Procontrol

Kézfertőtlenítős beléptetés
Opcionális f unkció kiegészítő a Procontrol beléptető kapukhoz, pl. ProxerGate 3
forgóvillához

Belépés csak tiszta kézzel!
Pékségben, húsüzemben, éttermekben vagy
kórházakban kiemelten fontos, hogy dolgozók csak
tiszta kézzel léphessenek be bizonyos területekre.
Erre kínál megoldást a Procontrol kézfertőtlenítős
beléptetés opciója.
A dolgozó csak akkor léphet be a területre, - a kapu
az átengedési parancsot csak akkor kapja meg - ha az
illető a fertőtlenítő diszpenzert is használta.
A ProxerGate 3 beléptető kapuk vezérlőrendszerébe
integrált érintésmentes alkoholbázisú kézfertőtlenítő
berendezést
(No-touch
ABHR
dispenser)
rozsdamentes acél tartóval és folyadékfelfogó
tálcával szereljük fel.
Bármely beléptető kapunkhoz vagy akár mágneszárral
szerelt ajtóhoz is illeszthető.

A készlet tartalma:
• Érintésmentes alkoholbázisú kézfertőtlenítő berendezés (Sensor Spray dispenser)
• Vezérlő és jelzőrendszer a kézfertőtlenítőhöz a beléptetőkapu vezérléséhez illesztve
• Rozsdamentes - opcionálisan saválló - acél tartószerkezet
• Rozsdamentes - opcionálisan saválló - acél cseppfogó tálca
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Procontrol
A kézfertőtlenítős beléptetés működése:
1. A fényjelző alapesetben piros. Azonosítsa magát a beléptető kapu olvasójánál a szokás szerinti
módon!
2. A jogosult belépőkártya beolvasása után a fényjelző átvált sárgára. Tartsa a kezét a fertőtlenítő
alá! (A diszpenzerhez nem kell hozzáérni, az
szenzorral érzékel, és egy adag fertőtlenítő
folyadékot spriccel ki, ezzel fertőtleníti a
dolgozó kezét.)
3. Ha a fertőtlenítés megtörtént, a
belépőkapu átengedési parancsot kap, és
fényjelző zöldre vált.
4. Haladjon át a kapun!

Opció:
• 5l-es Alkoholbázisú fertőtlenítő 10.000 adagra
Alkalmazási területek:
•
•
•
•
•
•

élelmiszeripari üzemek
pékség
húsüzem
éttermek, üzemi konyhák
egészségügyi intézmények, kórházak, klinikák
gyógyszeripari laboratóriumok

A fertőtlenítő utántöltése, kezelése:
• A kézfertőtlenítő berendezés (No-touch ABHR dispenser) utántölthető tartályába töltendő
folyadék (szappan) előírt viszkozitása 3000.
• A rendeltetésszerű működés nem elvárható, ha a betöltött fertőtlenítő folyadék viszkozitása 3000től eltér.
• Javasoljuk, hogy használja a berendezést a gyártó által javasolt fertőtlenítő folyadékkal!
• A fertőtlenítőszer adagolóknak rendszeres karbantartásra, tisztításra van szüksége a hosszú és
zavarmentes működés biztosítása érdekében.
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