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Biorąc pod uwagę fakt, że regularna dezynfekcja rąk staje się normalną częścią 

naszych codziennych nawyków, przedsięwzięcia na dużą skalę, takie jak lotniska i 

centra handlowe, nie są w stanie sprostać ciągłemu uzupełnianiu środków 

odkażających i baterii wymaganych przy użyciu tradycyjnych dozowników 500 ml lub 

1000 ml. 

W jaki zatem sposób obsługa może chronić odwiedzających? 

SEKO ma rozwiązanie – DispenserONE®*
 

Ogromna pojemność 
Standardowy dozownik środka dezynfekującego o pojemności 500 ml 
zapewnia zaledwie 500 porcji, co oznacza, że w przypadku 
przedsięwzięć na dużą skalę, poszczególne urządzenia – o ile nie są 
regularnie uzupełniane – szybko się opróżniają i pozostawiają 
użytkowników budynku bez ochrony. 

DispenserONE®* rozwiązuje ten problem dzięki zbiornikowi o dużej 
pojemności, który umożliwia podłączenie do 25 litrów środka 
odkażającego – średnio daje to 25 000 porcji, znacznie zmniejszając 
tempo konieczności uzupełniania i zmniejszając presję wobec 
pracowników konserwacji. 

Ponadto, zapewniając użytkownikom stały dostęp do środka 
odkażającego, obsługa pokazuje, że dobrostan odwiedzających ma 
ogromne znaczenie w obliczu koronawirusa, tworząc odpowiedzialny, 
odporny na COVID wizerunek marki. 

 

Zastosowania 
 

Lotniska  

Szpitale  

Stadiony sportowe 

Węzły komunikacyjne 

Statki wycieczkowe  

Kina 

Banki  

Biura 

Centra konferencyjne 

Centra handlowe 

Supermarkety 

Urzędy pocztowe 

Biblioteki 

Salony samochodowe 

Placówki edukacyjne 

Restauracje 
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Zasilany z sieci 
Tradycyjne dozowniki automatyczne wymagają okresowej wymiany baterii – jest to czasochłonna i nieprzyjazna 

dla środowiska czynność, a jeśli nie jest wykonywana regularnie, naraża dozowniki na ryzyko ich wyłączenia z 

eksploatacji. Ostatecznie stwarza to ryzyko infekcji użytkownika końcowego i wpływa na jego zaufanie do 

budynku lub podmiotu biznesowego. 

Dzięki podłączeniu do sieci elektrycznej, DispenserONE®* zwalnia obsługę z zależności od baterii, gwarantuje 

ciągłe użytkowanie i likwiduje negatywny wpływ utylizacji baterii na środowisko. 

 

Napędzany pompą perystaltyczną 
Powszechnym problemem napotykanym w przypadku standardowych dozowników środków odkażających jest 

to, że gwałtowne uwalnianie substancji chemicznej powoduje „rozpryskiwanie” z dyszy, co naraża dzieci i osoby 

na wózkach inwalidzkich na ryzyko urazu lub podrażnienia oczu. 

Korzystając z autorskiej pompy perystaltycznej SEKO, udoskonalanej przez dziesięciolecia i znanej ze swojej 

stałości dozowania, wszechstronności i niezawodności, DispenserONE®* jest zdolny do precyzyjnej regulacji 

pojedynczego użycia. Ta funkcja, regulowana przez Wi-Fi, zapewnia „miękkie” dozowanie środka 

dezynfekującego, pozwalając uniknąć niechcianych rozprysków i zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom. 

 

Technologia bezdotykowa 
Aby zapewnić jak najwyższą higienę rąk 

i bezpieczeństwo użytkownika, DispenserONE®* 

pomaga zapobiegać przenoszeniu się wirusów 

dzięki automatycznemu dozowaniu aktywowanemu 

przez czujnik. 

Technologia ta sprawia również, że użytkownicy 

otrzymują za każdym razem odpowiednią ilość 

środka odkażającego, zapewniając odpowiednią 

dezynfekcję rąk i jednocześnie zmniejszając 

marnotrawstwo kojarzone z urządzeniami 

obsługiwanymi ręcznie. 

 

Zdalny dostęp 
Wykorzystując najnowszą technologię IoT, 

DispenserONE®* zawiera wbudowany hotspot Wi-

Fi, umożliwiający obsłudze śledzenie użycia, 

sprawdzanie poziomu chemikaliów, przeglądanie 

statusu operacyjnego i planowanie konserwacji z 

dowolnego miejsca za pośrednictwem komputera, 

laptopa lub inteligentnego urządzenia. 

Swoboda zarządzania DispenserONE®* 

z dowolnego miejsca oznacza, że obsługa, pracując 

z domu, może przeglądać dane i dokonywać 

natychmiastowych korekt oraz minimalizować 

kosztowne, nieplanowane przestoje poprzez 

identyfikację i naprawę problemów, zanim 

doprowadzą one do awarii systemu. 

