
YIBTECH FSS 800 / FSS 800D

DUVARA MONTE , PİLLİ , KÖPÜK-SABUN-DEZENFEKTAN DİSPENSERİ

ÖZELLİKLER

AISI 304 paslanmaz çelik gövde. 3 Bar sıvı pompası.Üstten kilitli kapak.

Sıvı dağıtımı alt taraftan yapılır , sensör elleri algıladığında çalışır ve eller çekildiğinde durur.

Dolum haznesi ve pil kutusu paslanamaz gövdenin altındaki mekanizmada bulunur.

Boyutlar :  125 x 120 x H300 mm

TEKNİK BİLGİ

İnfrared sensör kullanır , sensör ve fıskiye cihazın alt tarafındadır. 

Sıvı deposu 800 mL olarak üstten dolumdur. 2x 1,5V Pil ile çalışır.

Her pompada 0.40 ml sıvı verir.Pil ömrü ~50.000 pompadır.

Pil kutusu anahtarı üst kapak ile aynıdır ve kapak açıldığında sağ taraftadır.

MONTAJ

Üst kapağı anahtar ile açarak aşağı doğru yavaşça döndürün.

Sıvı dolumu için haznenin mekanizmadan çıkarılması tavsiye edilir.

Cihazın duvara veya dik yüzeye sabitlenmesi için kapak açılarak arkadaki vida delikleri kullanılır.

Hazne yerine takılarak sabitlenir , pil takılarak ve sıvı dolumu yapılarak ürün hazırlanır.

Çelik gövdenin kilitlenme esnasında tutulması tavsiye edilir.

KULLANIM ALANLARI 

Hastaneler , Sağlık Merkezleri , Laboratuvarlar , Veterinerler 

Yemek-Gıda  tesisleri , Restoranlar , Alışveriş Merkezleri

Halka Açık Tuvaletler , Oteller , Eczaneler, İlaç  Şirketleri



YIBTECH FSS 800 / FSS 800D

WALL MOUNTED , STAINLESS STEEL, BATTERY  FOAM-SOAP-DISINFECTANT  DISPENSER

SPECIFICATIONS

AISI 304 Satin stainless steel.Product is rectangle shaped. 

Top lock is opened with the provided key top lid.

Soap or disinfectant is filled from top of the storagetank inside. 

Infrared sensors detect and pour fluid is from the bottom nozzle. 

Dimentions: 125 x 120 x H300 mm

TECHNICAL INFORMATION

Operates with infrared sensor.Sensor and pump is located at the bottom .

Fluid  storage is 800 ml.  Operates on 2x 1,5V Batteries.

Each pump delivers 0.40 ml. Battery life is good for ~50.000 pumps.

Batteries are changed from the right side storage with the same key.

INSTALLATION

Open the upper lock with the supplied key and gently rotate down the steel cover.

Advised to take out the bottle mechanism and take the plastic lid off , then fill with fluid.

Stabilize the device to the wall or surface with two screws from the two holes.

Gently put the mechanism back with the lid on , to its place and close the satin cover.

Lock the cover  while still holding it to prevent slip.

FIELD OF APPLICATION

Hospitals , Medical Centers , Laboratories , Veterinaries 

Food- Catering  Facilities , Shopping Malls , Restaurants

Public or private Washrooms , Hotels , Pharmacies , Pharmaceutical and Industrial companies,


