Ještě nemáme vyhráno – prevence se vyplatí
Epidemie koronaviru dokázala změnit naše představy o
tom, co je normální. Přijali jsme za své řadu restriktivních
opatření, které v souhrnu pomohly zabránit masivnímu
šíření nemoci. Touha po návratu k běžnému životu i pocit
vítězství však přirozeně vedou k rozvolnění ostražitosti i
bezpečnostních opatření. Spoléhat na zodpovědnost
jednotlivců představuje riziko. Vyšší stupeň prevence
přinášejí moderní brány s dezinfekčním prostředkem,
který má potvrzen účinek na virus SARS-CoV-2
způsobující nemoc Covid-19.
Plně automatické bráně s naší dezinfekcí trvá pouhých
3-5 sekund, aby zlikvidovala naprostou většinu
potenciálně škodlivých mikroorganismů. Léčba virózy
proti tomu trvá minimálně týden až čtrnáct dnů.
Dezinfekce navíc dekontaminuje povrchy (oděvy, boty,
předměty…) a brání tak dalšímu šíření virových epidemií.

Hlavní vlastnosti brány:
 Stabilní a odolná nerezová konstrukce
 Jednoduchý provoz – vysokotlaké trysky automaticky
rozpráší dezinfekci při vstupu člověka (objektu) do brány
 Bezdotykové výškové senzory
 Samostatná tryska pro dezinfekci rukou
 Použití v exteriéru i v interiéru
 Signalizace doplnění dezinfekčního roztoku
 Možnost modifikací (vlastní logo, nájezdová plošina, atd…)

Normy a účinky dezinfekce:
 Splňuje nařízení EU č. 528/2012, čl. 3, odst. 1 definice, písm. w/
 Schválen pro PT 1-5 (osobní hygiena – pitná voda)
 Testovaná 99,99% účinnost na virus SARS-CoV-2 způsobující nemoc Covid-19, skupina
obalené viry (UOCHB AV ČR)
 Potvrzena 99,99% baktericidní účinnost dle 1276 a EN 13697 a virucidní účinnost dle
EN 14476 (testováno u ČZU, SÚKL, VŠCHT)

Název zařízení
Materiál zařízení včetně
opláštění
Rozměr (v x š x h) včetně
schodů/plošiny
Výška schodu
Šířka vstupního prostoru
Napájecí napětí
Max. příkon
Tlak
Emise hluku
Hmotnost zařízení
se schody/plošinou
Max. zátěž
Objem zásobníku dezinfekce
Počet ošetřených osob na 1 l
dezinfekce
Kapacita brány
Dezinfekční prostředek

SAFETY GATE TFP
Nerezová ocel
1820 x 1500 x 1850/3000 mm
100 mm
800 mm
230 V/50 Hz
150 W
6-7 bar
<70 dB
180/200 kg
250 kg
28 l
80-100
500-600 osob/h
Biocidní přípravek
(virucidní, bezalkoholový)

Instalace zdarma, servis do 24 h. Pro více informací nás, prosím, kontaktujte!

