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	 A	 Covid-19	 első	 hulláma	 Magyarországon	 lecsengeni	 látszik,	 a	 környező	
országokban	 és	 a	 többi	 kontinensen	 azonban	 korántsem	 ilyen	 biztató	 a	 helyzet.	
Világos,	 hogy	 a vírus nem tűnt el,	 oltóanyag	 és	 biztos	 gyógymód	 még	 nincs.	
Vezetőként,	 igazgatóként	 vagy	 üzlet	 tulajdonosként	 az	 Ön	 felelőssége	 is,	 hogy	
biztonságban	tudja	a	munkatársait,	a	vásárlóit,	és	ezzel	globálisan	is	hozzájáruljon	
a	 társadalom	egészségének	megőrzéséhez.	Ebben	nyújt	biztonságos	segítséget	a	
Hőmérő és Fertőtlenítő Gép,	amely	a	Covid-19	mellett	a	SARS,	a	madárinfluenza,	az	
Ebola,	és	más	vírusok	esetében	is	hatékony.

miért fontos a hőmérő- és fertőtlenítő gép?
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	 A	 Hőmérő	 és	
Fertőtlenítő	 Gép	 rendkívül	
sokoldalú.	 Amellett,	 hogy	 5 
másodperc alatt	 fertőtleníti	
az	emberi	testet,	a	háziállatok	
bundáját,	 valamint	 a	
különféle	 poggyászokat	 és	
szállítmányokat,	arcfelismerő	
szoftverrel	 is	 ellátták.	 A	
beépített	 érintésmentes 
hőmérő	 maszkviselés	
mellett	 is	 kimutatja	 a	
normális	 tartománytól	
eltérő	 testhőmérsékletet	
( a l a p é r t e l m e z e t t	
beállítás	 esetén	 37.3-
37.7	 Celsius	 fok).	 Mivel	
működtetése	 nem	 igényel	
emberi	 közreműködést,	
használata	 nem	 csupán	
a	 biztonsági	 személyzet	
munkaterhelését-,	 hanem	
a	 fertőzés	 terjedésének	
esélyét	 is	 jelentősen	
csökkenti.	 A	 speciális	
tartozékoknak	 (görgők,	
rámpák)	 köszönhetően	 a	
gép	 könnyen mozgatható,	
telepítése	 rendkívül	
egyszerű,	 működéséhez	
csupán	 220	 V	 hálózati	
feszültség	szükséges.



	 A	 Hőmérő-	 és	 Fertőtlenítő	 Gép	
biztonságos	 koncentrációjú	 porlasztott 
fertőtlenítőt	 permetez	 a	 kapuba,	
amely	 elpusztítja a vírusokat és egyéb 
kórokozókat,	 de	 nem	 tesz	 kárt	 az	
élőlényekben	 és	 a	 tárgyakban.	 A	 gép	
beépített hőmérője	 érintésmentesen	
működik.	 Az	 ipari	 érzékelők	 valós	
időben	 gyűjtik	 az	 adatokat,	 a	 normális	
tartománytól	 eltérő	 testhőmérséklet	
esetén	 (alapértelmezett	 beállítás	 esetén	
37.3-37.7	Celsius	 fok)	a	berendezés	hang-	
és	 fényjelzéssel	 figyelmeztet.	 A	Hőmérő-	
és	 Fertőtlenítő	 Géphez	 kézfertőtlenítő	
berendezés	 is	 tartozik,	 amely	 szintén	
automatikusan	 működik.	 A	 szerkezet	
közelről	porlasztja	a	 fertőtlenítőt	a	kézre,	
így	 garantáltan	 elpusztítja	 a	 bőrön,	 a	
csukló	 redőiben,	 illetve	 az	 ujjak	 között	
megtelepedő	kórokozókat.

a hőmérő- és fertőtlenítő gép fő jellemzői

•	 BEÉPÍTETT	ÉRINTÉSMENTES	HŐMÉRŐ

•	 360	FOKOS	KÖDPORLASZTÁS	FERTŐTLENÍTŐVEL

•	 KÜLÖNÁLLÓ	KÉZFERTŐTLENÍTŐ	KÖDPORLASZTÁS

•	 HATÉKONY	VÍRUSOK	ÉS	MÁS	KÓROKÓZOK	ELLEN		 	

	 (COVID-19,	SARS,	EBOLA,	STB.)

•	 TELJESEN	BIZTONSÁGOS	

•	 AUTOMATA	MŰKÖDÉS

•	 A	KOCKÁZATOSNAK	ÍTÉLT	TESTHŐT	HANGHATÁS-	ÉS		 	

	 FÉNY	JELZI

	 A	 Hőmérő-	 és	 Fertőtlenítő	 Géphez	 két	 darab,	 univerzális	 fékkel	
ellátott	görgő	tartozik,	amelyeknek	köszönhetően	a	szerkezet	bármilyen	
felületen	könnyen és biztonságosan mozgatható.	 A	 gép	 telepítése	 és	
üzembe	helyezése	nem	igényel	szakértelmet,	működéséhez	mindössze	
220	 V	 hálózati	 feszültségre	 van	 szükség.	 A	 fertőtlenítőszer	 utántöltése	
szintén	rendkívül	egyszerű.	A	fertőtlenítő	tartály	egy	feltöltéssel	mintegy	
2000	ember	fertőtlenítésére	alkalmas.
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•	 ORVOSI-	ÉS	EGÉSZSÉGÜGYI	INTÉZMÉNYEK

