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Büyük kapasite
Standart bir 500 ml dezenfektan dispenseri sadece 500 doz sağlar, yani 
büyük ölçekli operasyonlarda, üniteler düzenli olarak yenilenmediği 
sürece hızlı bir şekilde kururlar ve bina kullanıcılarını korumasız bırakırlar.

DispenserONE®*, 25 litreye kadar dezenfektanın bağlanmasına izin veren 
yüksek kapasiteli bir tankla bu sorunu çözer - bu ortalama 25.000 dozdur, 
ikmal oranını büyük ölçüde azaltır ve bakım personeli üzerindeki baskıyı 
hafifletir.

Buna ek olarak, operatör kullanıcıların dezenfektanlara her zaman 
erişmelerini sağlayarak, ziyaretçilerin refahının coronavirüs sonrasında 
önemli bir öneme sahip olduğunu ve sorumlu, COVID güvenli bir marka 
imajı yansıtan güvence sağlar.

Uygulamalar

Düzenli el dezenfeksiyonu günlük alışkanlıklarımızın normal bir 
parçası olacak şekilde ayarlandığında, havaalanları ve alışveriş 
merkezleri gibi büyük ölçekli operasyonlar geleneksel 500ml 
veya 1000ml dağıtıcıları kullanırken gerekli olan dezenfektan ve 
pillerin sürekli yenilenmesini yönetemez.

SEKO’nun bir çözümü var – DispenserONE®*

Peki operatörler ziyaretçileri nasıl güvende tutabilir?

Havaalanları

Hastaneler

Spor stadyumları

Taşıma merkezleri

Yolcu gemileri

Sinemalar

Bankalar

Ofisler

Konferans merkezleri

Alışveriş merkezleri

Süpermarketler

Postaneler

Kütüphaneler

Otomobil bayileri

Eğitim

Restoranlar

*DispenserONE® Patent Beklemede
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Şebeke enerjili
Geleneksel otomatik dağıtıcılar, pillerin rutin olarak değiştirilmesini gerektirir - zaman alıcı, çevreye dost 
olmayan ve düzenli olarak yapılmazsa dağıtıcıları hizmet dışı bırakma riski taşır. Sonuçta bu, son kullanıcıyı 
enfeksiyon riskine sokar ve bina ya da iş operatörüne olan güvenini etkiler.

Şebeke elektriğine bağlı olarak, DispenserONE®* operatörleri pillere olan güvenlerini serbest bırakır, 
sürekli kullanımı garanti eder ve pilin atılmasının çevresel etkisini ortadan kaldırır.

Peristaltik pompa tahrikli 
Standart dezenfektan dispenserleri ile karşılaşılan yaygın bir sorun, kimyasalın sert bir şekilde verilmesinin 
memeden “sıçramasına” neden olan, çocukları ve tekerlekli sandalye kullanıcılarını göz yaralanması veya 
tahriş riski altına sokmasıdır.

SEKO’nun şirket içi peristaltik pompasını kullanarak, onlarca yıldır rafine edilmiş ve doz tutarlılığı, çok 
yönlülüğü ve güvenilirliği ile tanınan DispenserONE®*, tek adımda ince ayar yapabilmektedir. Wi-Fi ile 
ayarlanabilen bu özellik, istenmeyen sıçramaların önlenmesini ve kullanıcıların güvenliğini sağlayarak 
‘yumuşak’ dezenfektan teslimatı sağlar.

Fotoselli teknoloji 
Üst düzey el hijyeni ve kullanıcı güvenliği 
için DispenserONE®*, otomatik sensörle 
etkinleştirilen teslimatıyla virüslerin bulaşmasını 
önlemeye yardımcı olur.

Bu teknoloji aynı zamanda kullanıcıların her 
seferinde doğru miktarda dezenfektan almasını 
sağlar ve manuel olarak çalıştırılan birimlerle 
ilişkili israfı azaltırken uygun el dezenfeksiyonu 
sağlar.

Uzaktan erişim 
En yeni IoT teknolojisini benimseyen 
DispenserONE®*, operatörlerin kullanımı 
izlemesine, kimyasal seviyesini kontrol 
etmesine, çalışma durumunu görüntülemesine 
ve bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya akıllı 
cihaz aracılığıyla herhangi bir yerden bakımı 
planlamasına olanak tanıyan yerleşik bir Wi-Fi 
erişim noktası içerir.

DispenserONE®* ‘i herhangi bir konumdan 
yönetme özgürlüğü, evden çalışan operatörlerin 
sorunları derhal görüntüleyip ayarlama 
yapabilmeleri ve sorunları sistem arızalarına 
yol açmadan önce tanımlayıp düzelterek 
maliyetli planlanmamış aksaklık sürelerini en aza 
indirebileceği anlamına gelir.

