
Product description

Innovative Hygiene.

XIBU senseTOWEL [white]XIBU senseTOWEL [white]

432 x 331 x 228H x W x D mm

Field of application/use

Dispenser for 2 multiROLL handTOWEL rolls with automatic change-over

and filling level display - therefore never empty. The lower roll is in use

whilst the upper roll rests in waiting position. A sensor at the bottom edge of

the dispenser recognises the hand of a person and releases the paper. The

paper is released pre-cut.

Капацитивен сензор за безконтактно подаване на хартия.

Автоматично превключване от празната към пълната ролка, вграден

режещ механизъм с дължина 240 мм на лист, дозиране на един лист с

регулируемо времезакъснение, бутон за ръчно дозиране, LED -

индикатор за нивото на консуматива и капацитета на батериите,

отваряне на капака с една ръка, заключващ механизъм, предлага се в

различни декори, корпус от антистатична удароустойчива ABS-

пластмаса.

Описание на продукта

За 2 ролки хартия за ръце multiROLL с автоматично превключване, така

че дозаторът "никога не е празен". Долната ролка е в употреба,

горната ролка е в позиция на изчакване. Хартията се подава

автоматично чрез електронно разпознаване на ръка.

Приложение/области на приложение

Cases made of antistatic, ABS plastic available in different decors.

Touchless hand towel dispenser with automatic switch-over from empty to

full roll, integrated mechanism for 240 mm perforated sheet, delayed single

sheet release, pressure bar for manual feeding, electronically monitored

filling level and battery status, illuminating bar 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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Recommended user height at approx. 1300 mm from the bottom of the

dispenser to the floor. If existing, possibly pay attention to alignment of the

bottom edge of the mirror.

Refills

Outer carton

multiROLL handTOWEL X Premium, 5 rolls

multiROLL handTOWEL X2, 5 rolls

multiROLL handTOWEL XB2, 5 rolls

multiROLL handTOWEL X1, 5 rolls

system batteries Type D

powerPACK in towel

powerPACK ex towel

Art.-No. 4110901400

Art.-No. 4110900900

Art.-No. 4110901000

Art.-No. 4110901100

Art.-No. 4111201300

Art.-No. 4111203300

Art.-No. 4111202600
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Рамер

Арт. № 4110201150

Съдържание на опаковката

В х Ш х Д mm 432 x 331 x 228

Europallet

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110201150
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Евро пале

Опаковъчен картон

Пълнител

Препоръчителната височина за монтаж на дозатора е около 1300 мм

от долния кант на дозатора до пода. Ако е възможно, да се обърне

внимание при напасването и с долният кант на огледалото.
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Арт. №  4110901400

Арт. №  4110900900

Арт. №  4110901000

Арт. №  4110901100

Арт. №  4111201300

Арт. №  4111203300

Арт. №  4111202600

Референции

Допълващи продукти за перфектно оборудвани санитарни помещения:

дозатори XIBU TISSUEPAPER за тоалетна хартия, XIBU senseFOAM,

безконтактен дозатор за сапун на пяна и XIBU senseFRESHAIR,

интелигентен ароматизатор за помещения.

Complementary products for the perfectly equipped washroom: XIBU 

TISSUEPAPER, XIBU senseFOAM and XIBU senseFRESHAIR the 

intelligent scent freshener.

References

Монтаж

1 бр.

multiROLL кърпи за ръце X Premium, 5 ролки

multiROLL кърпи за ръце X2, 5 ролки

multiROLL кърпи за ръце XB2, 5 ролки

multiROLL кърпи за ръце X1, 5 ролки

Батерия тип D

powerPACK in towel

powerPACK ex towel

1 piece
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