•
•
•
•
•

Professionelle vaskeriløsninger
Betalings- og reservationssystemer
Total istandsættelse af flyttelejligheder
Maleropgaver og gulvafslibning
Kvalitetsrengøring og vinduespolering

Dosering – WL SaniDos

WL-SaniDos logic OPL system til flydende vaskemidler - Ét system til alle typer vaskemaskiner
Doseringsanlæg for flydende tøjvaskemidler kan dosere fra 2 til 10 forskellige produkter og er konvertibelt med
EASY PAY, 3000 og EASY 4000 betalingssystemerne.
Det betyder, at hvis vaskeriet har installeret et EASY betalingssystem, kan sæbevalg foretages via
betalingssystemet i forbindelse med køb/valg af vaskemaskine - Dette gør betjeningen væsentlig lettere.
Der er op til 20 kombinations muligheder og prisdifferencering på hver enkelt kombination.
F.eks. kan der ved de forskellige sæbevalg vælges forskellige besmudsningsgrader. Med SaniDos spares investeringen
til både sæbevalgsfolie og interface (sæbestyringsprogram) på hver enkelt maskine.
Funktionsprincip
• Systemet arbejder synkront med vaskemaskinens vandventiler og doserer automatisk den korrekte
• mængde vaske-, blege- og skyllemiddel direkte fra emballagen og ind i bundkarret på vaskemaskinen
• Den præcise mængde vaskemiddel doseres af 4 driftssikre nyudviklede BrightChem slangepumper,
• som via en flowmåler styrer doseringen
• Modulopbygning gør det nemt og hurtigt at tilføje eller fjerne pumper
• Programmering af doseringsanlæggene kan nu foregå med trådløs forbindelse fra en PC
• Brugeren kan vælge det ønskede vaskemiddel direkte på betalingssystemetsskærm
Nye features
• Betjening nemt og logisk via tastaturet eller betjening fra Easy 3000/4000 betalingssystemerne
• Kabinetterne er af kemikaliebestandigt PP og designet med henblik på hurtig montage
• Pumpeslangerne er en nyudviklet BrightChem slange, der sætter ny standard for kemikalie• bestandighed og levetid.
• Modulopbygning gør det nemt og hurtigt at tilføje eller fjerne pumper.
Fordele
• Forbedret vaskeresultat
• Nøjagtig og sikker dosering
• Bedre udnyttelse af vaskemidlerne
• Vaskemiddel til alle tøjtyper (eks. hvid, farve blegemiddel og uld/finvask)
• Koncentrerede højeffektive produkter = færre dunkskift
• Intet spild
• Ingen problemer med sæbeskufferne
• Renere miljø i vaskeriet
• Forbruget af forbrugte vaskemidler og antal vaske kan aflæses
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Eksempel for sæbevalg på Easy betalingssystem

Systemet omfatter følgende ved 4 vaskemiddelprodukter
• Finjustering af produkter med meget stor nøjagtighed i doseringsmængde
• Flydende tøjvaskemiddel, som benyttes til kulørt og hvid vask med dobbelt enzymtilsætning for at
• sikre et perfekt vaskeresultat
• Blegemiddel (hydroperoxid), som tilsættes som pletfjerner. Holder det hvide tøj hvidt
• Uld-/finvaskemiddel, som sikrer en 100% korrekt uldvask sammen med det specielle uld• vaskeprogram på vaskemaskinen
• Skyllemiddel med antistatisk og blødgørende effekt
Alle doseringsanlæg kan opsættes ved:
• Lånekontrakt
• Lejekontrakt
• Køb
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