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امروزه رعایت بهداشت فردي یکی از دغدغه هاي اصلی هر جامعه اي میباشد. بسیاري از بیماریها

 به دلیل رعایت نکردن بهداشت فردي از افراد به یکدیگر منتقل میشود. در این میان دست

 به عنوان یکی از پرکاربرترین اجزاي بدن بیشترین تماس را با محیط بیرون داشته و میتواند

 بیشترین نقش را در انتقال بیماریها و آلودگی ها داشته باشد. استفاده از مواد شوینده بهترین 

راه براي تمیز کردن دستها در بسیاري از اماکن میباشد که در این میان عدم تماس دست با 

مخزن مایع شوینده خود یکی از فاکتورهاي مهم در رعایت حداکثري بهداشت فردي میباشد.

صابون ریز اتوماتیک رو میزي   AMDV470این مشکل را حل نموده است.
این صابون ریز با طول 8.3 ، عرض 15 ، ارتفاع 22 سانتیمتر ، داراي چشم الکترونیکی میباشد

 که با قرار گرفتن دست زیر سنسور مایع شوینده را به صورت قطره اي براي استفاده آماده میکند .

این صابون ریز داراي ظاهري زیبا است که در دو رنگ مشکی و سفید  و داراي 1 سال  گارانتی 
 عرضه میشود.

شکل ظاهري

صابون ریز  AMDV470در دو رنگ سفید و مشکی و بدنه پلی اتیلن ABSمیباشد. مخزن مایع

 شیشه میباشد که میتوان میزان مایع را دید. انرژي مصرفی این دستگاه باطري بوده و نیازي

 به استفاده از انرژي برق ندارد و به همین منظور یکی از دستگاهاي کم مصرف بین عموم شناخته
 شده است. این صابون ریز در دو حالت رومیزي و دیواري قابل استفاده است.  

 مشخصات ویژه

   سنسور چشمی حساس : با نزدیک شدن دست به فاصله 5 سانتیمتري به سنسور دستگاه

دکمه جهت تنظیم میزان کم و زیاد کردن مایع

  خروج یک قطره اي با هر بار استفاده  با حجم ثابت یک سی سی همراه با قابلیت تنظیم میزان مایع

رنگ بندي

   این صابون ریز در دو رنگ سفید و مشکی عرضه میگردد.   
نحوه کارکرد

براي پر نمودن مایع شوینده در صابون ریز میتوانید به راحتی با چرخاندن درب باالي دستگاه

 مخزن را باز کرده و مایع را درون مخزن بریزید . انرژي مصرفی این دستگاه 4 عدد باطري است 

که در پشت صابون ریز قرار میگیرد. این دستگاه داراي چشم الکتریکی هوشمند است که با

 قرار گرفتن دست زیر صابون ریز سنسور عمل کرده و مایع به صورت قطره اي و با حجم ثابت 

 بر روي  دست میریزد.

ظرفیت دستگاه

   AMDV470اندازه استاندارد و وزن سبکی دارد. ظرفیت مخزن 500 سی سی  است.
ضمانت

 AMDV470داراي 1 سال  ضمانت میباشد.
مکانهاي قابل استفاده

مکانهاي عمومی
ادارات

منازل و مکانهاي با رفت و آمد محدود
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