Zaś monitorując dane na żądanie dotyczące 

użytkowania, menedżerowie mogą ułatwić sobie 

kontrolę zapasów środków odkażających 

i podejmować świadome decyzje dotyczące 

zapotrzebowania na dodatkowe systemy w 

przypadku zmian w natężeniu ruchu pieszych. 

 
 
 
 

*DispenserONE® zgłoszony do opatentowania 
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Poprawa komfortu użytkownika 
Duży zapas środków odkażających nie tylko gwarantuje 

każdemu odwiedzającemu dostęp do higieny rąk, gdy tego 

potrzebuje, ale także daje poczucie pewności i zapewnia, że 

budynek jest chroniony przed COVID. 

Dla przedsiębiorstw komercyjnych, takich jak centra 

handlowe i węzły komunikacyjne, zbiornik o pojemności 25 

litrów DispenserONE®* oraz zasilanie sieciowe zapewniają, 

że środek dezynfekujący jest zawsze pod ręką, dając komfort 

użytkownika, który dobrze rzutuje na markę. 

 
 

Specyfikacja techniczna 
 

 
Certyfikaty:   CE, EAC 

 
 

Maks. pojemność zbiornika:  25 l 
 

 

Szybkość dozowania:  regulowana od 0,2 do 2,0 ml 

Zasilanie:  100 - 240 VAC, 50/60 Hz  

Klasa elektryczna:  Klasa I (z uziemieniem) 

Aktywacja:  bezdotykowa przez czujnik zbliżeniowy 
 

 

Maksymalne zużycie mocy:  50 W  

Temperatura pracy:    10 do 50 °C  

Temperatura przechowywania:  -20 do 60 °C 

Materiał obudowy:  żelazo ocynkowane 
 

 

 

 

Elastyczny wybór produktów 
Kompatybilność DispenserONE®*zarówno z płynnym, jak 

i żelowym środkiem odkażającym oznacza, że obsługa nie 

jest już przywiązana do jednego produktu, więc w przypadku 

gdy istniejący typ środka odkażającego stanie się 

niedostępny, można podłączyć alternatywę bez przerw 

w świadczeniu usług. 

 
 

Przyjazny środowisku 
Negatywny wpływ na środowisko regularnej utylizacji baterii 

i pustych wkładów ze środków odkażających kojarzonych z 

tradycyjnymi dozownikami środków odkażających to już 

przeszłość dzięki DispenserONE®*, który pomaga firmom 

osiągnąć i utrzymać ekologicznie zrównoważoną działalność 

wraz z ochroną przed COVID. 

 

Minimum konserwacji 
Znacząco skracając czas poświęcany przez pracowników 

konserwacji na uzupełnianie środka odkażającego 

i eliminując potrzebę wymiany baterii, DispenserONE®* 

umożliwia znaczne obniżenie kosztów bieżących 

i przeniesienie inwestowanych środków w inne miejsce. 

 

 

Bezpieczeństwo 
Całkowita ochrona produktu, posiadającego bezpieczne 

zamki przy drzwiach, które powstrzymują i zapobiegają 

manipulacjom lub kradzieży. 

Rozwiązanie dla wszystkich 
Dzięki dyszy dozującej umieszczonej na wysokości 

odpowiedniej dla dzieci i osób na wózkach inwalidzkich oraz 

bezdotykowym dozowaniu, które oznacza, że nie jest 

wymagane ręczne pompowanie, DispenserONE®* został 

zaprojektowany z myślą o każdym użytkowniku. 

 

 

Stylowa, solidna konstrukcja 
Jego trwała, ale elegancka metalowa obudowa sprawia, że 

DispenserONE®* nadaje się do każdego rodzaju obiektów, od 

lotnisk po supermarkety. 
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DispenserONE®*  Basic DispenserONE®* 17” 
 

Pojemność zbiornika  25 l  25 l 
 

Dozowanie bezdotykowe 
 

Wyświetlacz  17 cali 
 

 

Alarm niskiego poziomu na smartfona lub tablet 

Kalibracja Wi-Fi i regulacja dozowania 

Kompatybilność z płynem i żelem odkażającym 

Wgrywanie multimediów zdalnie lub na USB 

Odtwarzanie wielu filmów jednocześnie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekrany wideo 
Obsługa wybierająca wersję DispenserONE®* 

z ekranem 17 cali skorzysta z wysokiej jakości 

wyświetlacza, który zapewnia możliwość sprzedaży 

powierzchni reklamowej w celu uzyskania 

dodatkowych przychodów, przekazywania ważnych 

informacji i prowadzenia promocji. 

Elastyczność DispenserONE®* pozwala na przesyłanie 

multimediów przez USB lub zdalnie poprzez 

wbudowany w system hotspot Wi-Fi, co oznacza, że 

treści można łatwo aktualizować, aby były istotne i na 

czasie. Z kolei wersja 17-calowa umożliwia 

jednoczesne odtwarzanie wielu filmów. 
 
