterowanie czasowe, 
tryb start/stop, sterowanie czasowe w zmywarce przy 
napełnianianiu i płukanianiu 

DDA – AnALogoWe PoDWóJne PomPY 
PeRYStALtYczne 

Podwójne pompy perystaltyczne przeznaczone do rozcieńczania 
detergentu i nabłyszczacza w zmywarkach z dużym wyborem tub 
pompujących, dobranych zgodnie z właściwościami stosowanych 
produktów chemicznych.

Dane techniczne
 n Zasilanie: 230 V / 50-60 Hz, 110 V AC / 50/60 Hz, 
 n Znamionowy prąd: od 24 Vac lub 230Vac 
 n Wymiary: 171mm x 177mm x 132mm 
 n Natężenie przepływu: do 10 l/h i 2,5 bara ciśnienia 

maksymalnego
 n Międzynarodowy Stopień ochrony: IP 65. 
 n Automatyczne dozowanie detergentu podczas 

napełniania i płukania 
 n Automatyczne dozowanie płynu płuczącego podczas 

cyklu płukania 

 n Regulacja prędkości podawania detergentu w cyklu 
napełniania i płukania, regulacja prędkości podawania 
nabłyszczacza podczas cyklu płukania. 

 n Napełnianie i płukanie, sygnały elektrozaworu: 24-230VAC 
 n Dozowanie nabłyszczacza, gdy sygnał jest włączona  

lub wyłączona (opcja)
 n Diody LED informujące o stanie urządzenia

Zalety
 n Szeroki wybór modeli dostosowane do potrzeb klienta 
 n Kompaktowa i odporna na uszkodzenia konstrukcja 
 n Przeźroczysta obudowa z poliwęglanu zaprojektowana 

do ochrony przycisków urządzeń, ułatwiająca 
użytkownikowi kontrolę wskaźników 

 n Odpinane i wymienne obudowy pompy dla łatwiejszego 
serwisu 

 n Dostępne 2 typy montażu: na ścianie lub na specjalnym 
uchwycie (Kompletny zestaw instalacyjny w zestawie) 

 n Sonda poziomu sygnalizująca brak produktu (dostępne 
na życzenie)  

DDS PoDWóJne eLektRoniczne PomPY DozUJące

Seria  podwójnych perystaltycznych pomp cyfrowych DDS 
z wbudowanym mikroprocesorem  przeznaczona do zmywarek 
do naczyń. Zaprojektowanych do dokładnego dozowania 
środka piorącego oraz płuczącego, jak również do zarządzania 
zaawansowanymi danymi Podwójne pompy perystaltyczne 
przeznaczone do rozcieńczania detergentu i nabłyszczaczacza 
z dużym wyborem tub pompujących, dobranych zgodnie 
z właściwościami stosowanych produktów chemicznych .

Dane techniczne
 n Zasilanie: 110V AC / 50/60Hz, 230V / 50-60Hz 
 n Znamionowy prąd: od 24 Vac lub 230Vac 
 n Wymiary: 171mm x 177mm x 132mm 
 n Przepływ: do 10 l/h oraz 2,5 bara ciśnienia 

maksymalnego.

Zalety wybranych modeli
 n Regulacja przepływu detergentu i nabłyszczacza. 

Przepływ detergentów może być regulowana w czasie 
napełniania i cykl płukania. Dawki aktywowane poprzez 
sygnały elektrozaworu (24Vdc-220Vac) 

 n Sondy poziomu produktu
 n Regulowany natężenie przepływu detergentu oraz 

nabłyszczacza przez sondę przewodności  
 n Kontrola poziomu nabłyszczacza  
 n Dozowania stałych detergentów 

DozoWniki PoJeDYncze

DDA – AnALogoWe PoDWóJne PomPY PeRYStALtYczne

DDS PoDWóJne eLektRoniczne PomPY DozUJące

zmYWARki – SYStemY DozoWAniA Do zmYWARek gAStRonomicznYch



SYStemY DozoWAniA Do PRALni 
PoJeDYncze PRALki

System dozowania  coRAL i meDUSA zostały specjalnie 
zaprojektowane do automatycznego dawkowania produktów 
chemicznych w pojedynczych pralkach/maszynach pralniczych 
z możliwością zoptymalizowanego zarządzania. 

