
Popis produktu:

Hybridný dávkovač uterákov, ktorý sa dá ovládať aj bez kontaktu pomocou
EnergyBOX L. Manuálne vytiahnutie plechu je možné vždy stlačením tlačnej ty-
če. Automatické prepínanie z prázdneho kotúča na plný kotúč, integrovaný 240
mm rez listu, výstup na jeden list s nastaviteľným časovým oneskorením * a roz-
sah snímačov *. Indikátor úrovne naplnenia analógové aj LED *, uzamykateľné.
LED * Zobrazenie stavu prostredníctvom úrovne a kapacity powerBOX.
* Nastavenia je možné vykonať len prostredníctvom aplikácie XIBU naskenuj
ma s použitím zariadenia energyBOX L.

Jednotka na balenie:

1 kus Art.-č. 4110203967

Použitie | Oblasť použitia:

Pre 2 rolky multiROLL kotúčových utierok s automatickým posuvom - preto nie
je nikdy prázdny. Spodná rolka je v upotrebúvaní, a vrchná sa nachádza v čaka-
cej pozícii. Dávkovač funkciou elektronického zosnímania rúk papierovú utierku
automaticky vydá, ak je energetický zásobník prázdny alebo nie je vložený, dáv-
kovač sa prepne do manuálneho režimu. V tomto prípade sa predrezaný list vy-
dáva vlakom na uvedenom papieri. Vhodné najmä pre vysokofrekvenčné oblas-
ti.

Veľkosť:

V x Š x H: 42,1 x 33,3 x 22,9 cm

Montáž:

Odporúčaná vzdialenosť spodnej hrany dávkovača k podlahe je asi 1300
mm.Ak je vo vybavení zrkadlo, je potrebné prihliadať na jeho spodný okraj.

Náplne:

multiROLL utierky X Premium Art.-č. 4110901400
multiROLL utierky X2 Art.-č. 4110900900
multiROLL utierky XB2 Art.-č. 4110901000
multiROLL utierky X1 Art.-č. 4110901100

Názov produktu: XIBU TOWEL hybrid [black]
Oblasť produktov: HYGIENA v oblasti sanity

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

HYGIENA v oblasti sanity
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Dodatki:

energyBOX L Art.-č. 4111208100

Odporúčanie produktu:

Dodatočné produkty na perfektne vybavené sanitárne priestory: XIBU TISSUE-
PAPER analog dávkovač na toaletný papier, XIBU senseFOAM bezdotykový
penový dávkovač a XIBU senseFRESHAIR inteligentný osviežovač.

Europaleta:

32 kusov
Predajná jednotka:

kus
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