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قبل از آنکه به جزییات فنی  Slim 80بپردازیم ،نگاهی به آمارهای کلی
ویسام و فالشتانک های توکار میاندازیم.
 ویسام از سال  ۱۹۶۴فالش تانک تولید مینماید. بیش از  ۱۰سال است که شرکت ویسام میلیون ها قطعه فالش تانک توکاربه فروش رسانده است .هنوز هم به فروش خود در مقدار قابل توجهی ادامه
میدهد.
 اکنون ظرفیت تولید فالشتانک توکار ویسام ،سالیانه  ۱،۰۰۰،۰۰۰قطعهمیباشد.
 در حال حاضر ،فروش به سالیانه  ۴۰۰،۰۰۰قطعه رسیده است. ویسام تا کنون در  ۳۴کشور شبکه فروش دارد.نمودار کارمندان بخش تولید به ما نشان میدهد:
 میانگین سابقه کاری  ۱۸سال است.  ۲۷نفر از کارمندان دارای مدارک مهندسی یا دانشگاهی میباشند. ۱۲ -نفر از کارمندان دارای مدرک تکنسین میباشند.

و مهمترین آمار این است که هیچ خرابی دیوار دستشویی وجود نداشته!

موانع خرده فروشان
خریداران اکثرا به دنبال خرید از چند برند برجسته دنیا هستند و این
نگرش باعث شده که قیمت باال پرداخت کنند .فالشتانک های توکار اکثرا پیچیده
و ناشناخته به نظر میرسند .خریداران به طور طبیعی میترسند آن را داخل
دیوار قرار دهند.
نکته بعدی عرضه قطعات یدکی میباشد .چون همه برندها سیستم خاص
خود را دارند .پس خریداران نیاز دارند متقاعد شوند که برای سال های طوالنی،
خدمات قطعات یدکی دریافت میکنند.

از بین بردن موانع
 (۱از فالشتانک های توکار انتظار میرود که به اندازه عمر
ساختمان دوام بیاورد.
این میتواند با یک فالشتانک توکار با بدنه خوب اتفاق بیافتد.
برای  ،Slim 80ما از یک مواد خام  PPخاص به نام Impact Copolymer
استفاده میکنیم .که به طور باور نکردنی بادوام و بسیار االستیک میباشد.

 (۲قطعات یدکی باید در دسترس باشند تا زمانی که فالشتانک
توکار موجود است.
برای تححقق این ،شما باید امکانات تولید تمام قطعات مخصوص را داشته
باشید .مانند صفحه کلید ،و گروه قطعات ورودی و خروجی آب.
ما تمام قطعات را داخل کارخانه تولید میکنیم و تمام قالب ها متعلق به ماست.
تا بتوانیم هر زمانی که نیاز بود عرضه کنیم.

 (۳قیمت قطعات یدکی
برای بعضی برندها ،قیمت قطعات یدکی بسیار باالست.
ما قطعات یدکی را با قیمت به صرفه عرضه میکنیم.

 (۴روان بودن فالشینگ
روان بودن عملیات مورد انتظار تمامی مصرف کنندگان است.
ما تعدادی نکات کلیدی برای بدست آوردن عملیات روان فالشینگ مانند عملیات
صفحه کلید داریم .صفحه کلیدهای ویسام برخالف بقیه عملیات دو فالشینگ را با یک
پیچ انجام میدهد.

نکات فنی

شیر فلکه ورودی

ما از شیرفلکه های ورودی تولید خودمان استفاده میکنیم.
ویژگی ها:
 گواهی شده ) EN 14124درجه یک( حداکثر حجم  ۹.۰دسی بل برای عملیات  ۳اتمسفری میباشد )بسیار بیصدا( عملکرد مکانیکی )به این معناست که ساده به نظر میرسد ،اما خیلی با دواماست .برخالف بیشتر شیرفلکه های ورودی هیدرولیکی ،بدون مسدود شدن در
انواع آب ها کار میکند(
در بعضی کشورها این بسیار اهمیت دارد به دلیل استفاده از آب لوله کشی پر امالح
و یا استفاده نکردن از فیلترها در لوله کشی.

