
165 cm

DEZINFLEX M/E
KAMEROVÝ TERMINÁL    
na meranie tepoty, kontrolu rúška
a bezdotykovú dezinfekciu rúk

VHODNÝ PRE
Nemocnice, školy, obchody, potravinové reťazce, športoviská, 
výrobné haly, business centrá, kancelárie, hotely a reštaurácie, 
pošty, čerpacie stanice a ďalšie. 

10 výhod 

• Prepojenie s dverami 
a turniketmi

• Inteligentné 
rozpoznanie tváre 
kdekoľvek 
sa postavíte

• Kontrola 
a dezinfekcia 
bez dotyku

• Dávkovač dezinfekcie 
s riadiacou jednotkou

• Audio a vizuálne 
hlásenie

• Kvalitná nerezová 
konštrukcia

• Kapacita dezinfekcie 
1 l = 3000 dávok

• 10 úrovní dávkovania

• Dlhá životnosť 
a úspory

• Jednoduchosť 
bez potreby obsluhy

ZACHYTÁVA
OHROZENIA  

 3 PREPOJENÉ FUNKCIE
(teplota, rúško, dezinfekcia rúk)

3v1

ZNIČENIE BAKTÉRIÍ 
A VÍRUSOV  

RÝCHLOSŤ
A PRESNOSŤ 



Váš distribútor

ZÍSKAJTE KONTROLU
NAD BEZPEČNOSŤOU

priamo cez vaše
automatické dvere

či turnikety

Dvere sa otvoria až po splnení
3 podmienok:

HIKVISION
DS-K1TA70MI-T

•  bez teploty
•  s rúškom
•  a dezinfekciou rúk

DEZINFLEX M/E
KAMEROVÝ TERMINÁL    
na meranie tepoty, kontrolu rúška
a bezdotykovú dezinfekciu rúk

Vonkajšie rozmery s kamerou š*h*v 345 x 345 x 1651 mm

Vonkajšie rozmery stojanu bez kamery š*h*v 345 x 345 x 1600 mm

Kontrola troch podmienok, ktoré sú navzájom elektronicky prepojené teplota pokožky, nasadenie rúška, dezinfekcia rúk

Upozornenia Vizuálne a audio v niekoľkých jazykoch

Signalizácia kontroly
Kontrolka červená – detekcia problému, vstup zakázaný
Kontrolka zelená – splnené 3 podmienky, vstup 
povolený

KAMEROVÁ ČASŤ terminálu:
Kamera s inteligentným rozpoznávaním tváre a meraním teploty

HIKVISION DS-K1TA70MI-T

DEZINFEKČNÁ ČASŤ terminálu:
Bezdotyková dezinfekcia
s elektronikou prepojená
s kamerou HIKVISION

DEZINFLEX M/E
automatické, na senzor, 1 l

DEZINFLEX XL/E
automatické, na senzor, 5 l, 10 l
čoskoro dostupné

Technológia rozpoznávania Termografická

Meranie teploty od 30 °C do 45 °C

Rozpoznanie vo vzdialenosti od 0,3 do 1,8 m

Presnosť 0,1 °C

Odchýlka +/- 0,5 °C

Možné napojiť na dvere a turnikety
dvere sa neotvoria pri detekcii zvýšenej teploty, 
nesprávneho nasadenia rúška či bez dezinfekcie rúk

Náplň dezinfekčného prípravku 1 l 

Úrovne nastavenia dávkovania 10 úrovní (min 0,07 ml, max. 0,7 ml)

Minimálne dávkovanie 0,07 ml = 6 000 dezinfikovaní / 1 l náplne

Optimálne dávkovanie 0,35 ml = 3 000 dezinfikovaní / 1 l náplne

Maximálne dávkovanie 0,7 ml = 1 470 dezinfikovaní / 1 l náplne

Materiál nehrdzavejúca oceľ / nerez

Hmotnosť 25 kg

Max príkon 36 W

Menovité napätie 230 V


