
De fàcil accés a persones amb mobilitat reduïda, no 
requereix contacte amb l’usuari.

DI·GENIC

DISPENSADOR 
DE GEL HIDROALCOHÒLIC

AUTOMÀTIC 
DE GRAN CAPACITAT
Punt de neteja per a desinfecció de mans destinat 
a grans superfícies interiors amb gran afluència 
d’usuaris, com aeroports, supermercats, centres 
comercials, grans companyies, centres sanitaris o 
restauració.

No requereix cap mena de contacte amb l’usua-
ri, el producte hidroalcohòlic és dosificat de manera 
automàtica en col·locar les mans a la zona de 
neteja. 



Porta lateral amb tancament mitjançant 
clau. Fàcil accés a l’interior de l’habitacle 
per a muntatge, manteniment i reposició.

Espai per al contenidor del producte 
hidroalcohòlic, bomba dosificadora i placa 
electrònica.

HABITACLE 

L’equip requereix alimentació elèctrica. 
Connexió de l’equip a la xarxa elèctrica 
mitjançant el cable que surt per la part 
posterior de l’equip a un endoll schuko a 
230V AC.

Possibilitat d’incorporar iconografia en tall a 
planxa al frontal de l’equip.

Contenidor del producte de gran capaci-
tat (fins a 25L) per reduir el nombre de 
reposicions del producte.

Barret inclinat per evitar crear un punt on 
acumular brutícia.

Obertura de la tapa superior per a 
muntatge i manteniment de les fotocèl·lules 
i sortidors.

L’equip disposa d’un regulador de pressió 
per a poder ajustar-lo segons necessitats. 
Es recomana que hi hagi una major pressió 
en gels hidroalcohòlics més densos.

Dos punts de desaigua amb cubeta 
interior extraïble, en acer inoxidable pel 

possible residual del producte. 

Col·locació de les mans a la zona de neteja. 
Dues fotocèl·lules activen la bomba dosifica-
dora que proporciona un impuls de producte 
hidroalcohòlic a través de dos sortidors, per 
a una millor aplicació del producte. No 

requereix cap contacte amb l’usuari.

L’equip està configurat per a realitzar una 
dosificació amb un temps d’inactivitat de les 
fotocèl·lules de 3 segons, per evitar el 
malbaratament del producte. El temps 
d’inactivitat pot configurar-se en quatre 

combinacions diferents: 3”, 4”, 5” o 7”.

L’equip està configurat per activar / desacti-
var 3 impulsos automàtics després de 4h 
hores d’inactivitat de les fotocèl·lules, per 
evitar possibles solidificacions del 
producte hidroalcohòlic. Per defecte, la 

funció està activada.
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