
Монтаж

1 бр.

wcDISINFECT

Батерия тип С

inox inFRAME foam

inox exFRAME foam

inoxAURA foam

1 piece

90

Евро пале

Опаковъчен картон

Пълнител

Препоръчителната височина за монтаж на дозатора е около 700 мм от

долния край на пода.
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Арт. № 4110707901

Арт. № 4111204300

Арт. № 4131200566

Арт. № 4131200666

Арт. № 4131200466

Референции

Допълващи продукти за перфектно оборудвани санитарни помещения:

XIBU inoxTISSUEPAPER,  дозатор от инокс за тоалетна хартия.

Рамер

Арт.№ 4131100666

Съдържание на опаковката

В х Ш х Д mm 41,6 x 17 x 11,5 cм

Europallet

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4131100666

90

Recommended height at approx. 700 mm from the bottom of the dispenser

to the floor.

Refills

Outer carton

wcDISINFECT

system batteries type C

inox inFRAME foam

inox exFRAME foam

inoxAURA foam

Art.-No. 4110707901

Art.-No. 4111204300

Art.-No. 4131200566

Art.-No. 4131200666

Art.-No. 4131200466
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Complementary product for the perfectly equipped washroom: XIBU 

inoxTISSUEPAPER, the INOX toilet paper dispenser.

References

41,6 x 17 x 11,5 cmH x W x D mm

Field of application/use

Seatcleaner with simple removable shrinkable vacuumBAG. The

vacuumBAG and the reserve tank form the air-tight liquid container. A

sensor at the bottom edge of the dispenser recognises the hand of a person

and releases the foam soap.

Безконтактен дозатор за дезинфектант за тоалетна чиния от

неръждаема стомана. Безконтктно подаване на почистващ разтвор

(пяна) с регулируемо количество, авто-стоп функция, самопочистващ

се бутон, с функция против прокапване и допълнителен резервоар за

още 100 дози. Електронен контрол за нивото на консуматива и

статуса на батериите, светещ индикатор показващ оперативния

статус, капак отварящ се само с една ръка, заключващ се капак от

неръждаема стомана.

Описание на продукта

Дезинфектант за тоалетна чиния в лесно подменяща се и самосвиваща

се вакумна торбичка. Вакуумната торбичка и допълнителния резервоар

са херметически затворени. Сенсора в долния край на дозатора лесно

разпознава човешката ръка и подава консуматива във формата на пяна.

Приложение/области на приложение

Touchless Seatcleaner with stainless steel housing. Contact-free dispensing

of cleaning detergents (foam) with adjustable quantity, auto-stop, cleaning

button, drip-free with reserve tank for up to 100 servings. Electronically

controlled filling level and battery status, illuminating ring to display

operational status, single-handed cover opening, lockable housing made

from durable stainless steel.

Product description

Innovative Hygiene.
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