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Ker varnost zahteva rešitve.



Ker varnost zahteva rešitve.

ZNAČILNOSTI
  Napreden odtočni sistem s funkcijo 

     splakovanja.
  Pipa s stopalko.
  Odtok za straniščne kasete.
  Robustno ohišje iz nerjavnega jekla, odporno

     na vremenske vplive.
  Intuitivno upravljanje.
  Prikaz s parametri in informacijami o 

     preostalem času.
  Elektronski detektor kovancev od 0,10 EUR

     do 2,00 EUR in/ali žetonov.
  LED-osvetlitev za uporabo ponoči
  Zaprta elektronikav ohišju.
  Priprava za brezstično plačevanje 
z RFID kartico (dodatna opcija).

  Zimska izvedba z gretjem (dodatna opcija)
  Upravljanje splakovanja odtočnega kanala

     (dodatna opcija).
  Talni odtok za fiksne posode (dodatna

     opcija)
     (dodatna opcija).

  Dimenzije terminala:
     (V x Š x G): 1300 x 260 x 275 mm.

OPIS

Sodobno zasnovan terminal za praznjenje stra-
nišč omogoča enostavno in popolnoma higi-
ensko praznjenje straniščnih kaset. Konstrukcija 
terminala zagotavlja dolgo življenjsko dobo, z 
minimalnimi servisnimi posegi in odlično zaščito 
pred vremenskimi vplivi in vandalizmom.

UPORABA

Po vstavitvi kovancev v določeni vrednosti, se 
na zaslonu prikaže zakupljeni čas uporabe. Ko 
se odpre loputa odprtine za praznjenje stranišč 
se začne odštevati razpoložljivi čas. Zažene se 
splakovanje z vodo, kar omogoči enostavno in 
higiensko izpraznitev straniščne kasete.

Po izpraznitvi se odtočno cev straniščne kasete  
postavi pod pipo in pohodi stopalko pri tleh, da 
se splakovanje ustavi in voda za splakovanje 
začne teči v kaseto. Ko je praznjenje in spla-
kovanje straniščne kasete končano, se loputa 
zapre.

IMATE DODATNA VPRAŠANJA?
POKLIČITE NAS!
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IMATE VPRAŠANJA?
POKLIČITE NAS!
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