
septLIQUID, 6 x 750 ml

septLIQUID PLUS, 6 x 750 ml 

septLIQUID FORTE, 6 x 750 ml 

C típusú rendszerELEM
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Eu raklap

Karton

Újratöltés

Elhelyezése a mosdókagyló felett vagy mellett optimális, mivel az adagoló

cseppmentes. Ajánlott szerelési magasság a földtől az adagoló aljáig kb. 1000

mm. Mosdókagyló fölé történő szerelés esetén a mosdókagyló szélétől az

adagoló aljáig 150 mm távolság legyen.
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Cikkszám: 4110704703

Cikkszám: 4110704603

Cikkszám: 4110704803

Cikkszám: 4111201200

Referencia

A tökéletesen felszerelt mosdóhelyiségbe ajánljuk még: a XIBU

touchTISSUEPAPER toalettpapír adagolót és a XIBU senseTOWEL érintés

nélkül működő kéztörlőpapír adagolót.

Méret

Cikkszám: 4110600250

Csomagolási egység

H x SZ x M mm 277 x 135 x 108

Szerelés

XIBU senseDISINFECT

Europallet
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Either above or next to the basin as the dispenser is drip-free.

Recommended height at approx. 1000 mm from the bottom edge of the

dispenser to the floor. In case of mounting above the basin, minimum

distance between the bottom edge of dispenser and the edge of the basin

150 mm.

Refills

Outer carton

septLIQUID, 6 x 750 ml

septLIQUID PLUS, 6 x 750 ml

septLIQUID FORTE, 6 x 750 ml

systemBATTERIEN C-Typ

Art.-No. 4110704703

Art.-No. 4110704603

Art.-No. 4110704803

Art.-No. 4111201200
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Complementary products for the perfectly equipped washroom: 

XIBU touchTISSUEPAPER, the toilet paper dispenser and XIBU 

senseTOWEL dispenser, the touchless hand towel dispenser.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110600250XIBU senseDISINFECT

277 x 135 x 108H x B x D mm

Field of application/use

The easily replaceable vacuumBAG and the reserve tank form an air-tight

passage. The performance of the dispenser and and content quality are

maintained even against splashing water or when not used for a long time.

Infravörös szenzor az érintés nélküli adagolásért beállítható adagolási

mennyiséggel, autostoppal, tisztítógombbal, cseppmentes tartaléktankkal, mely

30 adagot tartalmaz. Töltöttség-kijelző, egykezes fedélfelnyitás,

rendszerkulccsal zárható. A ház antisztatikus, ütésálló ABS műanyagból készült.

Termékleírás

Az egyszerűen kicserélhető vacuumBAG zsugortasak és a tartaléktank

légmentes tárolóegységet képeznek. Az adagoló funkciója és a töltőanyag

minősége nem sérül kifröccsenő víz vagy hosszabb állási idő után sem.

Felhasználás/Alkalmazási terület

Infrared sensor for release of product, touch-free with adjustable quantity,

auto-stop, cleaning button, with reserve tank for up to 30 portions. Filling

level and battery capacity electronically monitored, illuminated ring at outlet

for status display, single-handed cover opening, lockable, housing made of

antistatic, impact resistant plastic.

Product Description

Innovative Hygiene.

XIBU senseDISINFECTXIBU senseDISINFECT
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