
S4 - Foam soap systemS4 - Foam soap systemS4 - Foam soap systemS4 - Foam soap system

Tork Συσκευή σαπουνιού σε αφρό με αισθητήραTork Συσκευή σαπουνιού σε αφρό με αισθητήραTork Συσκευή σαπουνιού σε αφρό με αισθητήραTork Συσκευή σαπουνιού σε αφρό με αισθητήρα
Intuition™Intuition™Intuition™Intuition™

Κωδικός 460009

Σύστημα S4 - Foam soap
system

Χρώμα stainless

Υλικό Metal/Plastic

Ύψος 278 mm

Πλάτος 116 mm

Βάθος 130 mm

Ένας μοντέρνος σχεδιασμός με λείες επιφάνειες και καθαρές
γραμμές που ταιριάζουν απόλυτα στον χώρο υγιεινής σας.
Δημιουργήστε μια εξαιρετική εντύπωση που ενισχύει την εικόνα
υψηλής ποιότητας της εγκατάστασής σας. Το κομψό ανοξείδωτο
ατσάλι με επίστρωση κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων φαίνεται
υπέροχο και παραμένει καθαρό.

Μοντέρνος σχεδιασμός χωρίς ραφές – κάντε
τη σωστή εντύπωση
Εύκολο στον καθαρισμό ανοξείδωτο ατσάλι με
προστασία/επίστρωση κατά των δακτυλικών
αποτυπωμάτων - διατηρεί την εμφάνιση υψηλής
κλάσης για βελτιωμένη εμπειρία
Ενεργοποιείται με αισθητήρα, δίνει την
εντύπωση υψηλής τεχνολογίας
Ο σχεδιασμός χωρίς επαφή και αποδεδειγμένα
εύχρηστος από πιστοποιητικό τρίτου μέρους
προωθεί την καλή υγιεινή των χεριών για όλους
τους επισκέπτες του χώρου υγιεινής
Εάν η δοσομετρική συσκευή τοποθετείται
ακριβώς πάνω από το δάπεδο, θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ένας δίσκος για να
ελαχιστοποιηθούν οι σταγόνες στο πάτωμα.
Αποδεδειγμένη ευκολία στη χρήση για το
προσωπικό καθαρισμού, εξοικονομώντας χρόνο
για αναπλήρωση
Ο δείκτης LED για την αναπλήρωση δείχνει την
ανάγκη για συντήρηση
Η δοσομετρική συσκευή πρέπει να
τροφοδοτείται με τέσσερις αλκαλικές
μπαταρίες τύπου C (LR14) επωνυμίας υψηλής
ποιότητας. Ο τύπος των αλκαλικών μπαταριών
θα πρέπει να προορίζεται για συσκευές και
μηχανήματα υψηλής ισχύος.
Ελέγχετε την ημερομηνία λήξης των μπαταριών
και τοποθετείτε πάντα τέσσερις νέες



μπαταρίες ταυτόχρονα
Εάν η δοσομετρική συσκευή είναι άδεια για
περισσότερο από μία εβδομάδα, οι μπαταρίες
πρέπει να αφαιρεθούν, για να αποφευχθεί η
κατανάλωση των μπαταριών από την ένδειξη
LED της συσκευής
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Μονάδα καταναλωτή Μονάδα μεταφοράς Παλέτα

SCCSCCSCCSCC 7322540782318 7322540782318 7322540798852

ΤεμάχιαΤεμάχιαΤεμάχιαΤεμάχια 1 1 280

Μονάδες κατανάλωσηςΜονάδες κατανάλωσηςΜονάδες κατανάλωσηςΜονάδες κατανάλωσης - 1 280

ΎψοςΎψοςΎψοςΎψος 302 mm 134 mm 2026 mm

ΠλάτοςΠλάτοςΠλάτοςΠλάτος 134 mm 148 mm 800 mm

ΜήκοςΜήκοςΜήκοςΜήκος 148 mm 302 mm 1200 mm

ΌγκοςΌγκοςΌγκοςΌγκος 6 dm3 6 dm3 1,7 m3

Καθαρό βάροςΚαθαρό βάροςΚαθαρό βάροςΚαθαρό βάρος 937 g 0,9 kg 262,4 kg

Μεικτό βάροςΜεικτό βάροςΜεικτό βάροςΜεικτό βάρος 1148,8 g 1,1 kg 321,7 kg

ΥλικόΥλικόΥλικόΥλικό Xαρτόνι Xαρτόνι -
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