•	 MAGÁNVÁLLALATOK	ÉS	HATÓSÁGI	SZERVEZETEK

•	 RENDVÉDELMI	ÉS	KATONAI	EGYSÉGEK

•	 REPÜLŐTEREK	ÉS	ÁLLOMÁSOK

•	 ÓVODÁK,	ISKOLÁK

•	 KÁVÉZÓK,	ÉTTERMEK	ÉS	SZÓRAKOZTATÓ	EGYSÉGEK

•	 HOTELEK,	WELLNESS	SZÁLLODÁK

•	 ÉLELMISZERFELDOLGOZÓ	ÜZEMEK

•	 BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK

•	 KÖNYVTÁRAK

•	 GONDOZÓINTÉZETEK,	IDŐSOTTHONOK

•	 SPORTESEMÉNYEK,	SPORTRENDEZVÉNYEK

A Hőmérő- és Fertőtlenítő gép biztonságosan 
használható az alábbi beltéri területeken:
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	 A	Hőmérő-	és	Fertőtlenítő	Gép	működtetése	nem	igényel	emberi	közreműködést,	
amelynek	 köszönhetően	 vírusvédelmi	 szempontból	 kiemelt	 jelentőséggel	 bír.	 Az	
arcfelismerővel	ellátott	gép	mindössze	5 másodperc alatt	elvégzi	a	fertőtlenítést és a 
testhőmérséklet- mérést.	Utóbbi	esetében	a	normálistól	eltérő	tartományt	hang-	és	
fényjelzés	kíséri.	A	Hőmérő-	és	Fertőtlenítő	Gép	telepítése gyors és egyszerű,	beltéri	
használata	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 egy	 adott	 épületben	 (irodaház,	 bevásárlóközpont,	
iskola,	egyéb	közösségi	tér)	pillanatok	alatt	fertőtlenítsük	az	embereket.	A	Covid-19,	
illetve	az	egyéb	vírusos	megbetegedések	elleni	harcban	a	Hőmérő-	és	Fertőtlenítő	
Gép	használata	közös	érdekünk	és	felelősségünk!

a hőmérő- és fertőtlenítő gép előnyei
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•	 BIZONYÍTVÁNY:	CE

•	 TARTÁLY	ŰRTARTALMA:	20	LITER

•	 TARTÁLY	KAPACITÁSA:		KB.	2000	FŐ	FERTŐTLENÍTÉSÉRE	ELEGENDŐ

•	 GÉP	FERTŐTLENÍTŐ	KAPACITÁSA:	KB.	600	EMBER/ÓRA

•	 GÉP	HASZNÁLATI	IDEJE:	KB.	7	ÓRÁN	ÁT	MŰKÖDTETHETŐ	MEGÁLLÁS			

	 NÉLKÜL

•	 360	FOKOS	FERTŐTLENÍTÉS:	IGEN

•	 KÉZFERTŐTLENÍTŐ	KÖDPORLASZTÁS:	IGEN

•	 ARCFELISMERŐ	FUNKCIÓ:	IGEN

•	 ARCFELISMERŐ	RIASZTÁS:	IGEN

•	 TEST-	ÉS	KÉZFERTŐTLENÍTŐ	BERENDEZÉS:	IGEN,	MINDKETTŐ	•	 	 	

	 ÉRINTÉSMENTES

•	 ÉRINTÉSMENTES	TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRÉS:	IGEN

•	 TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRÉS	MASZKVISELÉS	MELLETT:	IGEN

•	 TESTHŐMÉRSÉKLET	RIASZTÁS:	A	BEÁLLÍTOTT	TARTOMÁNYTÓL	VALÓ			

	 ELTÉRÉST	HANG	ÉS	FÉNY	JELZI

•	 TÚLMELEGEDÉS	JELZÉSE:	IGEN

•	 TARTÁLY	TÖLTÖTTSÉGI	ÁLLAPOTÁNAK	KIJELZÉSE:	IGEN

•	 KOMPATIBILITÁS	KEREKESSZÉKKEL:	NEM

•	 EGYSZERŰ	MOZGATHATÓSÁG:	IGEN

•	 HÁLÓZATI	FESZÜLTSÉG:	EGYÉNI	IGÉNYTŐL	FÜGGŐEN	220V	/	110V

•	 NETTÓ	TÖMEG:	130	KG

•	 CSOMAG	MÉRETE	A	KÉZFERTŐTLENÍTŐ	NÉLKÜL:	HO.:	123	CM	SZÉ.:	63			

	 CM,	MA:	KERÉK	NÉLKÜL	214	CM,	KERÉKKEL	EGYÜTT	217	CM.

•	 CSOMAG	MÉRETE	A	KÉZFERTŐTLENÍTŐVEL	EGYÜTT:	123	CM	SZÉ.:	73		 	

	 CM,		MA:	KERÉK	NÉLKÜL	214	CM,	KERÉKKEL	EGYÜTT	217	CM.

Figyelmeztetés! A Hőmérő- és Fertőtlenítő Gép kizárólag beltéri használatra alkalmas. 
A hőmérsékletmérő panel használatát kerülje napfény, fluoreszkáló fényforrások, 
hűtő- és fűtő kimenetek, valamint üveg felületek közelében.
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