Talep üzerine kullanım verilerini izleyerek, 
yöneticiler dezenfektan stokunun kontrolünü 
kolaylaştırabilir ve yaya trafiği değiştikçe ek 
sistemlerin gerekliliği hakkında bilinçli kararlar 
verebilir.

*DispenserONE® Patent Beklemede
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Teknik özellikler

Sertifi kalar: CE, EAC

Maksimum tank 
kapasitesi: 25 l

Dağıtım hızı: 0.2 ila 2.0 ml arasında
 ayarlanabilir

Güç kaynağı: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Elektrik sınıfı: Sınıf I (toprağa bağlı)

Aktivasyon: Yakınlık sensörü ile dokunmatik

Maksimum tüketim: 50 W

Çalışma sıcaklığı: 10 ila 50°C

Depolama sıcaklığı: -20 ila 60°C

Kutu malzemesi: Çinko kaplama demir

Minimum bakım 
Dezenfektanı doldurmak ve pil değiştirme 
ihtiyacını ortadan kaldırmak için bakım personeli 
tarafından harcanan zamanı büyük ölçüde azaltarak 
DispenserONE®*, işletme maliyetlerinin önemli ölçüde 
azaltılmasını ve başka bir yere yatırımın tahsis edilmesini 
sağlar.

Çevre dostu 
Geleneksel dezenfektan dağıtıcılarla ilişkili pillerin ve 
boş dezenfektan kartuşlarının düzenli olarak atılmasının 
olumsuz çevresel etkisi, işletmelerin COVID güvenliğinin 
yanı sıra sürdürülebilir operasyonlar gerçekleştirmelerine 
ve sürdürmelerine yardımcı olan DispenserONE®* 
sayesinde geçmişte kaldı.

Esnek ürün seçimi 
DispenserONE®* ‘ın hem sıvı hem de jel dezenfektanı 
ile uyumluluğu, operatörlerin artık tek bir ürüne 
bağlı olmadığı anlamına gelir, bu nedenle mevcut 
dezenfektan tipinin kullanılamaması durumunda servise 
ara vermeden bir alternatif bağlanabilir.

Gelişmiş kullanıcı deneyimi 
Bol miktarda dezenfektan temini, her ziyaretçinin ihtiyaç 
duyduklarında el hijyenine erişiminin garanti edilmesine 
yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda binanın COVID 
güvenli olduğuna dair güven ve güven verir.

Alışveriş merkezleri ve ulaşım merkezleri gibi 
ticari işletmeler için DispenserONE®* ‘in 25 litrelik 
tank kapasitesi ve şebekeden güç alan çalışması, 
dezenfektanın markayı iyi yansıtan olumlu bir kullanıcı 
deneyimi için her zaman hazır olmasını sağlar.

Herkes için bir çözüm 
Çocuklar ve tekerlekli sandalye kullananlar için uygun 
bir yükseklikte bulunan dağıtım ağzı ve manuel 
pompalamaya gerek olmadığı anlamına gelen 
dokunmasız dağıtım sayesinde DispenserONE®* her 
kullanıcı düşünülerek tasarlanmıştır.

Şık, sağlam tasarım
Dayanıklı ancak şık metal muhafazası, DispenserONE®* ‘i 
havaalanlarından süpermarketlere kadar her türlü tesis 
için uygun hale getirir.

Güvenlik
Kurcalamayı veya hırsızlığı önlemek ve önlemek için 
güvenli kapı kilitleriyle toplam ürün koruması.

*DispenserONE® Patent Beklemede
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DispenserONE®* Basic DispenserONE®* 17”

Tank kapasitesi 25 l 25 l

Dokunmadan dağıtım

Görüntüle 17”

Akıllı telefon veya tablet için düşük seviye alarmı

Wi-Fi kalibrasyon ve dozaj ayarı

Sıvı ve jel dezenfektanı ile uyumlu

Uzaktan veya USB ortam yükleme

Aynı anda birden fazla video oynatın

Video Ekranları
DispenserONE®* 17 ”ekran versiyonunu seçen 
operatörler, ek gelir için reklam alanı satma, 
önemli bilgileri iletme ve promosyonlar 
yapma fırsatı sunan yüksek kaliteli bir ekrandan 
yararlanır.

DispenserONE®* ‘nin esnekliği, medyanın USB 
yoluyla veya sistemin dahili Wi-Fi ortak erişim 
noktası üzerinden uzaktan yüklenmesini sağlar; 
yani, güncel ve alakalı kalmasını sağlamak 
için içerik kolayca güncellenebilir. Bu arada, 
17 ”sürümü aynı anda birden çok videonun 
oynatılmasına izin verir.

