A NT I K

SMART BEZKONTAKTNÁ
DEZINFEKČNÁ STANICA

Smart dezinfekčný stojan

z nerezu, vhodný na umiestnenie do interiéru
aj exteriéru.

Korporátny branding

Možnosť spracovania v korporátnom
brandingu alebo použi�a ako reklamný
priestor.

Napájaný solárnou energiou

Dezinfekčný roztok

Bez potreby elektriny alebo stavebných
úprav.

Dá sa použiť dezinfekčný roztok bez
klasiﬁkácie “vysoko horľavý” (s obsahom
etanolu do 20%).

Bezkontaktný IR senzor

Diaľková kontrola naplnenosti

detekuje priloženie ruky. Dávkuje dezinfekčný
roztok bez akéhokoľvek mechanického
zásahu používateľa.

Vďaka dátovému pripojeniu je možné stav
naplnenos� sledovať aj na diaľku.

Ponuka spolupráce
Kompletný servis
Doplňovanie
Vzdialené správy

Mesačný prenájom stojanu vrátane náplne
pre 20 000 použi�.

Repor�ng

Možnosti napájania
Solárne napájanie

Vstavanou batériou nabíjanou solárnym
konektorom - pri použi� v priestor s
prístupom svetla.

Batéria

“

V priestoroch bez priameho svetelného
žiarenia prebieha výmena batérie spoločne s
doplnením dezinﬁkácie.

Do siete

Pripojenie na 220 V.

Kľúčová výhoda:

Diaľková kontrola
naplnenosti zásobníka
na dezinfekčný prostriedok
vďaka dátovému
pripojeniu
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SMART BEZKONTAKTNÁ
DEZINFEKČNÁ STANICA
Základné možnosti reportingu
• Dezinfekčný stojan SMART umožňuje dátové pripojenie (možnosť pripojenia cez 4G,
• LoRaWAN alebo NB-IoT).
• Presné určenie polohy stojanu.
• Možnosť zadania požiadavky pre diaľkovú online konﬁguráciu - veľkosť dávky, nastavenie
• času, možnosť diaľkového blokovania.
• Hlásenie dochádzajúcej kvapaliny.
• No�ﬁkácie v prípade vandalizmu (otrasové čidlo).
• Integrovaný snímač vonkajšej teploty.
• Hodinová šta�s�ka a databáza - presný počet vydaných dávok dezinfekcie na jednotlivé
• stojany, dni a hodiny.
• Mesačný report jednotlivých stojanov zasielaný klientovy.

Možnosti rozšírenia o ďalšie moduly a čidlá
• Kvalita ovzdušia CO2, prachové čas� PM2.5, PM10, VOC.
• Miera hluku.
• Miera osvetlenia
• Možnosť integrácie kamery a napojenia na WIFI AP.
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