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Dispensere
606009   Antibac® Berøringsfri Dispenser Modell X SMART, hvit 
606010  Antibac® Berøringsfri Dispenser Modell X SMART, aluminiumsfarget 
606011  Antibac® Berøringsfri Dispenser Modell X SMART, sort 
Batterikassett
606018  Batterikassett inkl. 4 stk. alkaliske Duracell Industrial LR14/C-batterier
606019  Duracell Industrial LR14/C-batterier, eske à 10 stk.  
Re�ll
606001  Antibac® Hånddesinfeksjon 85 % �ytende     1000 ml
606002  Antibac® Hånddesinfeksjon 85 % softgel     1000 ml
606003  Antibac® Håndsåpe        1000 ml
606004  Antibac® Hånddesinfeksjon 85 % skum     1000 ml
606005  Antibac® Håndsåpe skum       1000 ml 
Dråpefanger
606013  Dråpefanger til dispenser Modell X, hvit

  

 
 
 

 

Antibac® Berøringsfri Dispenser Modell X SMART

NYHET!

Nytt, �eksibelt dispensersystem 
rigget for fremtidens teknologi!

Produktfakta
Med mål om å forbedre og videreutvikle våre dispensersystemer er vi, 
etter en lang og innovativ utviklingsprosess med brukerinvolvering, stolte 
av å lansere en meget brukervennlig, �eksibel løsning for �ytende hånddesinfeksjon, 
softgel og håndsåpe. De unike 1000 ml re�llene kan også brukes i systemets 
manuelle dispensere. Fire alkaliske C-celle batterier av god kvalitet sørger 
for driftsikker og korrekt tilpasset dosering fra pumpen. Intuitive indikatorer 
lyser opp når man beveger seg i nærheten, og viser væskenivå og 
batteristyrke. Systemet er klargjort for fremtiden med mulighet for å 
videreutvikle teknologien til å kommunisere med annen teknologi, med sikte 
på f.eks. etterlevelse/statistikk/sammenligning, rutine for påfyll, innkjøp og
vedlikehold. Dispenseren leveres med tre forskjellige plastdeksler med vindu; 
hvit, sort og aluminium. Låsen er toppmontert, og ekstra nøkler �nnes i 
dispenserens bakplate. Man kan også velge å la dispenseren være åpen 
med nøkkelfri betjening.

Bruksområde
Med sin elegante design og hygieniske og driftssikre ytelse, egner 
dispenseren seg meget godt til bruk i helseinstitusjoner, bedrifter, 
skoler/barnehager, restauranter, kantiner, på o�entlige toaletter,o.l. 
Re�llene til dispenseren leveres både som hånddesinfeksjon, kirurgisk 
hånddesinfeksjon og håndsåpe, og er enkle å montere og skifte ut. 
Klistremerker for innholdsmerking medfølger.   

Bruksveiledning
Dispenseren kan monteres både på vegg og gulvstativ, og har en 
�eksibel bakplate med monteringshull som matcher de �este dispensere 
på markedet. Pumpen aktiveres ved at man fører hånden under dispenseren. 
Bruk av tilhørende dråpefanger anbefales, og den klikkes enkelt fast i
dispenseren, slik at man unngår å lage hull i veggen. 
Batteriene kan enten skiftes ut enkeltvis, eller man kan bytte ut hele 
batterikassetten for å eliminere mulige brukerfeil og sikre driftskvaliteten.  
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