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DJ0080ACS
AÇO INOX AISI 304

DESCRIÇÃO
Dispensador de sabão líquido automático, com capacidade 
de 1,2 L, em aço inoxidável AISI 304 com tratamento anti-im-
pressão digital. Modelo robusto e antivandálico. Ideal para 
instalar em hospitais, centros de saúde, centros para idosos, 
laboratórios e centros de pesquisa, indústria de alimentos, 
cozinhas, etc.

MATERIAIS E COMPONENTES
Corpo em aço inox AISI 304, acabamento escovado. Fixa-se 
na parede mediante 4 parafusos e buchas fornecidos. Todas 
as superfícies são lisas e estão soldadas por laser, podendo 
serem limpas em profundidade, interior e exteriormente. 
A parte superior inclinada impossibilita que se pousem copos 
ou cigarros, evitando assim manchas e queimaduras. Está 
fixa ao corpo mediante parafusos que permitem que esta seja 
removível para que se possa proceder ao reabastecimento.
Reservatório de plástico interno (PP) recarregável e total-
mente removível para fácil limpeza e desinfecção, com capa-
cidade de 1,2 L. Fecho com chave especial, fornecida com o 
equipamento. Visor de conteúdo na frente. 
Equipamento automático com infavermelho. Opera com 4 ba-
terias alcalinas do tipo D que fornecem uma tensão total de 
6V ao dispensador de sabão. Led brilhante que informa quan-
do as baterias precisam ser substituídas.
Adequado para dosagem de sabonetes líquidos, com pH neu-
tro e livre de cloro. Admite também soluções desinfetantes, 
sabonetes líquidos ou gel hidroalcoólico.
Caixa universal que permite incorporar tanques para sabão 
líquido, espuma ou spray.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 336 x 97 x 168 mm

PESO (VAZIO) 1,5 Kg

ALTURA DA INSTALAÇÃO 15 a 20 cm bancada

CAPACIDADE 1,2 L

QUANTIDADE EXPELIDA POR PULSÃO 1,0 ml

ISO 9001:2000

DISPENSADOR AUTOMÁTICO
DE SUPERFÍCIE (SABÃO LIQUÍDO)


