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Какво общо има производствената база
с устойчивостта
Да се отправим към Австрия, към Цел ам Зее: Тук се съз-
дава дозаторът. Не само че го сглобяват човешки ръце, но 
Hagleitner сам произвежда на място и повечето компоненти. 
Подобно е и положението с принадлежащите кърпи: В Цел ам 
Зее Hagleitner произвежда дезинфекциращия разтвор; в Цел 
ам Зее се напояват и конфекционират флис кърпите. Да се 
обедини компетентността означава да се гарантира качество: 
Експертите от всички специализирани сектори осигуряват 
качество.

Алтернативата е, както обичайно се случва на пазара: да се 
раздели фабриката - на едно място да се произвежда дезин-
фекциращият разтвор, на друго - мокрите кърпички. По този 
начин системните компоненти често се транспортират през 
половината свят, но всеки транспорт означава замърсяване 
на околната среда с парникови газове. Затова при Hagleitner 
производствените стъпки следват една след друга възможно 
най-близо по местоположение. Защото цялата верига за съз-
даване на добавена стойност трябва да бъде устойчива.

XIBU 2WIPE hybrid
първият в света дозатор за мокри кърпички

Отговорност – Made in Austria

Увертюра
Ръката ви се протяга към дозатора, той се отваря автома-
тично, появява се дезинфекциращата кърпа, ръката ви я 
взима, дозаторът се затваря.

Световната новост
Всъщност това изобретение трябваше да бъде направено 
отдавна. Вече няма игра на криеница с Flowpack. Вече няма 
дезинфекцираща кърпа, която е изсъхнала, защото се е 
намирала най-отгоре в опаковката. Вече няма пръсти, които 
тършуват и вкарват болестотворни микроби, когато пъхат 
кърпата обратно под капака. Вече няма дата, на която срокът 
на годност да изтече след отваряне, тъй като дозаторът 
помни: Днес подадох първата дезинфекцираща кърпа от 
новата опаковка; когато срокът на годност изтече, ще се 
заключа (при условие че тази функция е желана). Дезинфек-
циращата кърпа заслужава изключителна защита: защита от 
изсъхване, от болестотворни микроби, от изчерпване, освен 
това тя заслужава и постоянно място за съхранение.

Интермецо
Да си човек означава да си изобретател, това представлява 
нашият вид; винаги има първи път: да разпалиш огъня в 
лампата, да задвижиш колелото, да полетиш с космически 
кораб в Космоса - да подадеш автоматично дезинфекцира-
щите кърпи.

Изобретателят
Пионерът в иновативната хигиена Ханс Георг Хаглайтнер за 
първи път обмисля подобен дозатор през 2020 г.: „Време-

ната бяха „чувствителни“, дезинфекцията беше 
особено търсена заради коронавируса. 

Flowpacks лежаха разпръснати наоколо. 
Тогава идеята дойде от само себе си“, 
обяснява изобретателят. „Дезинфекцира-
щата кърпа трябва да остане подръка на 
едно място и при това да запази своето 
действие, тя се нуждае от дозатор така, 

както млякото се нуждае от хладилник.“ 
Нужни са само две години, докато се роди 

новият продукт; през октомври 2022 г. Ханс 
Георг Хаглайтнер и неговият екип го представят на 

света. Изобретението се предхожда от десетилетия опит в 
производството на дозатори.

Финал
Завесата се вдига за XIBU 2WIPE hybrid. Дозаторът има пет 
патента, устойчива енергийна концепция и изпраща диги-
тални данни за употребата.

Готови ли сте за обслужване с една ръка? Това е револю-
ционна промяна в употребата на дезинфекциращи кърпи.

За световната новост и нейния изобретател

„Дезин-
фекцира-

щата кърпа се 
нуждае от доза-
тор така, както 

млякото от 
хладилник.“
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Съхраняват се на мястото на използване

Вече няма Flowpack, който да се търкаля наоколо. XIBU 
2WIPE hybrid консервира трайно дезинфекциращите кърпи и 
ги предлага на мястото на използване - точно там, където са 
необходими.

Защита срещу изсъхване

Най-горната дезинфекцираща кърпа вече не изсъхва във 
Flowpack, дозаторът предлага защита срещу това. Неговата 
патентована система за уплътнение поддържа всяка дезин-
фекцираща кърпа влажна - и по този начин ефективна за 
целия период на употреба.

