
Popis produktu:

S infračerveným senzorom na bezdotykové dávkovanie mydla s nastaveľným
množstvom dávky, autostop, tlačitko na pozastavenie funkčnosti počas čistenia,
bez zbytočných kvapiek s rezervným tankom až do 100 dávok. Stav náplne a
kapacita batérie sú elektronicky sledované, svetelný ukazovateľ na sledovanie
stavu, otvorenie dávkovača jednou rukou, uzamykateľný, dostupný v deviatich
dekoroch. Puzdro dávkovača je z bieleho lesklého antistatického protinárazové-
ho ABS-plastu.

Jednotka na balenie:

1 kus Art.-č. 4110201050

Použitie | Oblasť použitia:

Jednoducho vymeniteľná zmršťovacia vacuumBAG náplň a rezervný tank vytvá-
rajú spolu vzduchotesnú jednotku na mydlo. Kombinovateľný pri mobilnom po-
užití penovej dezinfekcie septDES FOAM so XIBU disinfectTABLE a XIBU disin-
fectFLOOR.

Veľkosť:

V x Š x H: 27,7 x 13,5 x 10,8 cm

Montáž:

Optimálne umiestnenie je nad alebo vedľa umývadla, nakoľko na dávkovači ne-
ostávajú možné stopy po kvapkách. Doporučovaná výška pri montáži pre užíva-
teľov je cca 1000 mm od spodnej hrany dávkovača smerom nadol k podlahe. Pri
montáži nad umývadlom je potrebné dodržať vzdialenosť min. 150 mm od spod-
nej hrany dávkovača k okraju umývadla.

Náplne:

foamSOAP, 6 x 0,6 kg Art.-č. 4110701503
foamSOAP PREMIUM, 6 x 0,6 kg Art.-č. 4110705403
foamSOAP PURE, 6 x 0,6 kg Art.-č. 4110708003
septDES FOAM, 6 x 0,6 kg Art.-č. 4110708703

Dodatki:

systémové batérie C-Typ Art.-č. 4111201200
powerpackADAPTER foam Art.-č. 4111206800

Názov produktu: XIBU senseFOAM [white]
Oblasť produktov: HYGIENA v oblasti sanity

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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powerpack ex Art.-č. 4111202400
powerpack in Art.-č. 4111203100
modrá upevňovacia spona Art.-č. 4111200800

Odporúčanie produktu:

Dodatočné produkty na perfektne vybavené sanitárne priestory: XIBU TISSUE-
PAPER dávkovač na toaletný papier, XIBU senseTOWEL bezdotykový kotúčový
dávkovač a XIBU senseFRESHAIR inteligentný osviežovač vzduchu.

Europaleta:

60 kusov
Predajná jednotka:

kus
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