
Product description

Innovative Hygiene.

XIBU inoxTOWELXIBU inoxTOWEL

587 x 352 x 235H x W x D mm

Field of application/use

XIBU senseTOWEL 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.

Безконтактен дозатор за вграждане за хартиени кърпи за ръце със

система от 2 ролки. Сензорно управляема доза. 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, електронно

разпознаване на ролките, LED - индикатор за нивото на консуматива,

отваряне на капака с една ръка, заключващ се корпус от неръждаема

стомана.

Описание на продукта

Дозатор за хартиени кърпи за ръце 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.

Чрез електронен сензор хартията се подава автоматично.

Приложение/области на приложение

Touchless, integrated hand towel dispenser made from stainless steel with

2 roll mechanism. Sensor- controlled dispensing. Automatic switch-over

from empty to full roll, integrated mechanism for 240mm perforated sheet,

single sheet dispensing with adjustable time delay, push-bar for manual

advance, electronic roll recognition. LED fill level indicator, single - handed

cover opening, lockable. Housing made from durable stainless steel.
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The flush-mounted version in combination with the inox inFRAME towel

(Art.-No. 4131201166). Surface-mounted version in combination with the

inox exFRAME towel (Art.-No. 4131201066).

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

inoxAURA towel

Art.-No. 4110901400

Art.-No. 4110900900

Art.-No. 4110901000

Art.-No. 4110901100

Art.-No. 4111201300

Art.-No. 4111203300

Art.-No. 4111202600

Art.-No. 4131201266
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Рамер

Арт.№ 4131100566

Съдържание на опаковката

В х Ш х Д mm 587 x 352 x 235

Europallet

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4131100566
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Евро пале

Опаковъчен картон

Пълнител

Вариант скрит монтаж на inox inFRAME towel (Арт. № 4131201166).

Вариант външен монтаж на inox exFRAME towel (Арт. № 4131201066).
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Арт. № 4110901400

Арт. № 4110900900

Арт. № 4110901000

Арт. № 4110901100

Арт. № 4111201300

Арт. № 4111203300

Арт. № 4111202600

Арт. № 4131201266

Референции

Допълващи продукти за перфектно оборудвани санитарни помещения:

XIBU inoxTISSUEPAPER, дозатор от инокс за тоалетна хартия и XIBU

inoxFOAM, безконтактен дозатор от инокс за сапун на пяна.

Complementary products for the perfectly equipped washroom: XIBU 

inoxTISSUEPAPER, the INOX tissuepaper dispenser  and XIBU 

inoxFOAM, the touchless INOX foam dispenser.

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

inoxAURA towel

1 piece
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