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DEZINFEKČNÁ BRÁNA 
S DEZINFEKČNOU NÁPLŇOU 

Typ V100 
  

Dezinfekčná brána je určená na eliminovanie možnosti nákazy vírusom. Vďaka 
zabudovaným tryskám rozptýli dezinfekčný prostriedok v podobe hmly na osobu, 
ktorá sa v bráne nachádza. Zariadenie je vhodné pre použitie v interiéri aj 
exteriéri. 

 

 
 

Na každej strane sú inštalované trysky, ktoré sú v dvoch rovinách vhodných 
pre všetky výškové kategórie. Dezinfekčné dýzy zabezpečujú  rozptyl 

dezinfekčného prostriedku v podobe hmly z viacerých uhlov. Súčasťou zariadenia 
je aj tryska na ruky umiestnená v strede prechodovej časti. 
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Do prechodovej oblasti vstupujú osoby jednotlivo, každý v nej zotrvá 
pokým neprebehne cyklus dezinfekcie. 

Spodný rošt je vyrobený z dierovaného 
plechu, pod ktorým sa nachádza nádoba 

na usádzanie použitej zvyškovej dezinfekcie. 
Súčasťou zariadenia je aj náplň s dezinfekciou. 

Dezinfekčný proces je riadený zabudovanou 
elektronikou. Pohybový snímač iniciuje 

proces dezinfekcie bez potreby manuálneho 
ovládania užívateľa. 

Zariadenie je mechanicky zabezpečené voči 
neoprávnenej manipulácii so zariadením. 

Návod na použitie s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné 
používanie je dostupný v slovenskom jazyku. Štandardnou súčasťou 

cenovej ponuky je školenie pre používanie a údržbu zariadenia. 

Výrobca poskytuje na zariadenie 
záruku 24 mesiacov. 

 

Základné parametre produktu 

Parameter Špecifikácia 
Dĺžka 100 cm 
Dĺžka s nájazdovou rampou 155 cm 
Šírka 140 cm 
Výška 180 cm 
Rozmer prechodovej časti 80 cm 
Hmotnosť zariadenia bez dezinfekčnej náplne 100 kg 
Objem nádoby na dezinfekčný prostriedok  50 l 
Spôsob spustenia trysiek Automatické, pohybový senzor 
Čas dezinfekcie 4 s 
Objem nádrže 50 l 
IP krytie 55 
Maximálna hladina zvuku pri prevádzke 39 dB 
Napájanie 220V/50Hz 
Kompatibilné dezinfekčné náplne  

 


