
 

ingo-man® plus IMP T Touchless 
Dispenser til sæbe og hånddesinfektion • aluminium  
sølv-eloxeret m. udskiftelig pumpe • frontbetjening • 
berøringsfri • til engangsflasker, også genopfyldning 

Ophardt Hygiene-Technik GmbH + Co. KG 
Lindenau 27 • D-47661 Issum 

Tel. :  +49 2835 18-0 • Fax: +49 2835 18-77
E-Mail: info@ophardt.com • www.ophardt.com  

Der tages forbehold mod tekniske ændringer. 
Nye typer desinfekt ionsmidler el ler sæber skal testes før brug!  

Dispenser til sæbe og hånddesinfektion 

 til alkoholholdige desinfektionsmidler, flydende 
sæber, opvaskemidler, lotioner osv. 

 ideelt for klinikker, hospitaler og 
sundhedssektoren generelt 

 1000 ml engangsflasker 
 med udskiftelig pumpe 
 aftageligt frontdæksel som letter  

pumpeudskiftning, uden at skulle 
fjerne dispenseren fra væggen 

Tekniske Data 

Kabinet: Aluminium, sølveloxeret 
Doseringspumpe: Rustfri stål pumpe, bøjet sugerør, 
 autoklaverbar op til 134°C, 2 bar, 
Dosering: Dosering justerbar ved ca. 0,7 ml/1,0 ml/1,2 

ml/1,5 ml (afhængig af produktets viskositet) 
Nødbetjening:  Rustfri stål 
Vægmontering: Med fire dyvler og stålskruer 
 

Beskrivelse 

ingo-man® IMP T Touchless 
Varenr. 1415524 

. . . . . . stk. dispenser for sæbe og hånddesin- 
 fektion 1000 ml, aluminium, sølv- 

eloxeret , inkl. en flaske og 5 stk. 
 Alkaline D-batterier, berøringsfri,  
 bevægelsessensor, udløses fra oven 
 og fra neden, rustfri stål pumpe, ved 
 rengøring kan pumpen fjernes hurtigt 
 og nemt fra fronten uden brug af  
 værktøj – indsættes igen i omvendt 
 rækkefølge vha. ”push and click”  
 system. 
 Dimensioner: B 92 x H 330 x D 210 mm 

ingo-man® plus VF T IMPT T A  
Varenr. 2400076 

. . . . . . s tk .  låseplade til IMP T Touchless, 
inkl. lås og nøgle, m. vindue, 
fremstillet af sølveloxeret 
aluminium  

 
ingo-man® plus SH 4 T IMP 
Varenr. 1416600 

. . . . . . stk. opsamlingsbakke til IMP T Touch-
less, ophænges over kabinettet, 
med aftagelig kunststofbakke, bøjle 
af rustfri stål. 
 

Produkt: ingo-man® plus 
 
Producent: OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG 
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Dimensioner (ca.) i mm 

Afdækning

Nødbetjening 
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Udgang 

ingo-man® plus Touchless pumpe 

Demonteringsåbning 

Basisvinkel 

Tap til batteridæksel 
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Distributør i Danmark:

 

Ecocare ApS 
Ellegårdvej 18 
6400  Sønderborg 
 
Tlf.: 74 42 47 50 Fax: 74 42 47 86 
ecocare@c.dk www.isense.dk


