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AUTOMATA KÉZDERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉSEK

Az automata kézfertőtlenítő berendezések gyors és hatékony fertőtlenítésre lettek tervezve, melyek bárhol, 
bármikor lehetőséget nyújthatnak a biztonságos kézfertőtlenítésre, ideálisak üzemekbe, irodákba és egészségügyi 
alkalmazásra is. Az adagolók rozsdamentes acélból készülnek, ütésálló, robosztus szerkezetűek, kulccsal zárhatók és 
könnyedén telepíthetők bejáratokhoz a falra, lehetővé téve a megérkezést követő azonnali kézfertőtlenítést. A szenzoros 
érzékelést követően az berendezések fertőtlenítő oldatot permeteznek a kézre, így megelőzve a vírusok és fertőzések 
tovább terjedését a gyakran érintett felületeken vagy az érintkezést követően. 

Az érzékelő rendszer fotocella segítségével aktiválja a fertőtlenítőszer automatikus permetezését, abban a pillanatban, 
hogy a térben észleli a kezeket. Az érintésmentes eljárásnak köszönhetően a maximális higiénia biztosított és a megfelelő 
adagolással elkerülhető a fertőtlenítő oldatok pazarlása.

Öt különböző modellt mutatunk be, hogy lehetőséget biztosítsunk a legideálisabb berendezés kiválasztására, a 
különböző helyeknek és igényeknek megfelelően.
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Inoxsis automata kézfertőtlenítő berendezések

A kis méretnek köszönhetően bármely bejárathoz vagy egyes 
helységekhez könnyedén illeszkedik, melyek kisebb vagy közepes 
befogadóképességgel rendelkeznek. 

Kisebb létesítményekben ajánlott, például kisboltok, üzletek recepciók 
vagy irodák bejáratánál. 

•Kapacitás: 1 liter

•1 db utántölthető tartállyal

MINI KÉZFERTŐTLENÍTŐ

Hatékony fertőtlenítő képességű, kompakt berendezés mely ideális 
közepes és nagy befogadó képességű helyek felszerelésre, hogy 
azonnal elvégezze a fertőtlenítést a belépést követően. 

Ajánlott többek között bevásárlóközpontok, óvodák, iskolák, irodák 
számára, szociális területeken, benzinkutakon, szállodákban és igény 
szerint bármely helységek bejáratához.

•Kapacitás: 5 liter

•1 db utántölthető tartállyal

ALAP KÉZFERTŐTLENÍTŐ
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Hatékony fertőtlenítő képességű, gyorsabb működés és költséghatékony 
felhasználás. 

Ideális a telepítése olyan helyeken, ahol nagy a létszám 
befogadóképesség. Nyilvános helyekre, üzemekbe, egészségügybe, 
ajánlott ez a típus.

•Kapacitás: 8 liter

•1 db utántölthető tartállyal

KOMPLETT KÉZFERTŐTLENÍTŐ

8l

Extra rekesszel felszerelt, így két kiszerelés fertőtlenítőt képes tárolni, 
talajhoz/padlózathoz rögzíthető.

Opcionálisan további érzékelővel szerelhető fel, mely segít 
hangjelzéssel vezérelni a használatot. Ajánlott bejáratokhoz reptereken, 
vasút-, és buszállomásokon, szupermarketekben, bevásárló központokban 
kórházakban és igény szerint egyéb más helyeken.

•Kapacitás: 2x8 vagy 2x10 liter

•2 db utántölthető tartállyal

KOMPLETT PLUSZ FERTŐTLENÍTŐ

10l
8l
-

500 390

35
0

500 370

13
00



5.

Inoxsis automata kézfertőtlenítő berendezések

TULAJDONSÁGOK MINI ALAP KOMPLETT KOMPLETT PLUSZ

A fertőtlenítő tartály pozíciója Felső Felső Felső Alsó

Kupak a fertőtlenítő palack lezárásához Nincs Nincs Van Van

Fotocellák száma a kamrában 1 2 2 2

Permetezők száma 2 2 4 4

Tartály kapacitás 1 liter 5 liter 8 liter 8+8 liter

Levehető csepegtető tálca Nincs Nincs Van Van

Piros/Zöld fényjelzés Van Van Van Van

Jelenlét érzékelő + hangjelző Nincs Nincs Opcionálisan Opcionálisan

Felszerelhetőség Falra Falra Falra/Opcionálisan Állványon padlóra

   állványon padlóra

Anyag AISI-304 AISI-304 AISI-304 AISI-304

Tartály kapacitása 2+2 liter

Szekvenciális fényjelző Van

Jelenlét érzékelő + hangjelző Van

Felszerelhetőség Falra

Anyag AISI-304

Ez a kompakt berendezés alkalmas kézmosásra, szárításra és 
fertőtlenítésre egyaránt. Egy berendezésben tartalmazza a szappant a 
vízadagolót, a szárítót és az alkoholos fertőtlenítő gélt.

Olyan bejáratokhoz és helységekhez javasolt, ahol különösen elvárt a
kézhigiénia és a fertőtlenítés betartása, például az élelmiszeriparban,
kórházakban és igény szerint bármely helyeken. 

•Kapacitás: 2 liter szappan +  2 liter fertőtlenítő

•Fotocellás automata kézfertőtlenítő

•Egymást követő lépések fényjelzéssel vezetve:

•szappan > mosás > öblítés > szárítás > fertőtlenítés

•Utolsó helyes lépésnél fényjelzéses visszaigazolás

•Ergonomikus és teljesen integrált kialakítás

•Könnyű felszerelés és karbantartás

•Opcionálisan jelentéli érzékelővel felszerelhető

KOMPAKT KÉZFERTŐTLENÍTŐ

MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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Inoxsis automata kézfertőtlenítő berendezések

A koronavírus világjárvány visszaszorítása érdekében a megfelelő kézfertőtlenítés elengedhetetlen a teljes 
biztonság és higiénia fenntartásához olyan helyeken, ahol a betegségek baktériumok és vírusok terjedésének 
veszélye fennállhat.

A Doroti PACK Kft. most az INOXSIS spanyol gyártó új termékeit kínálja a magyar piacra is, hogy ezekkel az új 
kézfertőtlenítő berendezések terjesztésével segítse a kézhigiénia és a fertőtlenítés biztosítását az élelmiszeriparban, 
egészségügyben és egyéb más helyeken, mint például magán-, és közintézményekben, egészségügyi központokban, 
nyilvános helyeken, üzletekben, szupermarketekben, bevásárlóközpontokban, munkaterületek bejáratainál, irodákban, 
kulturális központokban, nyilvános helyeken vagy igény szerint bármely egyéb helyen. 

Az INOXSIS a BLUE PLANET fertőtlenítő termékeit forgalmazza a berendezések 
ellátásához.

Igény szerint egyéb hazai gyártó által készített vagy forgalmazott fertőtlenítő szerekkel 
is gond nélkül használhatók a berendezések.

Ajánlatkéréssel forduljon hozzánk bizalommal! Készséggel állunk rendelkezésére, hogy 
segítsünk! 


