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DAX SafePoint+ är en effektiv, ekonomisk och lättanvänd automatisk dispenser för att
säkerställa god handhygien i allmänna utrymmen. Sensorn inuti dispensern känner
av när händerna placeras under den och fördelar en lämplig mängd handdesinfektion.
Handdesinfektionen förvaras i en 4 liters behållare inuti dispensern. Den stora behållaren
gör att påfyllning av desinfektion inte behöver ske så ofta, vilket gör användningen mer
pålitlig. Både handdesinfektion och avfallsvätska förvaras i ett låst skåp i dispensern,
vilket förhindrar stöld eller missbruk.

Användningsområde Med sin rejäla konstruktion och öppningar från två håll, är DAX SafePoint+ idealisk att ha i
entréer, väntrum, restauranger, skolmatsalar, affärer m.m. för att säkerställa en god
handhygien bland alla besökare.

Produktegenskaper Handdesinfektionsmedlet fördelas från båda sidor av enheten, vilket är perfekt för offentliga miljöver.
Sensorn känner av rörelser och temperatur och fördelar lämplig mängd desinfektion.
Teknik lämplig för krävande och kontinuerlig användning
Doseringsjusterbar
2 års tillverkargaranti

Bruksanvisning Använd endast enheten tillsammans med DAX Clinical handdesinfektion.

Obs Använd endast enheten tillsammans med DAX Clinical handdesinfektion

Tekniska data Vikt 25 kg

Kraftkälla nätström (24 VDC)

Mått B 35 cm x H 140 cm x D 23 cm

Material galvaniserat stål, plast (ABS)

Elektronik IP67

Färg (ram) vit

Färg (stål ram) grå

Kapacitet > 5 l

Garanti 2 år

SafePoint+
Dispenser
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Tilläggsutrustning Förlängningssladd för
SafePoint+ 5 m

8364

Förlängningssladd för
SafePoint+ 10 m

8365

Förvaring Förvaring och transport i upprätt läge, se till att rör/slangar är tömda innan.

Tillverkningsland FINLAND

Användar- och
miljösäkerhet

Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Koppla alltid bort apparaten från elnätet innan du utför
underhålls- och omplaceringsoperationer. Rengör enhetens ytor regelbundet med en fuktig
mikrofiberduk. Töm överflödigt handdesinfektionsmedel enligt lokala återvinningsanvisningar.

Förpackningsvolym /
Artikelnr.

Transport krt. Artikelnr. GTIN DAX SafePoint+

1 x 1 st 8380 6417964838008

Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller
genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.
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