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 Bezdotykowy dyspenser 

płynu dezynfekującego 

CLEAN 

BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU ZE ZINTEGROWANYM 
SYSTEMEM DEZYNFEKCJI RĄK 
 

Firma NICE oferuje specjalne rozwiązanie do autoryzacji dostępu w 

czasie pandemii, polegające na konieczności dezynfekcji rąk przed 

wejściem na obiekt bądź do pomieszczenia.  

Bezdotykowy dyspenser, zainstalowany na bramce kontroli dostępu 

i podłączony do jej sterowania, wymusza dezynfekcje rąk u każdej 

osoby chcącej przejść przez bramkę. Dzięki specjalnemu 

czujnikowi, dyspenser wyda polecenie otwarcia bramki tylko po 

podaniu płynu na ręce.  

System bezdotykowej dezynfekcji rąk może zostać zintegrowany z 

systemem bezdotykowego pomiaru temperatury Nice. 

 

 

ZALETY: 

• System jest wyposażony w bezdotykowy, automatyczny sensor ruchu 

• Odpowiedni dla 3 typów płynów:  

- środek dezynfekujący 

- mydło/żel (opcja) 

- piana (opcja) 

• Zamykany na zamek 

• Wyposażony w pojemny zbiornik na płyn – do 1000 ml 

• Wytrzymała obudowa: ABS 

• Zasilany bateryjnie (4xAA) do 30.000 tys. aplikacji na bateriach (opcjonalnie zasilacz) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Wymiary, mm 140(szer.) x 240 (wys.) x 95 (gł.) 

Pojemność, ml 1000 

Doza środka dezynfekującego, ml 0,74 

Kontrola poziomu płynu Okienko 

Dozowanie Automatyczne / fotokomórka 

Zabezpieczenie Zawór niekapek 

Montaż Na słupku / ścianie 

Zamknięcie Zamek i kluczyk 

Rodzaje płynów 
Środek dezynfekujący (standard) 

Mydło w płynie / żel (opcja) 
Mydło w pianie (opcja) 

Zasilanie 

Bateryjne 4xAA (standard)  
– czas pracy do 30.000 cykli 
Zasilacz zewnętrzny (opcja) 
*baterie i zasilacz nie dołączone 

Wskaźnik niskiego poziomu baterii Tak 

Wykrywanie przedmiotów pod 
dozownikiem 

Tak, automatyczna blokada 

Napełnianie  Ręczne z kanistra 

  

Możliwa kontrola: 

 

System kontroli 
dostępu 

 
Parametry elektrotechniczne: 

• Napięcie zasilania: 

 DC 6V 

 

Zastosowanie: 

• Wejścia na teren zakładów 

• Elektrownie 

• Kopalnie 

• Bazy wojskowe 

• Zajezdnie autobusowe 

• Fabryki  

• Lotniska 

• Uruchamianie pojazdu (Autobus, dźwig) 
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