
Τα συστήματα δοσολόγησης Nexa έχουν έναν κομψό σχεδιασμό και αντλία που δεν στάζει, η οποία αναρροφά 
την περίσσεια προϊόντος, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή ολισθήσεων, πτώσεων και απώλεια του προϊόντος. 
Το δοσομετρικό σύστημα είναι εύκολο στο γέμισμα και η μονάδα πολλαπλών χρήσεων είναι δυνατόν να δοσολογεί 
όλων των ειδών προϊόντος – τζελ, υγρό και αφρό.
Όταν η δοσολόγηση γίνεται με το χέρι, υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 528/2012 για βιοκτόνα προϊόντα. 
Η επιφάνεια του σημείου που πιέζεται με το χέρι αναστέλλει την ανάπτυξη των βακτηριδίων (ISO22196). Ενεργή 
ουσία: ύαλος φωσφορικού αργύρου  

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΣΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΗ NEXA COMPACT  
Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα δοσολόγησης, χωρίς αφή, που 
αντλεί αυτόματα τη σωστή ποσότητα προϊόντος

 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ NEXA COMPACT  
Δοσομετρικό για χρήση με το χέρι ή χρήση με τον αγκώνα

 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ NEXA (ΓΚΡΙ)  
Το δοσομετρικό για χρήση με τον αγκώνα Nexa Compact επιτρέπει 
τη διανομή του προϊόντος χωρίς τη χρήση των χεριών ώστε να 
αποφεύγεται περαιτέρω η διασταυρούμενη μόλυνση

 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ  
Διαθέσιμοι πίνακες οδηγιών με το λογότυπο της εταιρείας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 Δοσομετρικό χωρίς αφή  

Μέγεθος (Υ x Π x Β): 236 x 140 x 102 mm  
Βάρος: 0,51 kg (χωρίς μπαταρίες)  
Μπαταρία: 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου C 

 Δοσομετρικό για χρήση με το χέρι  
Μέγεθος (Υ x Π x Β): 236 x 140 x 102 mm  
Βάρος: 0,39 kg

 Δοσομετρικό για χρήση με τον αγκώνα  
Μέγεθος (Υ x Π x Β): 236 x 140 x 180 mm  
Βάρος: 0,49 kg

 Σταθμός απολύμανσης για τη φροντίδα των χεριών  
Μέγεθος (Υ x Π x Β): 1300 x 340 x 280 mm

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, δείτε την ετικέτα  
προϊόντος και το φύλλο δεδομένων ασφάλειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Να διατηρείτε πάντα το δοσομετρικό καθαρό και κλειστό για να  
αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ NEXA
Αποτελεσματική δοσολόγηση με αντλία που δεν στάζει
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