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Varenr. Model Materiale 

ingo-man® plus T O U C H L E S S 

ingo-man® plus 
IMPT Touchless 

Ønsker du en fleksibel dispenser, som kombinerer højeste 
funktionalitet med pålidelighed og lang levetid? 

Har du brug for en dispenser som forener gennemprøvet 
kvalitet med de hygiejniske fordele ved berøringsfri betjening? 

Forventer du et hensigtsmæssigt tilbehørsprogram, der individuelt 
kan tilpasses forskellige omgivelser og anvendelsesområder? 

Så bør du vælge IMPT Touchless dispenser systemet. 

 Pumpeteknologi afprøvet ved kontinuerlig brug 
 Materialevalg baseret på hygiejniske kriterier 

  Berøringsfri betjening optimerer håndhygiejnen 

 Enkel pumpe-demontering fra front 

 Indikator for batteriniveau 

 Passer til 500 ml og 1000 ml flasker 

 Aflåselig afdækning leveres som ekstraudstyr 
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IMPT Touchless Eloxeret aluminum, sølv 1415524

Pumpe og dosering 
 IMP Touchless rustfri pumpe, vinklet rustfrit stålrør, autoklaverbar 
  Dosering: ca. 1,5 ml/tryk, ned til ca. 0,5 ml/tryk 

Påfyldning 
 frit valg af sæbe/hånddesinfektion leverandør giver øget mulighed  
for besparelser på forbrug  
 til sæber, desinfektionsmidler og lotioner osv. 

Kabinet 
 eloxeret aluminium overflader giver høj hygiejnestandard 
 stabil konstruktion optimeret for kontinuerlig brug 
 udskiftelige frontplader giver mulighed for egen branding 
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Model Beskrivelse Varenr. 

Autoklaverbar pumpe 

Nem udskiftning fra apparatets front. 

Høj hygiejnestandard 

ingo-man® plus Touchless’  
kabinet  er fremstillet af eloxeret 
aluminum. 
Dette højkvalitetsmateriale stopper 
med sine bakteriehæmmende 
egenskaber effektivt bakterievækst 

Garanteret kvalitet 

Hologrammet garanterer ægthed  
og kvalitet på det originale Ophardt-produkt. 

Tilbehør for ingo-man® plus Touchless 

Fleksibel tætning

Giver mulighed for anvendelse af 
forskellige flasker og sikrer en 

forsvarlig fastgørelse af 
flasker i dispenseren 

 Energiforsyning

Anvender batteri eller strøm. 
Lavt energiforbrug giver lang 

levetid for batterier (op til 2 år).

ingo-man® plus låseplade IMPT Touchless 
inkl. lås og nøgle for 1000 ml IMPT Touchless dispenser 

VF T IMPT T A| eloxeret aluminium, mat sølv, m. vindue 2400076

ingo-man® plus opsamlingsbakke IMPT Touchless 
ophænges over kabinettet, med aftagelig kunststofbakke 

SH 4 T IMP      | til berøringsfri dispenser IMPT Touchless, 1000 ml 1416600

ingo-man® plus bordstander IMPT Touchless 
for vippesikker montering på borde og arbejdsplader 

Table stand   |til berøringsfri dispenser IMPT Touchless, 1000 ml  1417504

NY!
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