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Wetrok Doseringscenter Pro 
Så mycket som behövs, så lite som möjligt
Med Wetroks nya doseringscenter blir doseringen enklare, säkrare och snabbare. På så vis  
används inte en enda droppe rengöringsmedel för mycket (eller för lite). För perfekta 
rengöringsresultat som är bra för miljön. Det finns tre doseringscenter för olika användningar i  
den dagliga rengöringen. Vi har den passande doseringsstationen för dig, oavsett om du vill  
fylla på flaskor, hinkar eller direkt i tanken på rengöringsmaskinerna.

Använder du 
många olika 
rengöringsmedel?
Då löser den nya DC Pro 4 × 4 l  
alla dina problem. Du kan ansluta  
upp till fyra olika rengöringsmedel  
till detta doseringscenter, t.ex. 
ett ytrengöringsmedel, två 
sanitetsrengöringsmedel (daglig 
rengöring, grovrengöring) och  
ett allrengöringsmedel.

Dina fördelar: 

Maximal säkerhet 
Wetroks doseringscenter 
uppfyller de europeiska 
standarderna för skydd av 
dricksvatten (DVGW-certifikat 
finns). Säkerhetsventil för 
återflöde ser till att inga droppar 
av rengöringskemikalier hamnar 
i dricksvattnet. Det går inte 
att manipulera doseringen – 
doseringscentret går nämligen 
bara att öppna med en  
nyckel.

Enkel användning 
Doseringsstationen är enkel  
att montera och användningen  
är nästan självförklarande  
(steg-för-steg-instruktioner 
medföljer). Det är möjligt att 
fylla på flaskorna med en hand 
och det finns en låsmekanism 
för påfyllning av hinkar och 
rengöringsmaskiner (kontinuerligt 
genomflöde). Det går att koppla 
ihop flera doseringscenter med 
varandra med ett skarvstycke. 

Bra för miljön 
Ställ in den exakta mängden 
rengöringskemikalier som 
behövs. På så vis förhindrar du 
miljöskadliga överdoseringar 
(eller ett sämre rengöringsresultat 
på grund av underdosering). 
Miljön, vattendragen – och i 
slutändan även din plånbok – 
kommer att tacka dig.

Mångsidig användning
Välj rätt doseringsstation för dina 
behov. Fyll flaskor med ett lågt 
volymflöde (4 liter per minut) och 
kombiskurmaskiner, hinkar och 
blötläggningboxar med ett högre 
volymflöde (14 liter per minut). 
Utspädningsproportionerna 
varierar mellan 33,3 % och 0,2 % 
beroende på volymflödet.
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Översikt:
Tre doseringscenter för alla behov

Tillbehör

Bra att veta:
• Nödvändigt arbetstryck: 

2 – 5 bar 
• De ovannämnda 

utspädningsproportio-
nerna uppmättes vid ett 
vattenledningstryck på 
2,76 bar.

• Anpassa utspädnings-
proportionerna före 
användning (rekommen-
dation).

Skarvstycke
Artikelnr: 10834

Doseringscenter DC 1 × 14 l

Artikelnr: 10831

För påfyllning av hinkar och  
kombiskurmaskiner
• Genomströmningsmängd 14 l/min 
• 1 rengöringsmedel kan anslutas
• Justerbara utspädningsproportioner  

i 13 steg (14,3 % – 0,2 %)

Doseringscenter DC Pro 4 × 4 l

Artikelnr: 10832

För påfyllning av flaskor och  
skumflaskor
• Genomströmningsmängd 4 l/min 
• 4 rengöringsmedel kan anslutas
• Justerbara utspädningsproportioner per 

anslutning i 13 steg (33,3 % – 0,3 %)

Ringar i olika färger 
för märkning av  
använda rengöringsmedel
Artikelnr: 10835 Grön
Artikelnr: 10836 Blå
Artikelnr: 10837 Gul

Slangadapter
för enkel påfyllning av 
skumflaskor
Artikelnr: 17441

Doseringscenter DC Pro 1 × 4 l

Artikelnr: 10830

För påfyllning av flaskor och  
skumflaskor
• Genomströmningsmängd 4 l/min 
• 1 rengöringsmedel kan anslutas
• Justerbara utspädningsproportioner  

i 13 steg (33,3 % – 0,3%)
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