
Opis izdelka:

Brezdotični podajalnik, z zaščito pred škropljenjem (IP54*), v dizajnu XIBU za od-
merjanje izdelkov za zaščito kože, čiščenje kože, nego kože ali razkuževanje v ok-
viru osebne varovalne opreme. Dostavlja podatke za digitalno upravljanje umivalnic
in skladnost OVO. S samodejno zaustavitvijo in dodatnim rezervoarjem. Nepreduš-
na enota rezervoarja in polnila. Enostavno in varno polnjenje podajalnika, zahvalju-
joč inovativnega vodila vacuumBAG. Nastavljiva dozirna količina prek aplikacije XI-
BU. Energijska oskrba izbirno prek energyBOX M, polnilnega akumulatorja ali om-
režnega adapterja. Elektronski prikazovalnik stanja polnila – utripajoča lučka LED.
Digitalni prikazovalnik stanja polnila v aplikaciji XIBU in na higienskem portalu. Gle-
de na polnilo je v obsegu dobave na voljo ustrezna etiketa, ki jo lahko na podajal-
nik namestite tako, da je dobro čitljiva. Barva etikete vklj. z imenom izdelka tvori
barvni sistem vodenja za jasno in enostavno razmejitev tako pri polnjenju kot
upravljanju podajalnikov. Vrstna montaža več podajalnikov je možna pri uporabi iz-
delkov za zaščito kože, čiščenje, razkuževanje in nego.
*v kombinaciji z rechargePOWER hybrid

Enota pakiranja:

1 kos št. art. 4110302350

Uporaba | področja:

Posebej primeren za vsa področja dejavnosti, v katerih pomembno vlogo igrata hi-
giena rok in zaščita kože, npr. v delavnicah, na javnih področjih, v zdravstvu in ne-
gi, industrijskih obratih, gastronomiji in hotelirstvu itd.

Velikost:

V x Š x G: 29,2 x 15,4 x 12,9 cm

Montaža:

Po želji nad ali ob umivalniku. Priporočena višina za uporabo pri približno 1000 mm
od spodnjega roba podajalnika do tal. Pri namestitvi nad umivalnikom minimalno
150 mm razmika med spodnjim robom podajalnika in robom bazena.

Polnilo:

handPROTECT PURE, 6 x 750 ml št. art. 4110710005
abrasivUNIVERSAL, 5 x 1050 g št. art. 4110708939
abrasivCOLOR, 5 x 1050 g št. art. 4110703239

Naziv izdelka: XIBU XL FLUID hybrid [white]
Področje uporabe izdelka: Sanitarna higiena

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Sanitarna higiena

XIBU XL FLUID hybrid [white]
Podajalnik za zaščito kože in higieno rok
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abrasivPOWER, 5 x 1050 g št. art. 4110703439
creamSOAP PURE, 5 x 1050 ml št. art. 4110701339
creamSOAP PREMIUM, 6 x 450 ml št. art. 4110709701
handCREAM PURE, 6 x 450 ml št. art. 4110710101
septDES GEL, 5 x 1000 ml št. art. 4110708639

Dodatki:

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

Priporočilo:

Z distančniki iz kompleta XL SPACER KIT je možna vrstna montaža do pet poda-
jalnikov.
Dopolnilni izdelki za odlično opremljeno delovno mesto, skladno z OVO: XIBU
TOWEL hybrid – brezdotični podajalnik brisač. Zagotovite skladnost z OVO s po-
močjo podatkov v realnem času prek prehoda HsM Gateway.

Evro paleta: Prodajna enota:
238 kosov Kos

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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