
Описание на продукта:
Хибриден дозатор за кърпи, който може да се използва и без контакт
чрез използване на energyBOX L. Ръчното изтегляне на листа винаги е
възможно чрез натискане на бутона. Автоматично превключване от
празна ролка на пълна ролка, вградено 240 мм отрязване на листа,
подаване на един лист с регулируемо времезакъснение * и обхват на
сензора *. Индикатор за нивото на консуматива чрез LED*, заключващ
се. LED* индикация за нивото на консуматива и капацитет на
energyBOX.
* Настройките могат да се извършват само чрез XIBU APP, използвайки
energyBOX L.

Съдържание на опаковката:
1 брой Арт. № 4110203950

Приложение | области на приложение:
За 2 ролки хартия за ръце multiROLL с автоматично превключване, така
че дозаторът никога не е празен. Използва се долната ролка, а горната
е в изчакваща позиция. Хартията се подава автоматично чрез
електронно разпознаване на ръка*, aко energyBOX L е празна или не е
поставена, дозаторът преминава в ръчен режим. По този начин
получавате от поставената хартия следващия предварително изрязан
лист. Особено подходящ за зони с висок трафик.

размер:
В х Ш х Д: 42,1 x 33,3 x 22,9 cm

Монтаж:
Препоръчителна височина на използване около 1300 мм разстрояние на
долния ръб на дозатора от пода.
Ако е възможно, да се обърне внимание при напасването и с долният
кант на огледалото.

Консумативи:
multiROLL кърпи за ръце X Premium Арт. № 4110901400
multiROLL кърпи за ръце X2 Арт. № 4110900900
multiROLL кърпи за ръце XB2 Арт. № 4110901000

име на продукт: XIBU TOWEL hybrid [white]
Продуктовата гама: Санитарна ХИГИЕНА

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Санитарна ХИГИЕНА

XIBU TOWEL hybrid [white]
Дозатор за хартиени кърпи за ръце
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multiROLL кърпи за ръце X1 Арт. № 4110901100

Аксесоари:
energyBOX L № 4111208100

препоръки на продукти:
Допълнителни продукти за перфектно оборудвано санитарно
помещение: Дозатори XIBU TISSUEPAPER analog за тоалетна хартия,
XIBU senseFOAM, безконтактен дозатор за сапун на пяна и XIBU
senseFRESHAIR, интелигентен ароматизатор за помещения.

Евро пале:
32 Броя

продажна единица:
брой

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Санитарна ХИГИЕНА

XIBU TOWEL hybrid [white]
Дозатор за хартиени кърпи за ръце

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 2/2