coRAL Dane techniczne
 n Przepływ (l/h) 25, 50, 55, 100, 110 
 n Kod IP: IP65 
 n Zasilanie: 230 VCA ± 10%; 50/60 Hz 
 n Konfigurowalny napięcia sygnały wejściowe:  

24 VAC - 230 VAC.

meDUSA Dane techniczne
 n Przepływ (l/h), 20 i 40 
 n Kod IP: IP65 
 n Zasilanie: 230 VCA ± 10%; 50/60 Hz 
 n Konfigurowalny napięcia sygnały wejściowe:  

24 VAC - 230 VAC.

Zalety
 n Elektroniczny kontroler  do dokładnego dozowania 

w każdym urządzeniu pralniczym 
 n Zarządzanie jednostki poprzez programator na 

wyświetlaczu lub zewnętrze urządzenie Hand Held Pro  
 n Komunikacja bezpośrednia przez PC lub  modem w celu 

zmiany oprogramowania lub sprawdzenia danych 
 n Oprogramowanie do zarządzania LAVnet
 n Do 8 pomp i 20 formuł kontrolnych
 n Szeroki zakres prędkości przepływu w celu dopasowania 

do możliwości wszystkich rodzajów pralek 
 n Podwójne zabezpieczenie hasłem, aby uniemożliwić 

dostęp osób nieupoważnionych 
 n Programowalne opóźnienie do dozowania różnych 

produktów 
 n Możliwość konfiguracja poziomu rozcieńczenia 

produktów chemicznych

SYStem DozoWAniA śRoDkóW chemicznYch Do 
WieLU URząDzeń PRALniczYch 

mULtiLAV Series 
Seria MULTILAV-Scentralizowany system dozowania dla 
maksymalnie 8 urządzeń pralniczych.

Technical Data
 n Scentralizowany system dozowania pozwala 

kontrolować do 8 pralek 
 n Do 8 pomp i 20 konfiguracji dla każdego rodzaju 

urządzeń pralniczych 
 n Możliwość montażu 1 lub 2 rozdzielaczy 
 n Bezpośrednia komunikacja z komputerem PC lub 

modem do przeprowadzenia procesu programowania 
lub pobrania danych 

 n Oprogramowanie do zarządzania LAVnet 
 n Dostępne perystaltyczne pompy szybkość przepływu: 

25l/h, 40l/h, 60l/h, 70l/h, 90l/h, 100l/h, 120l/h, 200l/h, 
a 400l/h.

hAnD heLD PRo 
Urządzenie do sterowania systemami dozowania bez 
wbudowanych wyświetlaczy.
Możliwość podłączenia do każdego rodzaju dozownika 
w celu zaprogramowania, sprawdzenia lub zmiany 
ustawień jak również do sprawdzenia informacji 
o zużyciu środka chemicznego.



UniDoz SD 01 StAcJA SzYbkiego nAPełniAniA 

Stacja szybkiego tankowania maszyn czyszczących, polecana do obiektów gdzie 
wymagana jest szybka gotowość maszyny do pracy. Zbiornik o dużej pojemności na 
roztwór gotowy do użycia w wybranym stężeniu, pozwala na szybkie uzupełnianie 
zbiorników maszyn czyszczących.

Zalety
 n Zbiornik 200l
 n Automatyczne napełnianie zbiornika
 n 12 poziomów rozcieńczenia chemii
 n Skraca czas tankowania do minimum - szybkość zrzutu 100l na minutę
 n Szybki montaż, nie wymaga elektryczności – wystarczy podłączenie do źródła wody
 n Wytrzymały, metalowy zawór spustowy 

UniDoz (mS-02) DozoWnik Do beczek 200l 

System dozowania montowany na beczki 200l!

Zalety
 n Automatyczne mieszanie koncentratów chemicznych z wodą
 n 12 poziomów rozcieńczenia
 n Czas napełniania  14l/minl

SD-01

MS-02





➜ www.unidoz.com➜ email: info@unidoz.com


