
Popis produktu:

Bezdotykový dávkovač odolný voči striekajúcej vode (IP54*) s dizajnom XIBU na
dávkovanie prostriedkov na ochranu a čistenie pokožky či starostlivosť o pokožku
alebo na dávkovanie dezinfekčných prostriedkov v rámci ochrannej výbavy. Posky-
tuje dáta pre digitálny manažment sanitárnych priestorov a súlad s PSA. S auto-
matickým zastavením a rezervným balením. Vzduchotesná jednotka nádrže a
náplne. Jednoduché a bezpečné plnenie dávkovača vďaka inovatívnemu vedeniu
vacuumBAG. Nastaviteľné množstvo dávky pomocou aplikácie XIBU. Napájanie
voliteľne cez energyBOX M, dobíjateľnú batériu alebo sieťový adaptér. LED signali-
zácia stavu náplne a energie – blikanie. Digitálna signalizácia stavu náplne v apliká-
cii XIBU a na hygienickom portáli. Pre každú náplň je v rozsahu dodávky k dispozí-
cii etiketa, ktorú môžete naniesť dobre čitateľne na dávkovač. Farba etikety vrátane
názvu produktu pritom tvorí systém farebného rozlišovania na jasné a jednoduché
vymedzenie pri plnení ako aj obsluhe dávkovača. Možnosť sériovej montáže via-
cerých dávkovačov pri použití ochrany pokožky, čistení, dezinfekcii a starostlivosti.
*v kombinácii s rechargePOWER hybrid

Jednotka balenia:

1 kus Art.-č. 4110302350

Použitie | Oblasť použitia:

Mimoriadne vhodný pre všetky oblasti, kde je dôležitá hygiena rúk a ochrana po-
kožky, napr. v dielňach, verejných priestoroch, zdravotníctvo a sociálna starostli-
vosť, priemyselné prevádzky, gastronómia a hotelierstvo atď.

Veľkosť:

V x Š x H: 29,2 x 15,4 x 12,9 cm

Montáž:

Umiestnenie voliteľne nad umývadlom alebo pri ňom. Doporučovaná montážna
výška je cca 1000 mm od spodnej hrany dávkovača do podlahy. Pri montáži nad
umývadlom je potrebné dodržať vzdialenosť min. 150 mm od spodnej hrany dáv-
kovača k okraju umývadla.

Doplnenie:

handPROTECT PURE, 6 x 750 ml Art.-č. 4110710005
abrasivUNIVERSAL, 5 x 1050 g Art.-č. 4110708939

Názov produktu: XIBU XL FLUID hybrid [white]
Oblasť produktu: Hygiena sanitárnych priestorov

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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abrasivCOLOR, 5 x 1050 g Art.-č. 4110703239
abrasivPOWER, 5 x 1050 g Art.-č. 4110703439
creamSOAP PURE, 5 x 1050 ml Art.-č. 4110701339
creamSOAP PREMIUM, 6 x 450 ml Art.-č. 4110709701
handCREAM PURE, 6 x 450 ml Art.-č. 4110710101
septDES GEL, 5 x 1000 ml Art.-č. 4110708639

Príslušenstvo:

energyBOX M Art.-č. 4111208800
rechargePOWER hybrid Art.-č. 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid Art.-č. 4111208300
powerPACK ex Art.-č. 4111202400
powerPACK in Art.-č. 4111203100
Y combiCABLE Art.-č. 4111204600
XL SPACER KIT Art.-č. 4111222100
powerPACK BOX Art.-č. 4111204700
HsM gatewayLAN Art.-č. 4131400400
HsM gatewaySIM Art.-č. 4131400500

Odporúčanie produktu:

S dištančnými držiakmi zo súpravy XL SPACER KIT je možná sériová montáž až
piatich dávkovačov.
Doplňujúce produkty pre perfektne vybavené pracovisko v súlade s PSA: XIBU
TOWEL hybrid – bezdotykový dávkovač papierových utierok na ruky. Zabezpečte
súlad s PSA prostredníctvom dát v reálnom čase pomocou HsM Gateway.

Europaleta: Predajná jednotka:
238 kusov Kus

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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