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PRODUKTBESKRIVNING  
Effektivt beröringsfritt dispensersystem med attraktiv design för 
användning med SC Johnson Professional’s skumprodukter för 
handhygien.

ANVÄNDNING
Lämplig för användning i alla offentliga tvättrum. Även lämplig för 
användning i korridorer, kontor och reception / lobbyområden i 
förbindelse med Deb® InstantFOAM® Complete och golvstativ.

BRUKSANVISNING  
Håll handen under dispensern för att aktivera. Ingen beröring krävs.

DISPENSRAR | TOUCHFREE

FAKTA FÖRDELAR

Beröringsfri dispenser Uppmuntrar användning och minimerar eventuell risk för korskontaminering.

Flexibel Kan monteras på väggen i tvättrum, korridorer och hallar eller på fristående golvstativ.

Mycket lång batteritid Dispensrarna drivs av 4 D-cellbatterier som ger upp till 5 års användning vid normala 
användningsförhållanden.

Tillförlitlig Använder den senaste infraröda sensortekniken för tillförlitlig drift och förebygger blinddosering; 
fungerar oavsett hudfärg, temperatur, ljus och fuktighet.

Robusta och hållbara Dispensrarna har 5 års garanti med normal slitage, med förbehåll för korrekt installation och 
dispenser vård.

Stor kapacitet Patroner innehåller 1200 ml skumhandtvätt vilket ger ca. 1714 doser och 1000 ml Deb® InstantFOAM® 
Complete handdesinfektion ger 1429 doser.

Exakt dosering Ger den exakta mängd som krävs, vilket ger kontroll över förbruket och minskar spillet.

Unik låsmekanism Dispensern kan låsas för att förhindra obehörig åtkomst.

“Tittfönster” Ger synlighet för produktnivån i patronen som hjälper till att identifiera när produkten behöver bytas ut.

Enkelt byte av patroner Dispensrarna är konstruerade så att endast patroner från SC Johnson Professional kan användas. 
Tomma patroner byts ut på några sekunder, vilket minskar underhållstiden och de därtill hörande 
kostnader.

Hygieniska patroner Patronen är ultraljudsseglad under produktionen för att skydda produkten. Den unika patenterade 
pumpen är konstruerad för att förhindra luftintrång i patronen samtidigt som risken för 
korskontaminering minimeras.

Minimalt avfall Patronerna är konstruerade för att vikas ihop och allt innehåll pumpas ut.

TOUCHFREE Ultra™ Dispenser 
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SC Johnson Professional AB
Skårs Led 3 
412 63 Göteborg

Tel: +46 (0)31 16 50 50
E: sverige.pro@scj.com
www.scjp.com

Denna information och all ytterligare teknisk rådgivning bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. 

Emellertid innebär detta ingen skyldighet eller annat juridisk ansvar från vår sida, inklusive avseende 

befintliga tredje parters immateriella rättigheter, särskilt patenträttigheter. I synnerhet innebär det ingen 

garanti, uttrycklig eller underförstådd, eller försäkran om produktegenskaper, avsedd eller underförstådd 

i juridisk mening. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i takt med tekniska framsteg eller ytterligare 

utveckling.

® = är ett registrerat varumärke som tillhör SC Johnson Professional Ltd. eller något av dess dotterbolag

© SC Johnson Professional Ltd.

Deb TF Ultra™ Dispenser  

ARTIKELNUMMER DISPENSER PATRON STORLEK

TF2CHR TouchFREE Ultra Black Silverline 1200ml 

TF2WHI TouchFREE Ultra White Silverline 1200ml   

IFSTF2SC Deb InstantFOAM TouchFREE 1000ml   

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

DIMENSIONER  

 • 170 mm bredd x 100 mm djup x 277mm höjd

 • Bruttovikt: 2,9 kg (komplett med batterier och patron)

 • Se till att enheten placeras med lämpligt utrymme på vardera 
 sidan och nedanför

 • Använd 4 alkaliska D-cellsbatterier av hög kvalitet för att 
 maximera enhetens drifttid

 • Uppfyller kraven i EN 60601-1-2: 2001

 • Uppfyller kraven i WEEE- föreskriften

 • Uppfyller kraven i ROHS-direktivet

 • Rengör MED en fuktig trasa

 • Spola INTE av med slang eller spraya med vatten

 • Använd INTE rengöringsmedel med slipeffekt

 • Använd INTE lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel

 • Använd INTE frätande eller syrabaserade rengöringsmedel

277mm

170mm 100mm 200mm - 300mm

TILLGÄNGLIGA TF ULTRA™ DISPENSER


