
Kołowrót z kamerą termowizyjną i podajnikiem dezynfekcji 
SLZN 59E SLKT 04

Właściwości
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Rozmiary

Bramka
 kołowrót pozwoli na przejście osoby tylko wtedy, gdy ta nie  
 będzie miała podwyższonej temperatury ciała i będzie miała  
 odpowiednio założoną maseczkę oraz zastosuje środka  
 dezynfekujący
 wariant bez indeksu - kołowrót przyścienny
 indeks S - ze stojakiem do montażu podłogowego
 konstrukcja trójramienna
 możliwość dwukierunkowego przejścia
 funkcja Go-call zapewnia wygodne i szybkie użytkowanie  
 ramienia kołowrotu, które zostaje zwolnione i przesuwa się  
 nieznacznie w kierunku przejścia
 bezobsługowy silnik MDD
 masywna konstrukcja wandaloodporna
 powierzchnia matowa

Kamera termowizyjna
 wykrywanie temperatury twarzy w czasie rzeczywistym 
 (0,1 - 0,2 sek.)
 wykrywanie prawidłowego nałożenia maseczki
 alarm dźwiękowy i wizualny w przypadku nieprzestrzegania  
 ustalonych warunków
 zapis czasu wejścia
 możliwość podłączenia do systemu obecności
 możliwość rejestrowania odrzuconych przejść

Automatyczny nierdzewny podajnik dezynfekcji
 przeznaczony do dezynfekcji płynnej i żelowej na bazie
 alkoholu
 łatwa wymiana pojemnika
 reaguje na włożenie rąk w zasięg czujnika podaniem jednej  
 dawki dezynfekatora (długość dawkowania jest regulowana  
 w zakresie 1,3 - 13 sek.), standardowo 1,3 sek.
 w zestawie zbiornik do dezynfekcji 5 l dla zwiększonej 
 intensywności dezynfekcji
 regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
 powierzchnia matowa

Rozmiary (SLKT 04) 1075 x 855 x 860 mm
Rozmiary (SLKT 04S) 1455 x 855 x 860 mm
Rozmiary (SLKT 04SV) 1500 x 1010 mm
Zasilanie 230 V AC 
Pobór prądu 60 W

Rozmiary (SLZN 59E) 230 x 195 x 365 mm
Regulowany czas dawkowania 1,3 - 13 s; 0,5 - 5 ml

Dane techniczne

SLKT 04

SLKT 04S

SLKT 04SV

SLKT 04

SLKT 04S

SLKT 04SV
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Specyfikacja dostawy

SLKT 04 - nr. wyr. 38040  kołowrót trójramienny, kamera termowizyjna, nierdzewny podajnik, 5 l zbiornik dezynfekcyjny, 
     tacka ociekowa, uchwyty montażowe, pilot regulacyjny SLD 03, zasilacz
SLKT 04S     - nr. wyr. 38041  kołowrót trójramienny ze stojakiem do mocowania do podłoża, kamera termowizyjna, 
    nierdzewny podajnik, 5 l zbiornik dezynfekcyjny, tacka ociekowa, uchwyty montażowe, pilot  
    regulacyjny SLD 03, zasilacz
SLKT 04SV   - nr. wyr. 38042  kołowrót trójramienny ze stojakiem do mocowania do podłoża, kamera termowizyjna, 
    nierdzewny podajnik ze stojakiem do mocowania do podłoża, 5 l zbiornik dezynfekcyjny, 
    tacka ociekowa, uchwyty montażowe, pilot regulacyjny SLD 03, zasilacz


