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Spájame reklamnú a informačnú plochu 
s miestom na dezinfekciu rúk



POPIS PRODUKTU

Smart dezinfekčný stojan je určený 
na dezinfekciu rúk a zobrazovanie
multimediálneho obsahu. 
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Senzor pohybu po zaznamenaní
vloženia rúk automaticky spustí
dezinfekčný proces. 
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Dve trysky aplikujú dezinfekčný
prostriedok, v podobe jemnej hmly, 
na ruky dezinfikovanej osoby.

04

Displej na prednej strane zariadenia je
napojený na zabudovaný mini PC.
Zobrazovaný obsah je spravovaný
pomocou webovej aplikácie.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiál: nerezová oceľ

Rozmer zariadenia (v x š x h): 1600 x 325 x 125 mm

Rozmer displeja: 12,1 "

Napájacie napätie: 230V/50Hz

Objem zásobníka na dezinfekciu: 5 l

Spotreba dezinfekcie: 30 000 dávok/zásobník *

*Spotreba dezinfekcie je orientačný údaj, ktorý závisí od spôsobu používania.



Vytváranie nových hygienických štandardov  – dezinfekcia rúk je
účinná ako prevencia pred šírením rôznych ochorení

HLAVNÉ VÝHODY

Cielené zobrazovanie elektronických upozornení, či oznamov hneď
pri vstupe

Rýchle a jednoduché manažovanie obsahu pomocou webového
prehliadača buď jednotlivo, alebo hromadne pre viacero stojanov naraz

Bezpečná bezkontaktná dezinfekcia rúk - antibakteriálny, antivírusový
nehorľavý dezinfekčný prostriedok,  šetrný k ľudskej pokožke



Výber farieb na mieru – prispôsobenie akémukoľvek dizajnu

HLAVNÉ VÝHODY

Zníženie nákladov na dezinfekciu vďaka veľkému zásobníku a spôsobu
nanášania dezinfekcie - až 30 000 dávok na jedno naplnenie

Odolnosť a trvácnosť stojanu vyrobeného z nerezovej ocele

Bezpečnosť a prevencia podložená CE certifikátom a Stanoviskom
Úradu verejného zdravotníctva SR



Využitie pre rôzne
segmenty trhu



CE CERTIFIKÁT VYJADRENIE ÚVZ SR



SMART technológie

Dezinfekčné zariadenia

Vývoj a návrh produktov



KONTAKT

Spanner SK, k.s.
Robotnícka 4352
017 01 Považská Bystrica
SLOVENSKO

sales@spanner.sk
www.spanner.sk/kontakty

mailto:%20sales@spanner.sk
http://www.spanner.sk/kontakty
https://www.linkedin.com/company/spannersk
https://www.facebook.com/Spannersk-111464630426971
https://www.instagram.com/spanner.sk/
https://www.youtube.com/channel/UCeiyywlUEojfmQxwpoJY1kw


SMART dezinfekcia 
 hygienické štandardy
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 DEZINFEKČNÝ STOJAN

 zdieľanie informácií

 MULTIMEDIÁLNY OBSAH
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AUTOMATICKÁ DEZINFEKCIA RÚK

 CE certifikácia zariadenia
 individualizáciaDIZAJNOVÉ PREVEDENIE
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B dezinfekcia bez obsahu alkoholu

DIZAJNOVÉ PREVEDENIE

 www.spanner.sk

 jednoduchá údržba
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