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Moduł dozujący Wetrok Pro 
Tyle, ile trzeba – tak niewiele, jak to możliwe
Nowe moduły dozujące Wetrok sprawiają, że dozowanie jest łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze.  
Wykorzystywana jest tylko niezbędna ilość środka czyszczącego (i ani kropli więcej). To gwarancja  
optymalnych rezultatów czyszczenia w harmonii ze środowiskiem. Dostępne są trzy moduły  
dozujące do różnych zastosowań w ramach czyszczenia regularnego. Napełnianie butelek, wiader,  
czy też bezpośrednio zbiorników maszyn czyszczących – do każdego z tych zadań oferujemy  
odpowiednią stację dozującą.

Stosujesz wiele 
różnych środków 
czyszczących?
Nowy moduł dozujący DC Pro 
4 × 4 L rozwiąże wszystkie Twoje 
problemy. Można do niego podłączyć 
maksymalnie cztery różne środki 
czyszczące – np. jeden środek 
do czyszczenia powierzchni, dwa 
środki do czyszczenia sanitariatów 
(czyszczenie regularne, czyszczenie 
zasadnicze) i jeden uniwersalny 
środek czyszczący.

Korzyści: 

Maksymalne 
bezpieczeństwo 
Moduły dozujące Wetrok 
spełniają europejskie normy 
dotyczące ochrony wody pitnej 
(dostępny certyfikat DVGW). 
Zwrotny zawór bezpieczeństwa 
gwarantuje, że do wody pitnej 
nie przedostaje się z powrotem 
ani jedna kropla chemicznego 
środka czyszczącego. 
Manipulowanie dozowaniem  
jest wykluczone – moduł 
dozujący można otworzyć  
tylko kluczem.

Prosta obsługa 
Montaż stacji dozującej jest 
bardzo łatwy, a obsługa niemal 
intuicyjna (dołączona jest 
instrukcja krok po kroku). Przy 
napełnianiu butelek możliwa 
jest obsługa jedną ręką, a przy 
napełnianiu wiader i maszyn 
czyszczących (przepływ ciągły) 
dostępna jest opcja blokady. 
Element łączący umożliwia 
sprytne łączenie kilku modułów 
dozujących. 

Dobre dla środowiska 
Precyzyjnie ustawiaj niezbędną 
ilość chemicznych środków 
czyszczących. W ten sposób 
możesz zapobiec szkodliwemu 
dla środowiska nadmiernemu 
dozowaniu (lub zbyt małemu 
dozowaniu, które pogarsza efekt 
czyszczenia), chronić środowisko 
i oszczędzać wodę – a w 
rezultacie zmniejszać koszty.

Wszechstronne 
zastosowanie
Wybierz stację dozującą 
dopasowaną do Twoich potrzeb. 
Napełniaj butelki przy niskim 
natężeniu przepływu (4 litry na 
minutę), a szorowarki, wiadra 
i skrzynki do nawilżania przy 
wysokim natężeniu przepływu 
(14 litrów na minutę). Możliwości 
rozcieńczania wahają się od 
33,3 % do 0,2 % w zależności  
od natężenia przepływu.
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Przegląd:
Trzy moduły dozujące do różnych zastosowań

Akcesoria

Warto wiedzieć:
• Wymagany zakres 

ciśnienia roboczego:  
2 – 5 barów 

• Powyższe proporcje 
rozcieńczania odnoszą 
się do ciśnienia w sieci 
wodociągowej  
wynoszącego 2,76 bara

• Przed użyciem 
skalibrować proporcje 
rozcieńczania (zalecenie).

Element łączący
Nr art.: 10834

Moduł dozujący DC Pro 1 × 14 l

Nr art.: 10831

Do napełniania wiader i  
szorowarek
• Natężenie przepływu 14 l/min 
• Możliwość podłączenia 1 środka 

czyszczącego
• 13 poziomów regulacji proporcji 

rozcieńczania (14,3 % – 0,2 %)

Moduł dozujący DC Pro 4 x 4 l

Nr art.: 10832

Do napełniania butelek i  
butelek ze spieniaczem
• Natężenie przepływu 4 l/min 
• Możliwość podłączenia 4 środków 

czyszczących
• 13 poziomów regulacji proporcji rozcień-

czania każdego środka (33,3 % – 0,3 %)

Pierścienie w różnych kolorach 
do oznaczania używanego 
środka czyszczącego
Nr art.: 10835 Zielony
Nr art.: 10836 Niebieski
Nr art.: 10837 Żółta

Adapter do węża
Adapter ułatwiający napełnianie 
butelek ze spieniaczem
Nr art.: 17441

Moduł dozujący DC Pro 1 × 4 l

Nr art.: 10830

Do napełniania butelek i  
butelek ze spieniaczem
• Natężenie przepływu 4 l/min 
• Możliwość podłączenia 1 środka 

czyszczącego
• 13 poziomów regulacji proporcji 

rozcieńczania (33,3 % – 0,3 %)
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