Auto Sæbe dispenser & Håndtørrer

91 – 1D
SfB (57)X
91 – 1D
SfB (57)X

Sæbe dispensor / automatisk :

Hygiejnisk sæbe løsning til offentlige
toiletter og baderum fx i sportshaller,
Sæbe dispensor / automatisk :
skoler, daginstitutioner, hvor man
Hygiejnisk sæbe løsning til offentlige
har behov for en høj hygiejnegrad.
toiletter og baderum fx i sportshaller,
Dispensoren afgiver automatisk en
skoler, daginstitutioner, hvor man
dosering sæbe, når hånden holdes
har behov for en høj hygiejnegrad.
3 til 6 cm fra automatens underkant.
Dispensoren afgiver automatisk en
Leverer kun ”en” dossering pr. gang.
dosering sæbe, når hånden holdes
3 til 6 cm fra automatens underkant.
Tekniske
– OB 111
Leverer kundata
”en” dossering
pr.:gang.
Hvidt kabinet i slagfast ABS plast.
Beholder kapacitet – 950 ml sæbe
Tekniske data – OB 111 :
Strøm, 3 stk.1,5V batt. = 10.000 poss.
Hvidt kabinet i slagfast ABS plast.
Mål – HxBxD / 260x105x110 mm
Beholder kapacitet – 950 ml sæbe
Vægt – 800 gram
Strøm, 3 stk.1,5V batt. = 10.000 poss.
Mål – HxBxD / 260x105x110 mm
Vægt – 800 gram

Håndtørrer / automatisk :

Hygiejnisk tørre løsning til offentlige
toiletter, skoler, daginstitutioner, sports
Håndtørrer / automatisk :
anlæg mm. hvor behov for håndtørring
Hygiejnisk tørre løsning til offentlige
er ønskelig, uden papiraffald eller sure
toiletter, skoler, daginstitutioner, sports
håndklæder.
anlæg mm. hvor behov for håndtørring
er ønskelig, uden papiraffald eller sure
T
skdeerd
håenkdnkilæ
. ata – OB 114
Starter automatisk ved infrarød sensor,
drifttid 15 sec. pr. gang eller til hånden
Tekniske data – OB 114
føres bort fra sensoren.
Starter automatisk ved infrarød sensor,
Hvidt kabinet i helstøbt ABS plast
drifttid 15 sec. pr. gang eller til hånden
Centrifugalvent. meget lavt dB(A)
føres bort fra sensoren.
Varmelegme 2000W / 230W/50Hz
Hvidt kabinet i helstøbt ABS plast
Mål – HxBxD / 274x262x196 mm
Centrifugalvent. meget lavt dB(A)
Vægt – 2600 gram
Varmelegme 2000W / 230W/50Hz
Mål – HxBxD / 274x262x196 mm
Vægt – 2600 gram
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