
• Szabadalmaztatott hibrid funkció.
• Az üresedésjelző funkció figyelmezteti a dolgozókat, ha az 

adagolóban fogytán van a termék, így lehetővé teszi, hogy a gép 
soha ne fogyjon ki a kéztisztítószerből.

• A masszív és megbízható ABS-műanyag ház karcmentes és jól tűri 
az UV-sugárzást. Kialakításában nincsenek koszcsapdák, így 
karbantartása egyszerű, megjelenése így mindig kifogástalan.

• A kiemelkedően hosszú élettartamú akkumulátor és a berendezés 
vízálló alkotóelemei hosszan tartó működést és minimális 
karbantartási szükségletet garantálnak.

• Modern, nagy betekintőablakos kialakítás, ami lehetővé teszi, hogy 
a felhasználók a berendezés felnyitása nélkül is 
meggyőződhessenek a rendelkezésre álló termék mennyiségéről és 
jellegéről.

• Egyszerűen és magától értetődően aktiválható érintésmentes 
üzemmód, amelyet világító „Push” („Nyomni”) gomb használata 
vált fel, ha az akkumulátor cseréje szükségessé válik.

• Adagolt mennyiség beállítása a beépített kapcsolóval.
• Bepattintható, egyedi tábla és címkék a termékazonosítására, 

tájékoztatásra, színkódolásra.
• A kézhigiénia több alkalmazási területre való kiterjesztését 

lehetővé tevő tartozékok: cseppfogó tálca és állvány (külön 
rendelhetőek).

Előnyök

• A folyamatos rendelkezésre állást biztosító funkció minimalizálja
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és más, az
adagolóberendezés nem megfelelő működéséből adódó,
elkerülhető fertőzések kockázatát.

• Nagyobb munkahatékonyság a gyors és egyszerű adagolásnak,
újratölthetőségnek és termékfelismerésnek köszönhetően.

• Az innovatív funkciók és fertőzésmegelőzési jellemzők javítják a
felhasználói élményt.

• A zökkenőmentes és biztonságos felhasználói élmény ösztönzi a
felhasználókat a kézhigiéniai előírások betartására, és így javulhat
az egész közösség egészségi állapota.

• Környezetbarát termék: páratlanul hosszú életciklus, ami
támogatja a fenntarthatóságot.

• Modern megjelenésének köszönhetően könnyen beilleszthető a
különböző felhasználási környezetekbe.

IntelliCare™ Hybrid érintésmentes
adagoló
Smarter Design. Sustainable Care.

Teljeskörű, intelligens kéztisztítási megoldás
Az IntelliCare kéztisztítószer-adagoló rendszer egy teljeskörű, intelligens kéztisztító-megoldás része, amit a fertőzések 
megelőzése, a munkahatékonyság javítása és a vevőink márkahírnevének megőrzése érdekében fejlesztettünk ki.

Az IntelliCare érintésmentes, hibrid kéztisztító-adagoló berendezés az első adagolóberendezés, amely szabadalmaztatott 
hibrid technológiájának köszönhetően folyamatosan képes garantálni a kéztisztítószerek rendelkezésre állását. Az 
adagolórendszer folyékony, krém- és habállagú termékekkel is használható, sokoldalú, modern és tartós eszköztárat kínál a 
kéztisztítással kapcsolatos szükségletek kielégítésére.
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Az utántöltő tasak jellemzői

• Teljesen összezsugorodó, újrahasznosítható tasak, ami akár 30%-kal kevesebb műanyag hulladékot termel (g/ml),
mint a hagyományos tasakok.

• A légmentesen zárt tasak cseppmentes és eltömődésbiztos adagolópumpával rendelkezik, ami garantálja a
szennyeződésmentességet, és kiküszöböli a baktériumok elszaporodásának kockázatát.

• Nagyobb űrtartalmú a tasak, így kéztisztítás költséghatékonyabbá válik, a szükséges utántöltési műveletek száma pedig csökken.
• Kulcs-nyakú, használatra kész tasak, ami gyors, biztonságos és egyszerű utántöltést tesz lehetővé.
• Egyedi kialakítás, amely a hátoldalától indulva zsugorodik össze, így a termék a kiürüléséig végig látható marad.

Ha a termékmennyiség 50 adag alá csökken, a tasakon található jelölés mutatja, hogy a tasak hamarosan cserére szorul, így
segíti a termék teljes kiürítését.

Használati útmutató

• Helyezze tenyerét kb. 5 cm-rel az adagolóberendezés alá.
• A termék a szenzor aktiválását követően 1 mp-en belül kiadagolásra kerül.
• Ha a “PUSH” jelzés világít, használja a kézi nyomógombot a termék adagolásához.

Technikai adatok

Szín Fekete / fehér Méretek (cm.) 28.2 (M) x 15.8 (Sz) x 10.1 (M)

Adagolt mennyiség 0.4mL/nyomás
1.0mL/nyomás

Anyag
ABS (ház)
PP (hátlap) polioximetilén 
(nyomókar) polikarbonát (ablak)

Akkumulátor élettartam
90.000 aktiválás*
*Rendeltetésszerű használat 
mellett, alacsony adagmérettel

Megnevezés Cikkszám

IntelliCare Hybrid Dispenser, Black 1pc D7524179

IntelliCare Hybrid Dispenser, White 1pc D7524180

IntelliCare Drip Tray, Black 1pc D7524181

IntelliCare Drip Tray, Grey 1pc D7524182

IntelliCare Floorstand 1pc D1224249

Használati utasításért és további információkért látogasson el a következő weboldalra: www.diversey.com/intellicare
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IntelliCare Spare key 10 Units D1228638




