
Dozownik łokciowy uniwersalny sm 2 
Dozownik łokciowy sm 2 500

Dozownik łokciowy uniwersalny SM2
do butelek 500 ml i 1000 ml.

Dozownik łokciowy SM2 500
do butelek 500ml.

Do aplikacji preparatów do dezynfekcji,  
mycia i pielęgnacji rąk.

Zalety
specjalna konstrukcja pompki i zintegrowany z nią docisk  
do butelki zapobiega wyparowywaniu i zakażeniu preparatów
specjalny zawór chroniący przed zakażeniem  
i zanieczyszczeniem 
całkowite wykorzystanie preparatu dzięki elastycznemu 
wężykowi zasysającemu
możliwość dozowania w dawkach 1, 2 lub 3 ml
łatwy w czyszczeniu i myciu dzięki możliwości demontażu 
dozownika i pompki
prosty montaż

Opis
Proste i dokładne dozowanie środków do dezynfekcji, mycia  
i pielęgnacji rąk.

dozowanie odpowiedniej ilości środka poprzez łatwą zmianę 
skoku dozownika
system pompujący i zawór wylotowy przystosowane są  
do dozowania preparatów o różnej gęstości i lepkości
hermetyczny zawór wylotowy zapobiega wyschnięciu, kapaniu, 
wyparowywaniu, i zakażeniom preparatów

Zmiana preparatu
Przy zmianie preparatu wymagana jest jedynie prosta wymiana 
butelek i przepłukanie systemu pompującego.

Czyszczenie
W celu wyczyszczenia dozownika część dozującą dozownika można 
łatwo bez użycia narzędzi odłączyć od części ściennej dozownika. 
Gładka i  błyszcząca powierzchnia umożliwia łatwe czyszczenie.

Zawór wylotowy
Zawór wylotowy jest tak zaprojektowany, że pierwsze naciśnięcie 
dźwigni dozownika powoduje otwarcie zaworu i swobodne 
wypłynięcie dozowanego preparatu (Rys. nr 1).

W ten sposób unika się ostrego, tryskającego strumienia preparatu.

Dodatkowe uszczelnienie na końcówce zamykającej zawór zapobiega 
kapaniu preparatu przy zamkniętym zaworze (Rys. nr 2).

sm 2 Universal – passend für Flaschen von 
500 ml bis 1.000 ml
sm 2 500 – passend für 500 ml Flaschen
Für die Applikation von Händedesinfektions- 
mitteln, Wasch- und Pflegelotionen

Produkt-Information Hygiene-Technik

Unser Plus:
 keine Rückverkeimung und Verdunstung durch einzig- 

artige Pumpenkonstruktion und integrierten Flaschen-
verschluss

 gegen Berührung und Kontamination geschütztes 
Ventil

 absolute Restentleerung des Gebindes durch flexiblen 
Saugschlauch

 verstellbarer Dosierhub: 1, 2 oder 3 ml
 leichte Reinigung durch komplette Zerlegbarkeit des 

Spenders und der Pumpe
 einfache Montage

Beschreibung
Einfache und exakte Dosierung von Händedesinfektionsmitteln, 
Wasch- und Pflegelotionen.

Dosiert die benötigten Präparatemengen durch den verstell-•	
baren Dosierhub in Mengen von 1, 2 oder 3 ml je Hub.

Pumpsystem und Auslaufventil sind aufeinander abgestimmt •	
und berücksichtigen die unterschiedlichen Viskositäten der 
Präparate.

Hermetische Abriegelung durch einzigartiges Auslaufventil: •	
kein Nachtropfen, kein Auslaufen, kein Eintrocknen, kein 
Verdunsten, keine Rückverkeimung.

Produktwechsel
Beim Produktwechsel ist nur die Einwegflasche auszutauschen 
und das einfach herausnehmbare Pumpsystem durchzuspülen. 
Das Flaschenetikett ist gleichzeitig Spenderetikett.

Reinigung
Der Wandspender lässt sich ohne Werkzeug demontieren und 
zerlegen. Glatte und polierte Oberflächen ermöglichen leichte 
Reinigung.

Auslaufventil
Das Auslaufventil ist so konzipiert, dass dies erst durch die Betä-
tigung des Armhebels geöffnet wird und das Produkt ausfließen 
kann (Abb. 1). Hierdurch wird ein scharfer, spritzender Strahl 
vermieden. 

Die zusätzliche Dichtung am untersten Ende der Auslauföffnung 
(Abb. 2) verhindert ein Tropfen bei geschlossenem Ventil.

Füllstandskontrolle
Durch den transparenten Flaschenkörper jederzeit möglich.

Betätigungshebel
Kann per Ellenbogen oder Unterarm betätigt werden.
Der Hebel lässt sich nach oben klappen zum einfachen
Austausch der Pumpe und zur Dosiereinstellung.

sm 2 Universal / sm 2 500

Abb. 1 Abb. 2Rys. 1 Rys. 2

Poziom napełnienia
Poprzez przezroczyste butelki zawsze można sprawdzić poziom 
napełnienia (butelek) preparatem.

Dźwignia
Może być obsługiwana przy pomocy przedramienia lub łokcia.
Poprzez możliwość jej łatwego odchylenia do tyłu można w prosty 
sposób wymienić pompkę lub ustawić odpowiednie dozowanie.



w
er

sj
a 

1.
1 

z 
dn

ia
 2

4.
02

.2
01

2

Dozownik łokciowy uniwersalny sm 2 
Dozownik łokciowy sm 2 500

Wskazówki dotyczące montażu
Standardowe mocowanie: 

dwa otwory u góry i jeden otwór na dole
Najlepsze mocowanie dozownika osiąga się poprzez wpasowanie 
otworów w szczeliny między płytkami ceramicznymi

Wymiary dozownika łokciowego uniwersalnego SM2

Dane techniczne

Kompatybilność z butelkami: 500-1000 ml Dozownik łokciowy 
uniwersalny SM2

500 ml dozownik łokciowy  
SM2 500

Możliwość dozowania: 1 ml, 2 ml, 3 ml

Materiały: obudowa z tworzywa sztucznego 
ABS, części metalowe  ze stali 
nierdzewnej.

147
40

0

258

210 mm

m
in

. 4
90

 m
m

m
in

. 7
0 

m
m

 

Wymiary części ściennej
dozownika
28 – 40 mm
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 Idealna wysokość montażu 
dozownika od podłogi
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Wymiary części ściennej
dozownika

 Idealna wysokość montażu 
dozownika od podłogi


