
PERFECTLY CLEAN – FOR SURE

URZĄDZENIA DOZUJĄCE 
KATALOG PRODUKTÓW



Ekonomiczny, higieniczny i optymalny ekologicznie efekt 
czyszczenia można uzyskać tylko przez stałe, precyzyjnie do-
brane stężenie środka czyszczącego w trakcie całego procesu 
mycia. Systemy dozowania firmy Buzil pozwalają dokładnie 
zarządzać zużyciem stosowanych produktów i idealnie dosto-
sować je do pożądanego w danym wypadku rezultatu czysz-
czenia. Pozwala to zaoszczędzić koszty i chronić środowisko.

Ponadto poręczny i przyjazny dla użytkownika design syste-
mów dozowania Buzil umożliwia łatwą obsługę, zapewniając 
jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownikom, 
ponieważ pracownik z reguły nie ma bezpośredniej styczności 
ze środkami czyszczącymi.

Od podłóg i powierzchni, przez obszary mokre i urządzenia sa-
nitarne, aż po kuchnie przemysłowe i urządzenia w przemyśle 
spożywczym: systemy dozowania Buzil mają wielorakie zasto-
sowanie. Oprócz dozowania stacjonarnego poprzez centralne 

urządzenia dozujące zamontowane na ścianie połączone z 
przyłączem wody, oferujemy szeroki wybór różnych mobilnych 
akcesoriów dozujących.

Urządzenia dozujące Buzil pracują zgodnie z zasadą Venturie-
go, zapewniającą precyzyjne i niezawodne dozowanie. Dzięki 
elementom obojętnym chemicznie, w urządzeniach dozują-
cych nie tworzą się żadne osady, co minimalizuje nakłady 
związane z utrzymaniem. 

W dozownikach Buzil przed wpływem zwrotnym chroni 
eżektor ze szczeliną E przy pomocy elastomerowego kołnierza. 
Tym samym urządzenia dozujące Buzil spełniają wymogi nor-
my DIN EN 1717, klasa 4, dotyczącej ochrony wody pitnej. 

CZYSZCZENIE EKONOMICZNE I 
PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA 
DZIĘKI PERFEKCYJNEMU DOZO- 
WANIU





URZĄDZENIA DOZUJĄCE

Niemożliwe cofnięcie chemikaliów
do wpływającej wody

Regulacja stosunku składników 
za pomocą dysz dozujących w 

układzie Venturiego

Możliwość rozbudowy 
dzięki konstrukcji 
modułowej

Etykiety do indywidu-
alnego dopasowania 
pod kątem obszaru 
zastosowania

Łatwa obsługa jedną
ręką



HN 12 / HN 13 / HN 14

Urządzenia dozujące na 3 środki chemiczne 

Urządzenie dozujące do podłączenia trzech różnych produktów czyszczących

HN 12-0001 = Prędkość przepływu 3 x 4 l / min
HN 13-0001 = Prędkość przepływu 2 x 4 l / 1 x 14 l / min
HN 14-0001 = Prędkość przepływu 3 x 14 l / min 

Zalety produktu

 Precyzyjne dozowanie produktów czyszczących i dezynfekujących dzięki zasadzie  
 Venturiego
 Możliwość odrębnej regulacji stosunku składników za pomocą trzech dysz dozują

 cych
 Łatwa obsługa jedną ręką
 Kompaktowe rozmiary i prosty montaż
 Możliwość późniejszej dowolnej rozbudowy dzięki konstrukcji modułowej
 Dodatkowe etykiety do indywidualnego dopasowania obszaru zastosowania
 Niewielkie nakłady konserwacyjne, brak osadów
 Chemicznie obojętne podzespoły i powierzchnia łatwa w utrzymaniu
 Ciśnienie wody od 1,5 do 6 barów
 Brak możliwości cofnięcia się  chemikaliów do wpływającej wody
 Spełnia wymogi normy europejskiej DIN EN 1717, klasa 4, dotyczącej ochrony 

 wody pitnej.
 Możliwość umowy użyczenia

HN 10 / HN 11

Urządzenia dozujące na 1 środek chemiczny

Urządzenie dozujące do podłączenia jednego produktu czyszczącego

HN 10-0001 = Prędkość przepływu 14 l / min
HN 11-0001 = Prędkość przepływu 4 l / min