Обслужване с една ръка

Достатъчно е да протегнете ръката си; капакът се отваря 
автоматично. Сега можете да вземете дезинфекциращата 
кърпа хигиенично, безопасно и много лесно - с една ръка.

Защита от замърсяване с болестотворни 
микроби

XIBU 2WIPE hybrid е като крепост срещу замърсявания и 
болестотворни микроби. Дезинфекциращите кърпи излизат 
една след друга: Ръката ви докосва само кърпата, която 
взима. Не трябва да връщате нищо обратно; защото обра-
тното връщане означава опасност от замърсяване с болес-
тотворни микроби.

Влажна - от първата до последната 
кърпа
Опаковката стои изправена в дозатора. От силата на тежестта 
дезинфекциращият разтвор се разпределя равномерно, всяка 
кърпа остава еднакво навлажнена - и неограничено ефек-
тивна.

Със защита срещу кражба и загуба
Дори гостите могат да дезинфекцират своята заобикаляща 
среда (ако изпълнителят желае). Тук никой не може да 
открадне нищо. Дозаторът на стената пази своя Flowpack като 
сейф, крадливите ръце ще останат празни.

Никога празен
Винаги в наличност остава дезинфекциращата кърпа в 
дозатора, защото XIBU 2WIPE hybrid работи с две опаковки: 
Ако едната е свършила, дозаторът автоматично превключва - 
тогава другата опаковка влиза в употреба.

Винаги информирани
Дезинфекциращите кърпи са различни. Отгоре на дозатора 
има държач за етикет, етикетите върху него могат да се сме-
нят: Те информират за съдържанието, спектъра на действие, 
стандарта на метода за изпитване и времето на действие.

Данни с добавена стойност
XIBU 2WIPE hybrid дава информация за себе си: Дозаторът 
изпраща дигитални данни, информира за коли-
чеството на дозиране, нивото на консуматива 
- всичко се извиква през мобилното приложение 
и уеб портала. 24/7-данни в реално време с HsM 
gateway. Това ви спестява и пътя, и времето.

Разходен дросел
Всяка дезинфекцираща кърпа е ценна. Ако я 
прахосвате, ще ви се отрази скъпо на бюджета. 
Но можете да вземете предпазни мерки: Колкото 
по-кратко се отваря дозаторът, толкова по-малко кърпи могат 
да се вземат наведнъж. Това може да се настрои с мобил-
ното приложение.

Full Service
Всички притеснения относно технологията са излишни с този 
пакет: Hagleitner проактивно поддържа устройството, когато 
е необходимо; самият дозатор подава предизвестие. Техниче-
ска проверка се извършва веднъж годишно и Hagleitner сменя 
износващите се части по всяко време, ако е необходимо.

Контролен прекъсвач за срок на годност
Ако опаковката веднъж е отворена, срокът на годност 

започва да изтича: Дезинфекциращите кърпи с 
алкохол са годни един месец, а без алкохол - три 
месеца. След това дозаторът по желание блокира 
Flowpack - активирането става чрез мобилното 
приложение.

LED светлина и обхват на сензорите
Контролната светлина в предната част на дозатора 
може да се изключи. Ако в помещението спят хора, 
е близко до ума да го направите. В крайна сметка 

може да се конфигурира и обхватът на сензорите, тъй като 
дозаторът не трябва да работи ненужно (ако някой мине 
наблизо).

Енергията се държи под око
При XIBU 2WIPE hybrid устойчива се оказва и енергийната 
концепция, дозаторът работи по избор с мрежов ток, акуму-
латорна батерия или energyBOX. Ако приемем, че дозаторът 
трябва да подава кърпи на ден по 100 пъти: В този случай 
зареждащата се акумулаторна батерия издържа 7 месеца. 
Същото важи и за незареждащата се energyBOX, която обе-
динява акумулаторната мощност.

Тя е произведена от рециклирана пластмаса. В края на 
нейния експлоатационен живот Hagleitner приема energyBOX 
обратно, за да я рециклира; и така рециклиране след рецик-
лиране цикълът се затваря.

Хигиенично прибрани Още повече – с мобилното 
приложение Hagleitner360

Да се отправим към новата епоха на дезин-
фекциращите кърпи


