
Dávkovací stanice
Vyvíjíme a vyrábíme automatické, bezdotykové, velkokapacitní
dávkovací stanice a dávkovače na dezinfekci rukou.               

 

Konfigurace dávkovacích stanic
Stanice pro tekutou dezinfekci               
dezitech AE 1000 professional                         
dezitech AE 1000 business              
dezitech AE 1000 premium              
dezitech AE 1000 classic

Stanice pro gelovou dezinfekci      
dezitech GE 1000 premium              
dezitech GE 1000 classic

- Bezdotykové dávkování dezinfekce                                                
- Zásobník na 5 litrů a úložný prostor na dalších 5 litrů                   
- Mobilní aplikace pro správu a nastavení stanice                                             
- Zabezpečeno pro používání certifikované dezinfekce                            
- Zajištění české certifikované dezinfekce                                                   
- Napájení z akumulátorů včetně dobíjení ze sítě 230V/12V
- Možnost barevné úpravy, doplnění firemního loga a nápisů
- Rozměry: 1230 x 240 x 200 mm   
- Certifikace CE

Nástěnné nerezové dávkovače    
1000 ml, 2000 ml 

Dávkovač pro tekutou dezinfekci 

Dávkovač pro gelovou dezinfekci

Bezdotykové dávkování              
Napájení na baterie, adaptér DC6V                    
Rozměry: 254,5 x 102 x 93 mm  

Provozování přes mobilní aplikaci

Automatické dávkování

Energeticky úsporné dávkování

Zabezpečeno pro certifikovanou 
dezinfekci s garancí zdravotní 
bezpečnosti

Kapacita nádrže 5l a 5l skladový prostor

Možnosti konfigurace jednotek   

Základní parametry 

Hlavní přednosti 

Tyto velkokapacitní dávkovače jsou určeny k pravidelné hygieně 
rukou na pracovištích, úřadech, školách, obchodech, sportovištích
a  zdravotnických  zařízeních. Všude tam, kde je důležité zajistit 
pravidelnou hygienu a prevenci proti šíření epidemie. 

Zajištění certifikované dezinfekce

The Power of Experience
www.dezitech.cz



Dispensers
We develop and manufacture automatic, non-contact, large-
capacity dispensers for hand disinfection.               

 

Dispenser configuration          
Dispenser for liquid disinfection - Spraying   
dezitech AE 1000 professional                  
dezitech AE 1000 business                     
dezitech AE 1000 premium                  
dezitech AE 1000 classic

Dispenser for gel disinfection - Dripping
dezitech GE 1000 premium                 
dezitech GE 1000 classic

Cϵ 2378 

- Non-contact dosing of disinfection, fully automatic                                               
- Tank for 5 liters and storage space for another 5 liters                    
-  Mobile application for management and setting of dispensers                                          
- Secured for the use of certified disinfection                                       
- Ensuring Czech certified disinfection                                                    
- Power supply from batteries and recharging 230V /12V
- Possibility to add company logo, inscriptions and color changes
- Dimensions: 1230 x 240 x 200 mm   
- Certification CE

Stainless steel dispensers         
1000 ml, 2000 ml                                  
Dispenser for liquid disinfection               
- Spraying                                        
Dispenser for gel disinfection                   
- Dripping

Non-contact dosing, fully automatic                               
Battery powered, adapter DC6V                      
Dimensions: 254,5 x 102 x 93 mm  

Operation via mobile application

Fully automatic dosing

Very energy efficient dosing

Secured for certified disinfection with        
a guarantee of health safety

Tank capacity 5l and 5l storage space

Unit configuration options  

Basic parameters

Main advantages

These high-capacity dispensers are designed for regular hand 
hygiene in workplaces, offices, schools, shops, sports grounds 
and medical facilities. Wherever it is important to ensure regular 
hygiene and prevention against the spread of the epidemic.

Ensuring certified disinfection

The Power of Experience
www.dezitech.cz