 
 

 
*DispenserONE® zgłoszony do opatentowania 
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Uzyskuj dostęp i kontroluj wszystkie funkcje 

DispenserONE®*, gdziekolwiek jesteś 
 

Integrując najnowszą technologię Internet Rzeczy (IoT) ze specjalnie zaprojektowanym 

hotspotem Wi-Fi, panel DispenserONE®* zapewnia niespotykany dotąd dostęp do 

urządzenia, umożliwiając monitorowanie i zarządzanie pełnym zakresem funkcji 

z dowolnego miejsca za pośrednictwem komputera, laptopa lub inteligentnego urządzenia. 
 

Statystyki na żądanie 
Dzięki graficznej reprezentacji w czasie rzeczywistym poziomu produktu pozostałego w systemie, wraz z danymi 
dotyczącymi liczby dozowanych porcji i całkowitego czasu pracy, panel DispenserONE®* dostarcza informacji 
o asortymencie, które pomagają efektywnie zarządzać zapasami środków odkażających w zaciszu własnego domu. 

 

Twoje konto 
Zaloguj się na konto DispenserONE®*, aby uzyskać 
dostęp do osobistego panelu nawigacyjnego, 
unikalnego centrum, które umożliwia natychmiastowe 
połączenie z zainstalowaną bazą dozowników w wielu 
lokalizacjach w dowolnym kraju. 

Nigdy nie zostawaj z niczym 
Gdy poziom odkażacza w zbiorniku spadnie poniżej 
wstępnie zdefiniowanej ilości, system alarmowy 
powiadomi Cię za pośrednictwem inteligentnego 
urządzenia, umożliwiając jak najbardziej wydajne 
zorganizowanie ponownego napełnienia. 

 

Wgrywaj multimedia 
Dodaj i zaktualizuj multimedia, które mają być 
odtwarzane na 17-calowym ekranie DispenserONE®* w 
dowolnym momencie, zapewniając aktualność oraz 
istotność treści, takich jak informacje dla 
odwiedzających i promocje. 

Pełna kontrola na wyciągnięcie ręki 
Korzystaj z danych dotyczących zużycia i poziomu 
w czasie rzeczywistym, aby precyzyjnie dostosowywać 
dozowaną ilość, dzięki czemu możesz mieć pewność, 
że zapas środka odkażającego nie wyczerpie się przed 
nadejściem następnej dostawy. 

 

*DispenserONE® zgłoszony do opatentowania 
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Bezpiecznie monitoruj i kontroluj przy użyciu przeglądarki 

 na komputerze, tablecie i telefonie komórkowym 

 

 
 

 
 

 

Zbieraj 
i bezpiecznie 

publikuj dane 
w chmurze 

Wgrywaj dane 
przy użyciu 
standardowych 
protokołów 
bezpieczeństwa 

Korzystaj z danych 
w czasie 
rzeczywistym 
dotyczących 
zużycia i poziomu 
w celu precyzyjnej 
regulacji 
dozowanej ilości 

Dodawaj i aktualizuj 
multimedia do 
odtworzenia na 
17-calowym ekranie 
DispenserONE®* 
w dowolnym 
momencie 

*DispenserONE® zgłoszony do opatentowania 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

We współczesnym, zglobalizowanym świecie, bycie 

prywatną firmą niesie ze sobą znaczące korzyści, szczególnie 

dla naszych Klientów, naszych Partnerów. Od ponad 40 lat, 

SEKO rozwija globalną organizację, która jest w stanie 

spojrzeć z szerszej perspektywy, radzić sobie z presją 

współczesności i planować długoterminowo, zapewniając 

naszym Klientom prawdziwe partnerstwo wraz 

z przejrzystością i wzajemnym szacunkiem. 

 
 

Niezależnie od tego, czy chodzi o naszą słynną elastyczność, 

naszą dbałość o szczegóły, produkty wysokiej jakości, czy po 

prostu sposób, w jaki prowadzimy działalność, rozumiemy, 

że współpraca z nami to Twój Wybór. Naszym 

Zobowiązaniem jest spełnianie Twoich potrzeb wszędzie 

tam, gdzie jesteście Wy, nasi Klienci. 

 
Aby uzyskać więcej informacji na temat 

naszego portfolio, lokalizacji na całym 

świecie, zezwoleń, certyfikatów i 

lokalnych przedstawicieli, odwiedź 

stronę www.seko.com 

 

 
 

 

SEKO zastrzega sobie prawo do poprawek i zmiany specyfikacji bez 
konieczności wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie 
zaprezentowane zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym. 
Rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszenia. 
Opublikowane dane mogą ulec zmianie. 

© 2020 SEKO, Układ i pochodzenie: UK, 850003 DISONE EN V01 

 

Twój Wybór, 
  Nasze Zobowiązanie 

http://www.seko.com/

