
Turnichet cu dozator de dezinfectant SLZN 59E
SLKT 02

Caracteristici 
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Dimensiuni

Turnichet
 Turnichetul permite trecerea unei singure persoane atunci  
 când folosiţi un dozator de dezinfectant
 fără index turnichet de perete
 index S - turnichet cu suport pentru montare pe podea
 design cu trei braţe
 posibilitate de a fi  folosit în ambele direcţii
 funcţia go call pentru a oferi o utilizare confortabilă și rapidă,  
 se lasă liber braţul turnichetului și se mișcă ușor în direcţia  
 de trecere
 motor MDD fără mentenanţă
 construcţie masivă anti vandalism
 fi nisaj periat

Distribuitor automat de dezinfectare din oţel inoxidabil
 pentru dezinfectare cu lichid sau gel pe bază de alcool 
 schimbare ușora al recipientului pentru dezinfectare
 reactioneaza la detectarea mâinilor în zona de pulverizare  
 prin scurgerea dezinfectantului (timpul de dozare poate varia  
 de la 1,3 la 13 sec.) standart reglaj este 1,3 sec. 
 rezervorul de dezinfectant este de 5 l, pentru mai mult trafi c
 parametri de utilizare se pot regla cu telecomanda SLD 03
 fi nisaj periat

Dimensiuni (SLKT 02) 1075 x 855 x 860 mm
Dimensiuni (SLKT 02S) 1455 x 855 x 860 mm
Dimensiuni (SLKT 02SV) 1500 x 1010 mm  
Tensiune de operare 230 V AC 
Putere 60 W
Dimensiuni (SLZN 59E) 230 x 195 x 365 mm
Timpul de dozare poate 
fi  geglat in secunde  1,3 - 13 sec.; 0,5 - 5 ml
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Specificații livrare

SLKT 02 - cod 38020 turnichet cu trei braţe, distribuitor din oţel inoxidabil, capacitate recipient dezinfectant 5 l,  
    tava de scurgere, set fixare, telecomandă pentru reglerea parametrilor SLD 03, transformator
SLKT 02S     - cod 38021 turnichet cu trei braţe cu suport pentru fixarea pe podea, distribuitor din oţel inoxidabil, 
   capacitate recipient dezinfectant 5 l, tava de scurgere, set fixare, telecomandă pentru 
   reglerea parametrilor SLD 03, transformator
SLKT 02SV   - cod 38022 turnichet cu trei braţe cu suport pentru fixarea pe podea, distribuitor din oţel inoxidabil 
   cu suport pentru fixarea pe podea, capacitate recipient dezinfectant 5 l, tava de scurgere, 
   set fixare, telecomandă pentru reglerea parametrilor SLD 03, transformator


