
DEZINFEKČNÁ BRÁNA
SPANNER SK

ZARIADENIE NA RÝCHLU A EFEKTÍVNU DEZINFEKCIU OSÔB 



DEZINFEKČNÁ BRÁNA SPANNER SK
PREVENCIA A OCHRANA PRED VÍRUSMI A BAKTÉRIAMI

Uvedomujeme si hodnotu ľudského zdravia a dôležitosť preventívnych hygienických opatrení nie
len v aktuálnej situácii, ale predovšetkým z dlhodobého hľadiska. Prinášame preto na trh
inovatívne riešenie určené na bezkontaktnú dezinfekciu ľudí.

Dezinfekčné brány Spanner SK so zabudovanými bezkontaktnými výškovými senzormi pomocou
trysiek rozptyľujú dezinfekčný prostriedok v podobe jemnej hmly na osoby prechádzajúce týmito
bránami. 

Sú vyrobené z nerezovej ocele a môžu byť inštalované pred vstupmi do budov, kancelárskych
priestorov, výrobných závodov, obchodných reťazcov, zdravotníckych, či rôznych iných zariadení,
jednoducho všade tam, kde je potrebné dezinfikovať veľký počet ľudí v krátkom čase.

Vďaka špecifickému dezinfekčnému prostriedku ich možno umiestniť v exteriéri aj v interiéri.

Vstupná dezinfekčná brána negarantuje dokonalú ochranu pred vírusom. Slúži výlučne ako spôsob
znižovania rizika prenosu infekcie.



POPIS FUNGOVANIA DEZINFEKČNEJ BRÁNY
DEZINFIKUJTE RÝCHLO A JEDNODUCHO

Prechod dezinfekčnou bránou je zabezpečený otvormi so šírkou 800 mm. 

Pri vstupe do  priestoru brány výškové bezdotykové senzory automaticky spustia dezinfekčný
cyklus, počas ktorého je za pomoci 8 trysiek aplikovaný dezinfekčný prostriedok, v podobe
jemnej dezinfekčnej hmly, na osobu nachádzajúcu sa v priestoroch brány. Horný senzor spúšťa
samostatne hornú radu 4 trysiek a dolný senzor spúšťa samostatne dolnú radu 4 trysiek (podľa
výšky postavy), pričom hlava dezinfikovanej osoby nie je priamo zasiahnutá dezinfekčným
prostriedkom. 

Zároveň je v priestore brány integrovaná samostatná tryska na dezinfekciu rúk. 

Do priestoru brány vstupujú osoby jednotlivo.
Určené pre osoby nad 110 cm. V prípade detí pod dozorom dospelého.



AKO SA DEZINFEKČNÁ BRÁNA SPANNER SK POUŽÍVA?
PLNE AUTOMATIZOVANÉ RIEŠENIE

Vstúpte do priestoru dezinfekčnej brány, pokiaľ je prázdna

Automaticky sa spustí dezinfekčný cyklus 

Vložte ruky pod označenú trysku na dezinfekciu rúk

Svetelná signalizácia upozorní na prebiehajúci proces dezinfekcie

Dezinfekčný cyklus je ukončený po 5 sekundách

Opustite priestor dezinfekčnej brány



VÝHODY DEZINFEKČNEJ BRÁNY SPANNER SK

Zdroj: Spanner SK  /ODKAZ NA VIDEO - YouTube/

https://www.youtube.com/watch?v=Lz_BiGodguw
https://www.youtube.com/watch?v=Lz_BiGodguw


VYROBENÉ Z NEREZOVEJ OCELE

OPTIMÁLNE DÁVKOVANIE DEZINFEKCIE

BEZDOTYKOVÉ VÝŠKOVÉ SENZORY

8 TRYSIEK NA RÝCHLU APLIKÁCIU DEZINFEKCIE

1 SAMOSTATNÁ TRYSKA NA DEZINFEKCIU RÚK

SIGNALIZÁCIA POTREBY DOPLNENIA DEZINFEKCIE

UMIESTNENIE V EXTERIÉRI AJ V INTERIÉRI 

MOŽNOSŤ NAHRADENIA SCHODOV PLOŠINOU 

MOŽNOSŤ INDIVIDUALIZÁCIE

CE CERTIFIKÁT ZARIADENIA

    

  

   

 

       

    

 

 

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY



SPOLOČNE BUDUJEME NOVÉ HYGIENICKÉ ŠTANDARDY



*Spotreba dezinfekcie je orientačný údaj a v závislosti od spôsobu používania sa môže líšiť.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA



Hotel Park Inn Bratislava

REFERENCIE

Nemocnica v Považskej Bystrici



Matador Dubnica nad Váhom

REFERENCIE

SHP Harmanec



VÝROBCA:
Spanner SK, k.s.
Robotnícka 4352
017 01 Považská Bystrica
SLOVAKIA

www.spanner.sk
www.dezinfekcnabrana.sk

KONTAKTY

https://www.youtube.com/channel/UCeiyywlUEojfmQxwpoJY1kw
https://www.facebook.com/Spannersk-111464630426971/
https://www.instagram.com/spanner.sk/
https://www.linkedin.com/company/65300097