شیر آب

ما از شیر برنجی با کیفیت باال استفاده میکنیم.
ویژگی ها:
 گواهی شده  KIW A ،ENو NF -کیفیت باال با  ۱۰سال ضمانت

شلنگ

ما از شلنگ با کیفیت باال استفاده میکنیم.
ویژگی ها:
 گواهی شده EN Iso 1307 فشار انفجار  ۶۰اتمسفر فشار کاری  ۲۰اتمسفردر سیستم لوله کشی ،فشار متداول  ۳اتمسفر میباشد.

گروه تخلیه

ما از مکانیزم بسیار سادهای برای تخلیه استفاده میکنیم تا از مشکالت
عملیات خالص شویم.
ویژگی ها:
 رها سازی دو فالشی با یک زبانه) .این ویژگی این امکان را به شما میدهدتا مخزن فالش را یک بار تنظیم کنید(
 الستیک  EPDMبرای آب بندی کردن مکانیزم استفاده میشود .برای بسنتفالشینگ
الستیک  EPDMبسیار شناخته شده به کیفیت و دوام باال میباشد.

در هر شرایطی ،اگر آب لوله کشی سخت است ،هر مدلی از الستیک ممکن
است خاصیتش را بعد از چند سالی از دست دهد )برای تمام برندها یکسان
است( .اگر نیازمند تعویض قطعات آب بندی شدید ،این یک پروسه بسیار ساده
میباشد که برای  Slim 80چند دقیقه زمان میبرد.

صفحه کلید
ما از مواد خام  ABSبرای صفحه کلید استفاده میکنیم .مواد خام با
برندهای  LGیا  BASFبرای حفاظت از کیفیت استفاده میشوند.
نکته دیگر برای صفحه کلید های ما ،قیمت آن هاست.
با توجه به دیگر رقیبان ،قیمت صفحه کلیدهای ما بسیار ارزان تر است .قصد ما
این است که فروش را تقویت کنیم) .زیرا ،فروشندگان فالش تانک توکار را یک
مرتبه در حدود  ۱۰سال به خریدار میفروشند ،اما آنها میتوانند از صفحه کلید
کسب درآمد کنند اگر خریدار بخواهد با مدل جدید تعویض کند(

قاب
ما فریم های فلزی خود را تست میکنیم به طوریکه تا وزن  ۴۰۰کیلوگرم را
تحمل کند.
ویژگی ها:
 ابعاد پروفیل ۳سانتیمتر در ۴سانتیمتر میباشد. ضخامت پروفیل  ۱.۵میلیمتر میباشد. رنگ پودری تمام حاشیه ها بسته شده است )جوش داده شده( برای بدست آوردن دوامبیشتر.

سوال های متداول
 در صورتی که شیر ورودی آب را قطع نکند ،آیا در داخل دیواره نشت میکند؟
نه ،مکانیزمی برای جلوگیری از سر ریز برای حفظ امنیت در مورد امکان خرابی شیر
فلکه ورودی وجود دارد .اگر شیر فلکه ورودی عمل نکند ،تمام آب سر ریز از سیستم توالت
فرنگی خارج میشود .بنابراین در صورت لزوم به سادگی کافی است شیر را ببندید و تعمیر
کنید.

 اگر قطعهای خراب شود ،برای تعوبض نیاز به شکافنت دیوار است؟نه ،برای هرگونه اشکال در عملکرد احتمالی ،فقط باید از پنجره صفحه کلید
دسترسی داشته باشید .شما فقط صفحه کلید را خارج کرده و قطعه یدکی را در صورت
لزوم تغییر دهید.

 آیا پیاده کردن قطعات یدکی و یا تعمیر و نگهداری داخل مخزن مشکلاست؟
خیر ،جابجایی تمام اجزای داخلی مکانیزم از مخزن یا سرهم بندی تمام قطعات
یدکی به مخزن کمتر از  ۱دقیقه طول میکشد.

 آیا  Slim 80اغلب نیاز به خدمات دارد؟خیر Slim 80 ،یکی از کم نیازترین به خدمات با توجه به رقبا است) .برای مصرف کنندگان
ترکیه ما یک وب سایت داریم تا شکایات همه مصرف کنندگان را ببینیم www.sikayetvar.com
( ویسام یکی از کمترین دریافت کنندگان شکایات از طرف مصرف کنندگان استSlim 80) .
دارای دومین مقام میزان فروش فالش تانک توکار ترکیه است(

