
Product description

Innovative Hygiene.

XIBU senseFOAM [white]XIBU senseFOAM [white]

277 x 135 x 108H x W x D mm

Field of application/use

The easily removable vacuumBAG and the reserve tank form the airtight

soap unit. To be used with the foam disinfection septDES FOAM with the

XIBU disinfectTABLE and the XIBU disinfectFLOOR.

Инфрачервен сензор за безконтактно подаване на сапун с регулируемо

количество, авто стоп, бутон за почистване, осигурен срещу

прокапване с втори резервоар за до 100 порции. Електронен контрол на

нивото на консуматива и капацитета на батерията, светещ кръг за

индикиане на състоянието, отваряне на капака с една ръка, заключващ

механизъм, предлага се в 7 различни декора. Корпус от антистатична

удароустойчива ABS-пластмаса.

Описание на продукта

Лесно сменящата се вакуумна "свиваща" се торбичка и допълнителният

резервоар представляват една херметически затворена система. За

мобилна употреба на дезинфекциращата пяна septDES в комбинация с

XIBU disinfectTABLE и XIBU disinfectFLOOR.

Приложение/области на приложение

Contact-free dispensing of soap via infra-red sensor with adjustable

quantity, auto-stop, cleaning button, drip-free with reserve tank for up to 100

servings. Electronically controlled filling level and battery status, illuminating

ring to display operational status, single-handed cover opening, lockable,

available in various designs. Cases made of antistatic, impact-resistant ABS

plastic.
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Place either above or next to the sink as the dispenser is drip-free.

Recommended height at approx. 1000 mm from the bottom of the dispenser

to the floor. In case of mounting above the basin, min. 150 mm distance

between the bottom line of the dispenser and the edge of the basin.

Refills

Outer carton

foamSOAP, 6 x 0,6 kg

septDES FOAM, 6 x 0,6 kg

foamSOAP PREMIUM, 6 x 0,6 kg

foamSOAP PURE, 6 x 0,6 kg

system batteries Type C

powerPACK in foam

powerPACK ex foam

Art.-No. 4110701503

Art.-No. 4110708703

Art.-No. 4110705403

Art.-No. 4110708003

Art.-No. 4111201200

Art.-No. 4111203200

Art.-No. 4111202500
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Рамер

Арт. № 4110201050

Съдържание на опаковката

В х Ш х Д mm 277 x 135 x 108

Europallet

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110201050
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Евро пале

Опаковъчен картон

Пълнител

При монтаж до или над умивалника дозаторът ще прокапе.

Препоръчителната височина за монтаж на дозатора е около 1000 мм

от долния кант на дозатора до пода. При монтаж над умивалник

разтоянието между долният кант на дозатора и ръбът на умивалника

трябва да бъде минимум 150 мм.
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Арт. №  4110701503

Арт. №  4110708703

Арт. №  4110705403

Арт. №  4110708003

Арт. №  4111201200

Арт. №  4111203200

Арт. №  4111202500

Референции

Допълващи продукти за перфектно оборудвани санитарни помещения:

дозатори XIBU TISSUEPAPER за тоалетна хартия, XIBU senseTOWEL,

безконтактен дозатор за кърпи за ръце и XIBU senseFRESHAIR,

интелигентен ароматизатор за помещения.

Complementary products for the perfectly equipped washroom: XIBU 

TISSUEPAPER, the toilet paper dispenser, XIBU senseTOWEL, the 

touchless hand towel dispenser and XIBU senseFRESHAIR the intelligent 

scent freshener.

References

Монтаж

1 бр.

septDES FOAM, 6 x 0,6 кг

foamSOAP PREMIUM, 6 x 0,6 кг 

foamSOAP PURE, 6 x 0,6 кг 

Батерия тип C

powerPACK in foam

powerPACK ex foam

1 piece
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