Zalety produktu

 Precyzyjne dozowanie produktów czyszczących i dezynfekujących dzięki zasadzie  
 Venturiego
 Regulacja stosunku składników za pomocą dysz dozujących
 Łatwa obsługa jedną ręką
 Kompaktowe rozmiary i prosty montaż
 Możliwość dowolnej rozbudowy dzięki konstrukcji modułowej
 Dodatkowe etykiety do indywidualnego dopasowania obszaru zastosowania
 Niewielkie nakłady konserwacyjne, brak osadów
 Chemicznie obojętne podzespoły i powierzchnia łatwa w utrzymaniu
 Ciśnienie wody od 1,5 do 6 barów
 Brak możliwości cofnięcia się  chemikaliów do wpływającej wody
 Spełnia wymogi normy europejskiej DIN EN 1717, klasa 4, dotyczącej ochrony 

 wody pitnej.
 Możliwość umowy użyczenia



HN 33

Stacja higieniczna do kuchni

System higieniczny do płukania, spieniania i dezynfekcji dla kuchni przemysłowych i 
przemysłu spożywczego 

HN 33-0001 = stacja higieniczna do kuchni
HN 33-0002 = pistolet rozpylający do stacji higienicznej do kuchni

Zalety produktu

 Precyzyjne dozowanie produktów czyszczących i dezynfekujących poprzez zasadę 
 Venturiego
 Z injektorem przeznaczonym do 2 produktów i bieżącej wody – regulacja stosunku 

 składników za pomocą dwóch dysz dozujących
 Kompaktowe rozmiary i prosty montaż
 Pistolet rozpylający z 4 funkcjami piany i spryskiwania
 Wąż do wody 20 m bezpieczny do kontaktu z żywnością 
 Niewielkie nakłady konserwacyjne, brak osadów
 Chemicznie obojętne podzespoły i powierzchnia łatwa w utrzymaniu
 Brak możliwości cofnięcia się  chemikaliów do wpływającej wody
 Spełnia wymogi normy europejskiej DIN EN 1717, klasa 4, dotyczącej ochrony 

 wody pitnej.
 Możliwość umowy użyczenia

Brak możliwości cofnięcia się che-
mikaliów do wpływającej wody

Z injektorem przeznaczonym do 2 produktów i 
biżacej wody / Regulacja stosunku składników za 

pomocą dysz dozujących

Pistolet rozpylający z 
funkcją piankową i spryskującą



H 334

Wieszak na kanistry

H 333

Wąż przyłączeniowy do wody

URZĄDZENIA DOZUJĄCE

Uchwyt ścienny ze stali szlachetnej na kanister 
10 l

Wąż doprowadzajacy wodę ze stali szlachetnej do 
pojedynczej i potrójnej stacji dozującej oraz stacji 
higienicznej do kuchni

Nasadka dozująca do butelek 1 l 

Zalety produktu

 Przeźroczysty
 Do wszystkich standar-

 dowych butelek 1 l 
 firmy Buzil

Dostępne pojemności:
H 615-0001 = 5 ml
H 618-0001 = 10 ml
H 623-0001 = 20 ml
H 629-0001 = 50 ml

H 615 / 618 / 623 / 629

Nasadki dozujące

H 332

Generator piany (armatka)

Generator piany (armatka) z pojem-
nikiem 1,4 l 

Zalety produktu

 Skuteczne zastosowanie środków 
 do czyszczenia zapewnione przez 
 dłuższy czas działania i wolniejsze 
 spływanie piany
 Łatwa, intuicyjna obsługa
 Równomierne pienienie
 Wydajność zużycia
 Plastikowy pojemnik o pojemności 

 1,4 l

H 330 (+adapter H 331)

Pompka do zbiorników z adapterem

Do bezpiecznego i bezproblemowego 
pobierania środków czyszczących

Zalety produktu

 Do zbiornika 200 l (w połączeniu z 
 adapterem H 331)
 Rura ssąca z regulacją wysokości do 

 optymalnego dopasowania do innych 
 rozmiarów zbiorników

HN 60

Stacja szybkiego tankowania 640 l

Stacja dozująca i układ szybkiego napeł-
niania do beczek 200 l

Zalety produktu

 Do szybkiego napełniania beczek z 
 półprzezroczystego zbiornika HDPE o 
 pojemności 640 l
 Prędkość przepływu ok. 200 l/min
 Regulowane, automatyczne mieszanie  

 wstępne wody i produktu
 Pracuje tylko z ciśnieniem w przewo-

 dzie wodociągowym
 Zawsze stałe proporcje roztworu
 Możliwość umowy użyczenia

HN 50

Stacja szybkiego tankowania 200 l

Stacja dozująca i układ szybkiego napeł-
niania do beczek 200 l

Zalety produktu

 Do szybkiego napełniania beczek z 
 półprzezroczystego zbiornika HDPE o 
 pojemności 200 l
 Prędkość przepływu ok. 100 l/min
 Regulowane, automatyczne mieszanie 

 wstępne wody i produktu
 Pracuje tylko z ciśnieniem w przewo- 

 dzie wodociągowym
 Zawsze stałe proporcje roztworu
 Możliwość umowy użyczenia



www.buzil.com

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de
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