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VSTUPNÍ DEZINFEKČNÍ BRÁNA

POPIS PRODUKTU

Dezinfekční brána je určena k snížení rizika přenosu a nákazy 
virovými onemocněními, včetně aktuálního koronaviru. Díky 
zabudovaným bezkontaktním senzorům, se šesti tryskami 
rozptýlí dezinfekční prostředek v podobě mlhy na osobu, která 
se v bráně nachází, resp. skrz ni prochází.

Brána je určena k umístění před vstupy do prodejen, výtahů, 
úřadů, výrobních závodů a jiných veřejných budov. Je ji možné 
procházet i s nákupním košíkem, který v takovém případě taktéž 
projde procesem dezinfekce.

Na každé straně brány jsou instalovány tři trysky, umístěné 
ve třech rovinách vhodných pro všechny výškové kategorie. 
Dezinfekce se tak nedostává do kontaktu s očima. Dodávaný 
dezinfekční prostředek je certifikovaný pro styk s pokožkou 
a je antialergický. Jedná se o biocidní dezinfekční roztok 
s obsahem koloidního stříbra, který likviduje a chrání proti virům 
a bakteriím nejen v okamžiku postřiku, ale zůstává na pokožce 
a šatech i po něm, na rozdíl od dezinfekcí na alkoholové bázi.

Spodní rošt brány je vyroben z děrovaného plechu, pod kterým 
se nachází nádoba na usazování použité zbytkové dezinfekce. 
Rošt je překrytý kobečkem, který zabraňuje uklouznutí 
v prostoru před nebo za branou a zároveň zajišťuje dezinfekci 
podrážek obuvi.

Funkčnost brány je zajištěna elektrickým napájením na přívod 
230 V, v případě potřeby je možné zajistit provoz na baterie. 
Žádná další připojení brána nevyžaduje.

Dezinfekční brána neslouží pouze jako první pomoc při 
pandemii koronaviru, ale má využití i z dlouhodobého hlediska 
jako preventivní dezinfekce během chřipkové sezony apod.

HLAVNÍ  CHARAKTERISTIKA

•  Vyrobeno z hliníku a kompozitu
•  Optimální dávkování dezinfekce
•  Bezdotykové výškové senzory
•  Určeno pro různé výškové kategorie
•  Délka dezinfikování 3 vteřiny (mlha)
•  Dezinfekce nepřichází do kontaktu s očima



TECHNICKÉ  ÚDAJE 

•   Rozměr včetně spodního roštu a schodů (v x š x h):
 1700 x 1300 x 600 mm
•  Šíře vstupního přechodu: 900 mm
•  Vysokotlaké čerpadlo s provozním tlakem: 0,5 MPa
•  Ovládaní: bezdotykové výškové senzory
•  EL napájení: 230 V, nebo formou baterie (bezpečné napětí)
•  Trysky: 6 ks
•   Zásobník na dezinfekci: 15 l (snadná výměna kanystru, 

umístěného uvnitř konstrukce brány)

VÝHODY

1. MALÁ VELIKOST
•  Snadná manipulace díky nízké hmotnosti pouze 55 kg
•  Variabilita umístění - vnitřní i venkovní použití
•  Bezproblémové přemístění - může obsloužit i několik 

stanovišť v rámci jednoho dne, není instalována napevno

2. JEDNODUCHÝ DESIGN
•  Díky svému designu je brána vhodná do všech druhů 

interiéru - nebude působit rušivě 
•  Neodporuje požárním předpisům - je stále průchodná a lze ji 

odstranit bez demontáže
•  Možnost firemního brandingu (barvy, logo)

3. SNADNÁ OBSLUHA
•  Automatický provoz
•  Jednoduché zapojení i výměna nádoby s roztokem

4. DEZINFEKČNÍ NÁPLŇ
•  Antibakteriální přípravek s obsahem koloidního stříbra
•  Neobsahuje chlór ani alkohol
•  Nezapáchá
•  Neškodí při kontaktu s tváří či pokožkou
•  Nepoškozuje oděvní materiály
•  Chrání nejen v okamžiku postřiku, ale zůstává na pokožce 

a šatech i po něm
•  15 L náplně stačí na více než 5000 průchodů (1 L tak 

dezinfikuje více než 300 osob)
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