
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES

REF: CHPW04
Dispensador
eletrónico

REF: CHPW04S
Dispensador  
eletrónico com 
suporte

DESCRIÇÃO INDICAÇÕES 
DE USO

Lavagem e desinfeção
das mãos

Dispensador eletrónico AutoSoap
1000ml com sensor de movimento

Lavagem das mãos sem contacto 
graças ao sensor automático.

Apto para gel hidroálcoolico 
e sabão líquido.

Design elegante e sistema 
anti roubo, ideal para 
coletividades e zonas públicas.

Funcionamento a pilhas.
Sem necessidade de
eletricidade.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF: CHPW04

Dispensador eletrónico 1000 ml com sensor de movimento AutoSoap:

 Dispensador de sabão com sensor inteligente, fácil de usar e sem contato. 

 Permite uma lavagem das mãos muito mais confortável e higiénica evitando sujar ou deixar 

impressões digitais.

 Com sensor infravermelho automático.

 Duração média das pilhas permite cerca de 3.000 utilizações.

DISPENSADOR DE JABÓN AUTOMÁTICO

COMPOSIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA
1 unidade por caixa com: 
• 1 dispensador 
• 1 chave, buchas e parafusos
• Folheto de instruções de uso

DIMENSÕES DA CAIXA (CM): 
Comp. 34 / larg. 29.5 / alt. 44

PESO DA CAIXA (kg): 
± 1.100

ABS, POM

FUNCIONAMENTO
• Abrir a tampa frontal com a chave fornecida e encher o recipiente com o líquido desejado. 
• Não colocar mais do que 1000ml de líquido.
• Inserir 4 baterias alcalinas no compartimento ou ligar o doseador a um transformador de 9V AC.
• Colocar o botão de dosagem na posição desejada. 
• Existem 3 posições: 

- desligado
- 1 (1 dose)
- 2 (2 doses)

• Colocar a mão sob o sensor para ativá-lo até que o líquido saia.
• Quando o líquido é dispensado, o led pisca em verde o que significa que dispensador 

está a funcionar corretamente. 
• Se o dispensador não funcionar, verifique se as baterias estão bem inseridas ou carregadas.

ADVERTÊNCIAS 
• Energia utilizada: 4 pilhas alcalinas ou adaptador 9V AC.
• Instalar em local de fácil acesso.
• Verificar se não há reflexo no sensor infravermelho vermelho, pois poderá afetar o bom 

funcionamento do dispensador.


