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DEZENFEKTAN PÜSKÜRTME MAKİNASI

ULV FOGGER DISINFECTION MACHINE
ULV 650 AKROBAT- ULV 650

ULV 650 ACROBAT- ULV 650
TEKNİK ÖZELLİKLER VE KULLANIM TALİMATLARI

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE



SAYIN MÜŞTERİMİZ;

Firmamız Anadolu Teknik Makina San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti. endüstriyel temizlik makinaları 
sektöründe Safran markasıyla üretim, satış ve satış sonrası teknik hizmet vermektedir. 

Bütün üretmiş olduğumuz ürünler detaylı kalite kontrol testlerinden geçirilmektedir. Satın 
almış olduğunuz  Safran ürününü iyi tanımanız, bakımını düzenli yaptırmanız  ve amacına 
uygun olarak kullanmanız için kullanım kılavuzunda verilen bilgilerden yararlanınız.   

Gelen ürünü kontrollü bir şekilde kolisinden çıkararak, aparat ve aksesuarlarında eksik, 
çizik, kırık, hasar olup olmadığından emin olunuz. Kargo ve sevkiyattan kaynaklanan 
hatalardan firmamız  sorumlu değildir. Fark edilen eksiklik ve hasarlar uygun bir şekilde 
tutanak altına alınıp kargo firmasına bildirilip tazmin yoluna gidilebilir.

Amacına uygun kullanıp yapılması gereken bakımları düzenli ve zamanında yaptırmanız 
halinde ürünümüz den en yüksek verimi alıp sizlere uzun yıllar güvenli bir şekilde hizmet 
vereceğinden emin olabilirsiniz.  

DEAR CUSTOMER;

Our company Anadolu Teknik Makina San. Ve Dış  Tic. Ltd. Sti. It provides production, sales 
and after-sales technical services under the Safran brand in the industrial cleaning 
machinery sector.

All the products we produce are passed through detailed quality control tests. Use the 
information given in the user manual to familiarize yourself with the Safran product you 
have purchased, to have it maintained regularly and to use it for its intended purpose.

Make sure that there is no missing, scratched, broken or damaged parts of the apparatus 
and accessories by removing the incoming product in a controlled manner. Our company is 
not responsible for errors arising from  cargo and shipment. The noticeable deficiencies 
and damages can be recorded in a proper manner, notified to the cargo company and 
compensated.

You can be sure that if you perform the maintenance that needs to be used properly and 
on time, you will get the highest efficiency from our product and serve you safely for many 
years. 
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MAKİNANIN AMACA UYGUN KULLANIMI

Açık veya kapalı tüm yaşam alanlarında okul, hastane, tarım çiftliklerinde otellerde, 
gıda üretim fabrikalarında ulaşım araçlarında kısacası insan yaşamının olduğu tüm 
alanlarda kullanılmaktadır. 

Makinanın kullanım amacı yüzeylerin dezenfeksiyon uygulamalarında haşere ilaçlama, 
nemlendirme gibi işlemlerde kullanılmaktadır.

Püskürtme özelliği ile ulaşılması zor yüzeylerde kolay ve pratik çözüm sağlamaktadır. 

Kolay taşınabilir olması her yere götürme imkanı sağlamaktadır. 

SUITABLE USE OF THE MACHINE

It is used in all areas where there is human life, in schools, hospitals, agricultural 
farms, hotels, food production factories, transportation vehicles, in all indoor or 
outdoor areas.

The purpose of use of the machine is used in disinfection applications of surfaces, in 
pesticide application, humidification processes.

It provides an easy and practical solution on hard to reach surfaces with its spray 
feature.

It is easy to carry, allowing you to take it anywhere.
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UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

ULV 650 serisi makinalarımız  dezenfekte özellikli kimyasal maddeleri, çok düşük 
hacim (0-49 mikron) pulverize şekilde istenilen ortama püskürterek ileri derecede 
bakteri, virüs gibi zararlı maddelerin, ilaçlanarak zararsız hale gelmesini sağlayan 
kompakt bir makinadır.

ULV 650 Akrobat modelimiz omuz askılığı sayesinde kullanımda kişiyi yormayan, uzun 
süreli kullanımlarda avantajlı modelimizdir. Ayrıca özel tasarlanmış uzatmalı ve 
manevra kabiliyeti yüksek 900 mm boyundaki püskürtme nozulu sayesinde girilmesi 
zor alanlarda rahatlıkla kullanılır.

Her türlü kimyasala dayanıklı polieliten 6.5 litrelik sıvı tankı sayesinde kesintisiz uzun 
süreli çalışma olanağı sağlar. Kromdan tasarlanmış üst kabini sağlamlığı arttırmak-
tadır.

APPLICATION FEATURES

Our ULV 650 series machines are a compact machine that provides disinfectant 
chemicals, very low volume (0-49 micron) pulverized spraying to the desired environ-
ment, and that harmful substances such as bacteria and viruses become harmless.

Our ULV 650 Acrobat model is our advantageous model for long-term use, which 
does not tire the person in use thanks to the shoulder strap. In addition, it is easily 
used in difficult to enter areas thanks to its 900 mm long spray nozzle with a special-
ly designed extension and maneuverability.    

Thanks to the 6.5-liters liquid tank, which is resistant to all kinds of chemicals, it 
provides uninterrupted long-term operation. The upper cabinet designed in chrome  
increases durability.
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ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ
ULV 650 AKROBAT

ULV 650

OUR PRODUCT RANGE
ULV 650 ACROBAT

ULV 650 
 

 

AKROBAT

Voltage 220 volts/50 hz

1400 watts

6.5 lt

Yes

5m 5m

350x240x280mm 350x240x280mm

No

6.5 lt

1400 watts

220 volts/50 hz
Motor Power

Acrobat Arm

Dimensions

Cable Lenght

Tank
Capacity

MODEL

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

ULV 650 ULV 650

 
 

 

5m 5m
350x240x280mm 350x240x280mm

Var Yok

6.5 lt 6.5 lt

1400 watt 1400 watt

220 volt/50 hz 220 volt/50 hz

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj

Motor Gücü

Akrobat Kol

Boyutlar

Kablo Boyu

Tank
Kapasitesi

MODEL AKROBAT
ULV 650 ULV 650



KURULUM VE KULLANIM

* Kullanım amacına göre elimizde olan solüsyonu cihazın üst kısmında bulunan depo 
kapağını açarak içine doldurunuz. 

* Depo kapağının sıkıca kapandığına emin olduktan sonra fişi prize takınız.

* Makine üzerinde bulunan start tuşuna bastıktan sonra makine püskürtme işlemine 
başlayacaktır. 

* Makine üzerinde bulunan çevirme mandalı ile püskürtme hızını isteğinize göre 
ayarlayabilirsiniz. 

INSTALLATION AND USE

* Fill the solution we have according to the purpose of use by opening the tank 
cover at the top of the device.

* After making sure that the tank cover is closed tightly, insert the plug into the 
socket.

* The machine will start spraying after pressing the start button on the machine.

* You can adjust the spraying speed according to your wish with the turning latch 
on the machine.
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