
Knight besturings- en pompsystemen zijn ÉÉN JAAR gegarandeerd tegen materiaalfouten en assemblagefouten. Alle electronische printplaten hebben een garantietermijn van TWEE JAAR.
Garantie houdt in reparatie of vervanging van defecte onderdelen, onder de conditie dat deze onderdelen franco naar de fabriek worden teruggestuurd onder vermelding van een KRA num-
mer dat voor verzending van de fabriek verkregen moet worden en bij inspectie inderdaad defect bevonden worden. Rubber en synthetische rubber delen zoals O-ringen, mem-bra-
nen,pompslangen en pakkingen worden als slijtdelen gezien en zijn niet door de garantie gedekt. De garantie dekt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid als gevolg van gebruik van
Knight apparatuur. Ook zijn de arbeidskosten om apparatuur te vervangen uitgesloten van de garantie. Bij produktmisbruik of fout gebruik van apparatuur vervalt de garantie. Knight pro-
ducten zijn niet geschikt om ingezet te worden in explosiegevaarlijke ruimten. Ieder gebruik van onze apparatuur in een dergelijke omgeving is de verantwoordelijkheid en het risi-co van
de gebruiker. Knight accepteert geen enkele aansprakelijkheid in deze gevallen.

GARANTIE KNIGHT DISTRIBUTEUR:

BESTELNR. OMSCHRIJVING TERUGSTROOM BEVEILIGING OPBRENGST

7630061-EU 1-Produkt Emmervulling met drukknop bediening Flex-Gap™ 16 lit./min.

7630063-EU 1-Produkt Flessenvulling met drukknop en activator-arm Flex-Gap™ 4 lit./min.

7630069-EU 1-Produkt Flessenvulling met drukknop bediening Flex-Gap™ 4 lit./min.

BESTELNR. OMSCHRIJVING TERUGSTROOM BEVEILIGING OPBRENGST

7630071-EU 4-Produkt emmervulling met drukknop bediening Flex-Gap™ 16 lit./min.

7630065-EU 4-Produkt flessenvulling met drukknop bediening Flex-Gap™ 4 lit./min.

7630067-EU  1-Produkt flessenvulling met activator-arm Flex-Gap™ 4 lit./min.

BESTELNR. OMSCHRIJVING

7225032 Dripgoot voor KP1H flessenvulstations

BESTELNR. OMSCHRIJVING

7630078 Afsluitbaar RVS produkt opslagcenter voor twee 5-liter containers

7630079 Afsluitbaar RVS produkt opslagcenter voor één 5-liter container

7630080 RVS opzetstuk voor twee KP1H vulstations

7630081 RVS opzetstuk voor één KP1H vulstation

7225904 Afsluitbaar draadrek voor vier 5-liter containers

7225901 Afsluitbaar draadrek voor één 5-liter container

7225919 Opzetstuk voor draadrek, geschikt voor twee KP1H vulstations of één KP1H Complete

7600277 Plastic dripgoot voor een enkel produkt opslagcenter

7600283 Plastic dripgoot voor een dubbel produkt opslagcenter

7600276 Plastic dripgoot voor een 4-produkt draadrek

BESTELNR. OMSCHRIJVING TERUGSTROOM BEVEILIGING OPBRENGST

7630163-EU 1-Produkt emmervulstation met bediening op de pistoolgreep Flex-Gap™ 16 lit./min.

7630164-EU 1-Produkt flessenvulstation met activator-arm Flex-Gap™ 4 lit./min.

BESTELNR. OMSCHRIJVING TERUGSTROOM BEVEILIGING OPBRENGST

7630165-EU 4-Produkt Dial-4 emmervulstation met bediening op de pistoolgreep Flex-Gap™ 16 lit./min.

7630166-EU 4-Produkt Dial-4 flessenvulstation met activator-arm Flex-Gap™ 4 lit./min.

7630161-EU 5-Produkt Dial-4 flessenvulstation en emmervulstation met activator-arm en bediening op de pistoolgreep Flex-Gap™ 4+16 lit./min.

7630162-EU 8-Produkt Dial-4 flessenvulstation en Dial-4 emmervulstation met activator-arm en bediening op de pistoolgreep Flex-Gap™ 4+16 lit./min.

KP1H 1-Produkt Vulstations    

B E S T E L I N F O R M A T I E

KP1H 4-Produkt Dial 4 Vulstations

KP1H Opties

KP1H Afsluitbare opslagcenters en draadrekken

KP1H COMPLETE 1-Produkt Vulstations

KP1H COMPLETE 4 to 8-Produkt Vulstations
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Uw onderneming is er trots op dat zij de juiste chemische samenstelling voor uw klanten weet
te formuleren. Uw professionele reputatie hangt af van de capaciteit om de chemicaliën te
laten werken op de wijze waarvoor ze zijn ontworpen. Bij Knight zijn we ons er terdege van

bewust dat de doseerapparatuur die u in uw chemische programma gebruikt het verschil kan
betekenen tussen slagen en falen. Daarom hebben wij de KP1H ontwikkeld, een serie van chem-
icaliëndispensers om uw reinigingsmiddelen iedere keer weer te doseren met constant precies de
juiste verdunning.

De klanten in de chemische sector verschillen onderling nogal. Een standaardoplossing
alleen zal niet volstaan om te voldoen aan de eisen en wensen van uw klanten.
Met de KP1H serie zijn de mogelijkheden echter onbeperkt.  