17”

*DispenserONE® Patent Beklemede
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Nerede olursanız olun 
DispenserONE®* cihazının her 
özelliğine erişin ve kontrol edin

PC, tablet ve mobil tarayıcıları kullanarak 
güvenli bir şekilde izleyin ve kontrol edin

Connect to 
physical hotspot device 

Verileri toplayın ve 
güvenli bir şekilde 

buluta yayınlayın

Connect to
inbuilt hotspot

 Wi� or LAN 

Güvenli standart 
protokolleri kullanarak 
veri yükleme

İstediğiniz zaman 
DispenserONE®* 17"
ekranında oynatılacak 
medya ekleyin 
ve güncelleyin

Dozlama miktarında 
ince ayarlamalar 

yapmak için canlı 
kullanım ve seviye 

verilerini kullanın

*DispenserONE® Patent Beklemede

Hesabınız 
Herhangi bir ülkedeki birden çok sitede kurulu dağıtıcı 
tabanınıza anında bağlanmanızı sağlayan benzersiz bir 
merkez olan kişisel gösterge tablonuza erişmek için 
DispenserONE®* hesabınızda oturum açın.

Talep üzerine istatistikler 
DispenserONE®* gösterge paneli, sisteminizde kalan ürün seviyesinin gerçek zamanlı grafik sunumunun yanı sıra, verilen 
doz sayısı ve toplam çalışma süresiyle ilgili verilerle dezenfektan stoğunu konfordan etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı 
olan bir zenginlik bilgisi sağlar kendi evinizin.

Tam kontrol parmaklarınızın 
ucunda 
Dozlama miktarında ince ayarlamalar yapmak için 
canlı kullanım ve seviye verilerini kullanın, böylece 
dezenfektan tedarikinizin bir sonraki teslimat gelmeden 
önce tükenmemesini sağlayın.

Asla boş çalışma 
Dezenfektan tankı önceden tanımlanmış bir miktarın 
altına düştüğünde, bir alarm sistemi akıllı cihazınız 
aracılığıyla sizi bilgilendirir ve doldurmayı en yüksek 
verimlilikle ayarlamanıza olanak tanır.

Medya yükleyin
İstediğiniz zaman DispenserONE®* 17 ”ekranında 
oynatılacak medya ekleyin ve güncelleyin; ziyaretçi 
bilgileri ve promosyonlar gibi içeriklerin güncel ve alakalı 
kalmasını sağlayın.

En yeni Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisini ısmarlama Wi-Fi hotspot ile entegre eden 
DispenserONE®* gösterge panosu, cihaza benzeri görülmemiş bir erişim sağlayarak PC, 
dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon aracılığıyla tüm özellikleri izlemenize ve yönetmenize 
olanak tanır cihaz.
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PC, tablet ve mobil tarayıcıları kullanarak 
güvenli bir şekilde izleyin ve kontrol edin

Connect to 
physical hotspot device 

Verileri toplayın ve 
güvenli bir şekilde 

buluta yayınlayın

Connect to
inbuilt hotspot

 Wi� or LAN 

Güvenli standart 
protokolleri kullanarak 
veri yükleme

İstediğiniz zaman 
DispenserONE®* 17"
ekranında oynatılacak 
medya ekleyin 
ve güncelleyin

Dozlama miktarında 
ince ayarlamalar 

yapmak için canlı 
kullanım ve seviye 

verilerini kullanın
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Modern Küreselleşmiş dünyada, özel bir Şirket olmanın 
özellikle Müşterilerimiz, Ortaklarımız için önemli faydaları 
vardır. SEKO, 40 yılı aşkın bir süredir, müşterileri için 
şeffaflık ve karşılıklı saygı ile gerçek bir Ortaklık sağlayan, 
daha uzun görüş alabilen, şimdiki baskıyı yönetebilen ve 
uzun vadeli planlama yapabilen bir Global organizasyon 
geliştirdi. 

İster ünlü esnekliğimiz, ister detaylara gösterilen 
dikkatimiz, ister yüksek kaliteli ürünlerimiz olsun, isterse 
iş yapma şeklimiz olsun, bizimle iş yapmanın Tercihiniz 
olduğunu anlıyoruz. Müşterilerimiz nerede olursanız 
olun ihtiyaçlarınızı karşılamak bizim sorumluluğumuzdur.

Portföyümüz, dünya çapındaki yerler, 
onaylar, sertifikalar ve yerel temsilciler 
hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
www.seko.com adresini ziyaret edin.

SEKO önceden bildirimde bulunmaksızın teknik özelliklerde değişiklik 
ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gösterilen tüm resimler 
yalnızca örnekleme amaçlıdır. Gerçek ürün, ürün geliştirme nedeniyle 
değişebilir. Yayınlanan veriler değişebilir.
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