Hygiena toalety/koupelny

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU XL FLUID hybrid [white]
Dávkovač pro ochranu pokožky a hygienu rukou
Název výrobku:
Oblast výrobků:

XIBU XL FLUID hybrid [white]
Hygiena toalety/koupelny

Popis výrobku:
Bezkontaktní dávkovač odolný proti stříkající vodě (IP54*) v provedení XIBU pro
dávkování prostředků na ochranu pokožky, čištění pokožky, péči o pokožku nebo
dezinfekci jako součást osobních ochranných prostředků. Poskytuje data pro
správu digitálních umýváren a shodu s OOPP. S automatickým zastavením a
rezervní nádržkou. Vzduchotěsná jednotka nádrže a další náplň. Snadné a
bezpečné plnění dávkovače díky inovativnímu vedení pro vakuumBAG.
Nastavitelné množství dávky prostřednictvím aplikace XIBU. Napájení volitelně přes
energyBOX M, opětovně dobíjecí baterii nebo síťový adaptér. Elektronický indikátor
stavu náplně – blikající kontrolka LED. Digitální ukazatel naplnění v aplikaci XIBU a
na hygienickém portálu. Součástí dodávky každé další náplně je vhodný štítek,
který lze připevnit k dávkovači tak, aby byl snadno čitelný. Barva štítku včetně
názvu produktu tvoří systém barevného kódování pro jasné a jednoduché rozlišení
při plnění a obsluze dávkovače. Je možná řadová montáž několika dávkovačů za
použití ochrany pokožky, čištění, dezinfekce a péče.
* v kombinaci s rechargePOWER hybrid
Jednotka balení:
1 kus

č. výr. 4110302350

Použití | Oblast použití:
Obzvlášť vhodný pro všechny oblasti s vyšší zátěží pro pokožku a ruce, jako např.
v dílnách, veřejném sektoru, zdravotnictví a ošetřovatelství, průmyslových
provozech, gastronomii, hotelnictví apod.
Velikost:
V x Š x H: 29,2 x 15,4 x 12,9 cm
Montáž:
Volitelná instalace nad umyvadlem nebo vedle umyvadla. Doporučená výška
použití cca 1000 mm od spodní hrany dávkovače k podlaze. Při montáži nad
umyvadlo činí minimální vzdálenost spodní hrany dávkovače od okraje umyvadla
150 mm.
Náplň:
handPROTECT PURE, 6 x 750 ml
abrasivUNIVERSAL, 5 x 1050 g
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č. výr. 4110710005
č. výr. 4110708939
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Hygiena toalety/koupelny

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU XL FLUID hybrid [white]
Dávkovač pro ochranu pokožky a hygienu rukou
abrasivCOLOR, 5 x 1050 g
abrasivPOWER, 5 x 1050 g
creamSOAP PURE, 5 x 1050 ml
creamSOAP PREMIUM, 6 x 450 ml
handCREAM PURE, 6 x 450 ml
septDES GEL, 5 x 1000 ml

č. výr. 4110703239
č. výr. 4110703439
č. výr. 4110701339
č. výr. 4110709701
č. výr. 4110710101
č. výr. 4110708639

Příslušenství:
energyBOX M
rechargePOWER hybrid
powerPACK ADAPTER hybrid
powerPACK ex
powerPACK in
Y combiCABLE
XL SPACER KIT
powerPACK BOX
HsM gatewayLAN
HsM gatewaySIM

č. výr. 4111208800
č. výr. 4111208700
č. výr. 4111208300
č. výr. 4111202400
č. výr. 4111203100
č. výr. 4111204600
č. výr. 4111222100
č. výr. 4111204700
č. výr. 4131400400
č. výr. 4131400500

Doporučení výrobku:
S rozpěrkami ze sady XL SPACER KIT je možná řadová montáž až pěti dávkovačů
za sebou.
Doplňkové produkty pro perfektně vybavené pracoviště vyhovující OOPP: XIBU
TOWEL hybrid – bezdotykový dávkovač ručníků. Zajistěte kompatibilitu OOPP
pomocí dat v reálném čase prostřednictvím brány HsM Gateway.
Europaleta:
238 kusů
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Prodejní jednotka:
Kus
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