
Dezinfekční stojan NoVir

Děti si nemohou přístrojem nijak uškodit, 
maximálně bezpečné.

Bezpečný

Zbylá emulze zůstává uvnitř stojanu, výsuvný zásobník uvnitř dezinfekční komory.
Napájení elektrické a bateriové.

Ekologický

Náplň Anticovid hlídá hladinoměr stanice, který v případě potřeby signalizuje 
nutnost doplnění.

Úsporný

Plně automatický, rozprášení mikrokapének emulze Anticovidu po celém povrchu 
dlaňové části obou rukou pomocí dvou trysek ovládaných optickými senzory.

Bezdotykový

Provedení v nerezové oceli, odolný vůči vnějším vlivům a pokusům o poškození.

Antivandal

Otvor na doplnění na přední stěně stojanu, 
maximálně snadná obsluha.

Snadno servisovatelný

Individualizovaný design na přání zákazníka. Prostor pro reklamu, sdělení.

Design

Epidemie Covid 19 ovlivňuje život nás všech každý den. Pro lepší ochranu nás i ostatních je 
důležitá dezinfekce rukou. Jelikož nejsme lhostejní ke svému zdraví, ani zdraví ostatních, 
představujeme BEZDOTYKOVÝ DEZINFEKČNÍ STOJAN NoVir. 
Vyrobeno na bázi automatizační techniky Rockwell Automation®.
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Výhody:

▪ Až 5000 dávek na jedno naplnění
▪ Signalizace doplnění náplně
▪ Plnění bez nutnosti přístupu do dezinfikátoru
▪ Přístup do dezinfikátoru zajištěný zámkem
▪ Vhodné pro Anticovid dezinfekce
▪ Možnost napojení na řízení budov – např. 

ovládání přístupu
▪ Instalace na zeď nebo na podstavec

Provedení:

▪ Materiál: broušený nerez
▪ Rozměry: 71 x 35 x 41 cm
▪ Váha: 25kg
▪ Objem zásobníku: 5L
▪ Napájení: 220V, baterie
▪ Rozprašování pomocí 2 trysek
▪ Bezdotykový spouštěcí senzor
▪ Automatický dávkovač
▪ Design na přání zákazníka dle vzorníku
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▪ Možnost umožnit vstup do vybraných prostor pouze v návaznosti na použití dezinfekčního 
stojanu (propojení dezinfekčního stojanu se vstupními dveřmi)

▪ Vhodné pro prostory vyžadující nadstandartní hygienické požadavky nebo místa s vysokou 
koncentrací osob jako např. montážní linky, konferenční místnosti, stravovací zařízení, 
výzkumné laboratoře atd.

▪ Klíčové pro veškerá zařízení určená pro seniory a pacienty trpící vážnějšími chorobami

Maximální bezpečnost zaměstnanců


