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Yibtech Hygiene Gate / YIBTECH HGN 210

Covid-19 virüsü bizlere hijyenin ne kadar önemli olduğunu zor yoldan öğretiyor.
Önemli olan bu tarz durumlara her zaman en iyi şekilde hazırlıklı olmak. 
Özellikle büyük kalabalıkların bulunduğu Market , AVM, Havaalanı, Hastane ve Okulların 
girişleri için tasarlanan ürünümüz hijyenik bölgeyi sağlamaya hazırdır.
Kullanımı: İki yanında bulunan sensörler sayesinde kapıdan geçiş öncesi 80 cm uzaklıktan 
çalışmaya başlar.
Teknik özellikler : 2 adet yukarıdan, 2’şer adet kenarlardan toplam 6 fıskiye ile pulvarize 
dezenfektan püskürtücü.
Elektrik : 220-240V, 50-60 Hz. /Güç: 200 Watt / 20 litre hazne.
Eklentiler: FS800D dezenfektan dispenseri , hijyenik paspas , taşınabilir tekerlekli aparat.

The Covid-19 virus teaches us how important hygiene is in a difficult way.
The important thing is to always be well prepared for such situations.
Designed for the crowded transition gates of grocery stores , shopping malls ,airports , 
hospitals and schools.
Ready to establish a hygienic environment with orderly entrance.
Operation: With sensors at each side it operates 80 cm before walking through .
Technical specs: Total of 6 nozzles , 2 from above and 2 from each sides for fine particle 
disinfectant spray.
Electricity: 220-240V , 50-60 Hz./Power: 200 Watt /20 Litre tank
Extention Options: FS800D disinfectant dispenser , hygienic mat , mobility wheels.
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Stabilize kullanım: M12 cıvata delikleri ile kapıyı tercih ettiğiniz yere cıvatalayın. (2)
Mobil kullanım: Verilen tekerlek parçalarını M12 cıvata deliklerine takın. (2)
Birlikte verilen dezenfektan dağıtıcıyı (FS800 / FSS100 / FSK1000) sağ yan kızak rayına takın.
Dezenfektan deposunu kapı girişinin sağ tarafına takın. (1)
Dezenfektan depolama seviyesi en az 2 cm dolu olmalıdır, aksi takdirde sıkışma etkili olur.
Cihazı dezenfektan beslemesi olmadan çalıştırmayın, aksi takdirde pompalar arızalanır ve çalışmaz.
Çalışma elektriği: 220 V / 50 Hz / 200 W
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