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De thema‘s hygiëne en desinfectie zijn actueler dan ooit. Zowel in de openbare ruimte als
in de privé-omgeving. Wij hebben een sensor gestuurd productassortiment ontwikkeld
voor desinfectiemiddelen. Dispensers die zo zijn ontwikkeld dat ze aan alle eisen voldoen
en u een optimale hygiëne bieden.
The topics of hygiene and disinfection are more topical than ever. Both in public areas as
well as in the private environment. We have developed our product range of sensor-disinfectant
dispensers set up to meet all requirements to offer an optimal solution.
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De nieuwe, op batterijen werkende, sensor-hygiëne dispensers van emco bad zijn verkrijgbaar als wandmodel voor vloeibare zeep/desinfectiegel, vloeibaar desinfectiemiddel of desinfectieschuim. Alle drie de modellen kunnen ook gemakkelijk worden gemonteerd op de stabiele zuil
met lekbak. Sluit de dispenser indien nodig aan, met de apart verkrijgbare netvoeding, op een stopcontact. U kunt gebruik maken van gangbaar verkrijgbare hygiëneproducten.
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De hygiënische dispensers zijn uitgerust met een hygiënische en contactloze sensortechnologie.
De behuizing is gemaakt van hoogwaardig geanodiseerd en antibacterieel aluminium.
De inhoud van de dispenser is 800 ml en kan gemakkelijk worden verwijderd voor het reinigen en vullen.
Aan de voorzijde bevindt zich een vul niveau aanduiding en een indicator voor het vervangen van de batterij.
Alle modellen worden gevoed door 4 AA batterijen. Netstroom aansluiting is alleen mogelijk bij de staande zuil uitvoering
(extra netvoeding vereist).
De hygiëne dispensers zijn geschikt voor wandmontage of montage op een apart verkrijgbare zuil met geïntegreerde lekbak.
Levering inclusief corrosievrij bevestigingsmateriaal, zonder batterijen (4x AA, 1,5V).
De dispensers kunnen worden vergrendeld met een slot aan de bovenzijde.

emcobad‘s new sensor-operated disinfectant dispensers are available as battery-operated wall models for liquid soap/disinfectant gel,
liquid-disinfectant or foam. All three models can also be easily mounted on the stable stand with drip tray and, if necessary,
operated via the power supply kit. Standard commercial hygiene products can be used.
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The disinfectants dispensers feature hygienic and touch-free sensor technology.
The product is made of high-quality, anodised and antibacterial aluminium.
The filling quantity of the container which can be easily removed for cleaning and filling is 800 ml.
A fill level and battery change indicator is located at the front.
All models are powered by four batteries. Mains operation is only possible with the floor-mounted version (power supply kit required).
The disinfectant dispensers are suitable for wall mounting or mounting on a stand with integrated drip tray (available separately).
Delivery includes corrosion-free fixing material, without batteries (4x AA, 1.5V).
The dispensers can be locked with a lock located on the top.

Sensor-hygiëne dispenser wand- of vloermodel, voor vloeibare zeep/desinfectiegel, vloeibaar desinfectiemiddel en -schuim. Met batterij- of
netstroom voeding (alleen in combinatie met standaard en netvoeding). Zuil met lekbak apart verkrijgbaar.
Sensor-disinfectants dispenser Wall- or Standing type, for Liquid soap/disinfectants gel, Liquid disinfectants and foam. With battery
or mains operation (only in combination with stand and power supply kit). Stand with drip tray available separately.
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* Optioneel, alleen in combinatie met de zuil. · optional, only in combination with the stand
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Technische informatie: Sensor-hygiëne dispenser: afmetingen B/H/D 122 x 270 x 106 mm, vulinhoud: 800 ml, gewicht (leeg) 0,7 kg.
Netvoeding: 100~240 Vac, uitgang: DC 6V; werking op batterijen: 4x alkaline (1,5 V) AA. Per batterijen set: 25.000 handelingen met schuim
en vloeibare zeep/desinfectiegel, 16.000 handelingen met vloeibaar desinfectiemiddel. Zuil: afmetingen B/H/D 285 x 1194 x 285 mm
Technical informations: Sensor-disinfectant dispenser: Dimensions: W/H/D 122 x 270 x 106 mm, Capacity: 800 ml, Weight (empty) 0,7 kg.
Adaptor-Kit: 100~240 Vac, output: DC 6V; Battery type required: 4x Alkaline (1,5 V) AA Size. 25.000 cycles with foam and liquid soap/
disinfectants gel, 16.000 cycles with liquid disinfectants per battery set. Stand: W/H/D 285 x 1194 x 285 mm
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U kunt een video van de sensor-hygiëne dispenser vinden op
www.emco-bath.com/inspiration en op ons YouTube-kanaal.
Volg ons op Youtube en Instagram.
You can find a video of the sensor-disinfectant dispenser on
www.emco-bath.com/inspiration and on our YouTube-Channel.
Follow us on Youtube and Instagram.

emco Bad GmbH

emco Benelux B.V.

Postfach 1860

Baronieweg 12b

D - 49803 Lingen (Ems)

5321 JW Hedel (NL)

Tel. +49 (0) 591 91 40-0

Tel. +31 73 5998320

Fax +49 (0) 591 91 40-831

bad@benelux.emco.de

bad@emco.de

www.emco.de

Ein Unternehmen der

855-0000 / 12.20 – Technische Änderungen vorbehalten. The right of technical modification is reserved.

285

