


LINIA

Linia innowacyjnych urządzeń, które skutecznie  
wspierają ochronę zdrowia w miejscach publicznych 
poprzez bezdotykową dezynfekcję rąk aerozolem, 
zdalny pomiar temperatury ciała i komunikaty wizualne.

Point of care



Kompaktowy wariant wolnostojący 
z funkcją bezdotykowej dezynfekcji rąk aerozolem

WARIANTY

Point of care #1

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie 

CZUJNIK czujnik sensoryczny aktywujący uwolnienie dawki aerozolu 

KORPUS stal nierdzewna malowana proszkowo, 3 mm

WYMIARY 150 x 1300 mm

ZBIORNIK poj. 3 litry, ok. 4 500 dawek aerozolu 

RYSUNEK rysunek techniczny w osobnym PDF 



POC #1



WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie

CZUJNIK czujnik sensoryczny aktywujący uwolnienie dawki aerozolu 

KORPUS stal nierdzewna i/lub malowana proszkowo 3mm

WYMIARY 240 x 230 x 1500 mm

ZBIORNIK poj. 5 litrów, ok. 7 500 dawek aerozolu 

RYSUNEK rysunek techniczny w osobnym PDF 

Duży wariant wolnostojący 
z funkcją bezdotykowej dezynfekcji rąk aerozolem

Point of care #2



POC #2



WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie rozpylający aerozol na dłonie 

DIAGNOSTYKA zdalny pomiar temperatury ciała z dokładnością +/- 0.3 st.

KORPUS stal nierdzewna

WYMIARY 240 x 230 x 1500 mm

ZBIORNIK poj. 5 litrów, ok. 7 500 dawek aerozolu 

RYSUNEK rysunek techniczny w osobnym PDF 

Duży wariant wolnostojący 
z funkcją bezdotykowej dezynfekcji rąk aerozolem 
i zdalnym pomiarem temperatury ciała 

Point of care #2B



POC #2B



WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie 

CZUJNIK czujnik sensoryczny aktywujący uwolnienie dawki aerozolu 

INFORMACJA ekran LCD 27’’ z funkcją dotykową

REKLAMA możliwość emitowania reklam i/lub aplikacji nawigacyjnej 

KORPUS stal nierdzewna i/lub malowana proszkowo 3mm

WYMIARY 240 x 230 x 1800 mm

ZBIORNIK poj. 5 litrów, ok. 7 500 dawek aerozolu 

RYSUNEK rysunek techniczny w osobnym PDF

Duży wariant wolnostojący 
z funkcją bezdotykowej dezynfekcji rąk aerozolem 
i ekranem dotykowym LCD 27’’  

Point of care #3



POC #3



CECHY

DYSZA Z AEROZOLEM 
Wbudowana pompka dawkuje płyn pod ciśnieniem, dzięki czemu 
z dozownika nie kapie płyn, a podłoga wokół stacji jest czysta 

DUŻE ZBIORNIKI 
Duże zbiornik z płynem, od 5 do 10 litrów, które wystarczają 
nawet na 15 000 dawek aerozolu i nie wymagają częstego uzupełniania 

POWIADOMIENIA SMS/MAIL 
Wbudowany sterownik AP150 z kartą GSM rejestruje poziom zużycia płynu 
oraz wysyła raporty i powiadomienia (sms/mail), gdy zbiornik wymaga uzupełnienia 

REGULACJA DAWKI AEROZOLU 
Sterownik AP150 pozwala również zdalnie programować wielkość                 
aplikowanej dawki aerozolu oraz ciśnienie w dyszy atomizera 

BEZPIECZEŃSTWO  
Sterownik AP150 dezaktywuje dyszę z aerozolem w momencie jej przypadkowego 
lub celowego trwałego przesłonięcia lub zaklejenia np. gumą do żucia 

WZORNICTWO i KONFIGURACJA 
Nowoczesna bryła produktu, możliwość konfiguracji funkcji wedle potrzeb klienta 
oraz wykonania brandingu produktu w dowolnym kolorze z palety RAL 

INSTALACJA i ZASILANIE 
Możliwość trwałej instalacji stacji do podłoża za pomocą stalowych kotew lub 
mobilnej (przenośnej) instalacji na stalowej stopie i taśmie montażowej. Stacje 
mogą być zasilane z sieci 220V lub za pomocą wbudowanego akumulatora (opcja)



BRANDING
KORPUS ZE STALI 
w dowolnym kolorze z palety RAL, 
z dowolnym logotypem 
wygrawerowanym na froncie



Stacja do bezdotykowej dezynfekcji rąk 
przeznaczona do użytku przez dzieci

Point of care #1c

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie 

CZUJNIK czujnik sensoryczny aktywujący uwolnienie dawki aerozolu 

KORPUS stal nierdzewna malowana proszkowo, 3 mm

WYMIARY 150 x 1000 mm

ZBIORNIK poj. 2.5 litra, ok. 3 500 dawek aerozolu 

RYSUNEK rysunek techniczny w osobnym PDF



BRANDING



YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=ngBCYEnfLis&feature=youtu.be
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