
Popis výrobku:

Hybridní dávkovač na utěrky v rolích, který se může díky použití energyBOXu L
provozovat také jako bezdotykový. Manuální odběr listů je vždy možný stiskem
lišty. Automatické přenastavení z prázdné role na plnou roli, integrovaný řez
listů 240 mm, výdej jednotlivých listů s nastavitelným časovým posunem* a
senzorovým dosahem*. Ukazatel stavu náplně analogový a i LED*,
uzamykatelný. LED* ukazatel stavu náplně a kapacity energyBOXu.
*Nastavit lze jen XIBU aplikací za použití energyBOXu L.

Jednotka balení:

1 kus č.výr. 4110203950

Použití | Oblast použití:

Pro 2 role ručníků multiROLL s automatickým přepínáním - proto není nikdy
prázdný. Dolní role je v užívání, horní se nachází v čekací pozici. Pomocí
elektronického senzoru na ruce je papír automaticky vydán*, Pokud je
energyBOX L prázdný nebo není zasunut, nastaví se dávkovač do manuálního
módu. V tom se vydá předřezaný list tahem na vyčnívající papír. Vhodný
zejména pro vysoce frekventovaná místa.

Velikost:

V x Š x H: 42,1 x 33,3 x 22,9 cm

Montáž:

Doporučená výška pro používání je ca. 1300 mm od spodní hrany dávkovače k
podlaze. Pokud je v místnosti, eventuálně srovnejte zrcadlo srovnat s dolní
hranou.

Náplně:

multiROLL papírové ručníky X Premium č.výr. 4110901400
multiROLL papírové ručníky X2 č.výr. 4110900900
multiROLL papírové ručníky XB2 č.výr. 4110901000
multiROLL papírové ručníky X1 č.výr. 4110901100

Příslušenství:

energyBOX L č. výr. 4111208100

Název výrobku: XIBU TOWEL hybrid [white]
Výrobková řada: HYGIENA koupelny
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Doporučení výrobku:

Doplňující výrobky pro perfektně vybavenou umývárnu: XIBU TISSUEPAPER
analog dávkovač toaletního papíru, XIBU senseFOAM bezdotykový dávkovač
pěnového mýdla a XIBU senseFRESHAIR, inteligentní osvěžovač vzduchu.

Europaleta:

32 kusů
Prodejní jednotka:

kus
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