
Turniket s dávkovačem dezinfekce SLZN 59E
SLKT 02

Vlastnosti
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Stavební připravenost 

Turniket
 turniket umožní průchod osoby pouze po použití dávkovače  
 dezinfekce
 varianta bez indexu - nástěnný turniket
 varianta s indexem S - se stojanem pro uchycení do podlahy
 tříramenné provedení
 možnost obousměrného průchodu
 funkce Go-call, pro zajištění pohodlného a rychlého použití 
 se rameno turniketu uvolní a nepatrně posune ve směru  
 průchodu
 MDD motor s bezúdržbovým provozem
 masivní antivandalová konstrukce
 povrch matný

Automatický nerezový dávkovač dezinfekce
 určený pro tekutou i gelovou dezinfekci na bázi alkoholu
 jednoduchá výměna nádržky
 reaguje na vložení rukou do snímané zóny spuštěním jedné  
 dávky dezinfekce (délku dávkování je možno nastavit 
 v rozsahu 1,3 – 13 s), standardně 1,3 s
 součástí nádržka na dezinfekci 5 l, pro větší intenzitu 
 provozu
 nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
 povrch matný

Rozměry (SLKT 02) 1075 x 855 x 860 mm
Rozměry (SLKT 02S) 1455 x 855 x 860 mm
Rozměry (SLKT 02SV) 1500 x 1010 mm 
Napájecí napětí 230 V AC 
Příkon sestavy 60 W
Rozměry (SLZN 59E) 230 x 195 x 365 mm
Nastavitelná doba jedné dávky 1,3 - 13 s; 0,5 - 5 ml
 

Technická specifi kace
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Specifikace dodávky

SLKT 02 - obj. č. 38020 tříramenný turniket, nerezový dávkovač, 5 l nádržka na dezinfekci, odkapávací miska, 
    upevňovací sada, dálkový ovladač SLD 03, napájecí zdroj
SLKT 02S     - obj. č. 38021 tříramenný turniket se stojanem pro uchycení do podlahy, nerezový dávkovač, 5 l nádržka 
   na dezinfekci, odkapávací miska, upevňovací sada, dálkový ovladač SLD 03, napájecí zdroj
SLKT 02SV   - obj. č. 38022 tříramenný turniket se stojanem pro uchycení do podlahy, nerezový dávkovač se stojanem  
   pro uchycení do podlahy, 5 l nádržka na dezinfekci, odkapávací miska, upevňovací sada,  
   dálkový ovladač SLD 03, napájecí zdroj