De KP1H vulstations, KP1H Complete, en de KP1H productopslag-
centers en -rekken kunnen gemakkelijk worden aangepast,

geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Met het KP1H systeem
bespaart u tijd en geld. Uw klanten zullen onder de indruk zijn van
de KP1H serie, de installateurs zullen er enthousiast over zijn en
u zult bij uw afnemers een professionele indruk achterlaten.

Met het modulaire design van de KP1H bespaart u op de inven-
taris omdat u minder items op voorraad hoeft te hebben. Met
slechts een gering aantal onderdelen kunt u het KP1H systeem
aanpassen voor verschillende toepassingen.

Met de installatie van de KP1H opslagcenters en -rekken toont
u uw klanten dat u trots bent op iedere installatie en dat u hun klan-

dizie op prijs stelt. De opslagcenters en -rekken garanderen een
veilige opslag voor de containers met geconcentreerd produkt. Zij zullen

ervoor zorgen dat het produkt onaangetast blijft, niet wordt gestolen en de
chemicaliën netjes opgeborgen blijven. 

De roestvrijstalen centers zijn kastjes voor één of twee produkten waar 5-liter containers in
passen. Deze kastjes kunnen boven of naast elkaar worden gezet om ruimte te besparen.
De rekken van metaaldraad kunnen één tot vier containers van 5 liter bevatten.

Vier Produkten Dial 4
emmervulstation

Enkel produkt flessen-
vulstation 5 Produkten station met

Dial 4 flessenvulling en
emmervulling

De KP1H vulstations bieden flexibiliteit en controle van het hoogste niveau om
tegemoet te komen aan een verscheidenheid aan klantenvereisten zoals:
gebouwenreiniging, institutionele instellingen, restaurants, supermarkten en
andere omgevingen.  

De KP1H serie bestaat uit vier verschillende modellen: enkel-produkt flessen-
vuller, enkel-produkt emmervuller, 4-produkten Dial 4 flessenvuller, en 4-pro-
dukten Dial 4 emmervuller. U hoeft echter maar 2 modellen en een paar extra
onderdelen op voorraad te hebben om elke systeemconfiguratie te kunnen
samenstellen. Het KP1H station en de onderdelen zijn modulair opgebouwd
zodat uw installateurs ze er naar wens aan elkaar kunnen klikken of losnemen.
Op deze manier kunt u gemakkelijk een oneindig aantal dispensers aan elkaar
monteren. Zonder gereedschap of teflonband.

• Eénhand Flessenvulstation • 16 Verschillende mengverhoudingen
• Eénhand Emmervulstation  • Modulaire componenten
• Duurzaam, lichtgewicht plastic behuizing • Innovatief design

Het KP1H Complete vul-
station kan rechtstreeks
uit de doos worden geïn-
stalleerd. U hoeft alleen
maar de dispenser aan de
muur te monteren en de
chemicaliën- en waterlei-
dingen aan te sluiten. Zo
gemakkelijk is het. 

De KP1H Complete serie
bestaat uit vier modellen:
enkel-produkt flessen-
vuller, enkel-produkt
emmervuller, 5 produkten
met Dial 4 flessenvulling

en emmervulling, en 8 produkten met Dial 4 flessenvulling en Dial 4
emmervulling. De kleppen en onderdelen van de KP1H Complete
worden beschermd door een behuizing van duurzaam, gemoffeld
roestvrij  staal,  perfect  voor  veeleisende  omgevingen als restau-
rantkeukens. De behuizing heeft een groot oppervlak voor
aangepaste etikettering – KP1H Complete zal er indrukwekkend
uitzien met het logo van uw eigen bedrijf!

• Eénhand Flessenvulstation • 16 Verschillende mengverhoudingen
• Emmervulstation met bediening op • Groot oppervalk

de pistoolgreep voor uw eigen etiket
• Gemoffelde roestvrijstalen behuizing • Minimale installatietijd

1–1–INSTEKENINSTEKEN
2–2–DRAAIEN EN VDRAAIEN EN VASTAST

("TWIST & LOCK")("TWIST & LOCK")

De flessen passen veilig en
precies over de voorgevormde
vulslang zodat u uw dispenser
met EEN HAND kunt vullen
als een drankautomaat in een
zelfbedieningsrestaurant! 

2 opslagcenters voor 2 produkten
met opzetstuk voor twee KP1H
stations

Draadrek voor 4 produkten

De Flex-Gap™ en Aire-Gap™ gecerti-
ficeerde  terugslagbeveiligingen bescher-
men het waterleidingnet tegen besmetting
met chemicaliën en verminderen de
schuimvorming van het reinigingsmiddel.

kiwa

Flex-Gap™Aire-Gap™

De aansluitingen
hebben een "twist en
lock" bajonetverbinding

Dial 4 wordt op Flex-
Gap™ geschroefd

Voorgevormde vulslang
wordt opgeschoven

De flessenvularm 
wordt opgeklikt

5-Produkten KP1H Complete
vulstation met Dial 4 flessen-
vulling en emmervulling

Wissel de flessenvularm uit
voor de drukknop om over te
schakelen van flessen- naar
emmervulling. (Alleen voor
het KP1H vulstation.)

De op de KP1H gebruikte techniek werkt in combinatie
met de gesloten systeem zelfventilerende flesdopsystemen!

Het gesloten-syteem chemicaliën
bewaarsysteem maakt een eind aan drup-
pels, lekken en morsen. Knight is nu een
partnerschap aangegaan met RD Industries
om onze klanten deze veilige en voordelige
verpakkingsoplossing als optie te kunnen
bieden. 

VUL
NU DE EMMERS

MET BEDIENING OP
HET VULPISTOOL!


