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Citrónová aróma
Lemon aroma

  Lemon aroma

Účinná látka/Active substance: Ethanol (denat.) 
62% Pomocné látky/Excipients: Aqua, Glycerin, 
Phenethyl alcohol, Sodium hyaluronate, lemon-
grass oil.      UPOZORNENIE: Horľavá kvapalina 
a výpary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Návod 
na použitie: Obsah vrecúška rozotrite na ruky. De
zinfekčný účinok: Eliminácia baktérií a kvasiniek 
za 30 s, eliminácia vírusov za 60 s. Len na vonkaj-
šie použitie. Pri aplikácii nefajčite! Uchovávajte 
mimo dosahu detí. Po zasiahnutí očí: niekoľko 
minút ich vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné 
šošovky. Okamžite kontaktujte ošetrujúceho lekára. 
Skladovanie: Uchovávajte pri izbovej teplote mimo 
dosahu zdrojov tepla a možných zdrojov zapálenia. 
     Warning: Flammable liquid and vapor. It cau-
ses serious eye irritation. Instructions for use: 
 Spread the contents of the sachet on your hands. 
Di sinfectant effect: Elimination of bacteria and 
yeasts in 30 s, viruses elimination in 60 s. For exter
nal use only. Do not smoke during application! 
Keep out of reach of children. Eye contact: Rinse 
with water for several minutes. Remove contact len-
ses. Contact your doctor immediately. Storage: 
Keep at room temperature away from heat and po-
ssible sources of ignition. Výrobca/Manufacturer:  
MOLPIR, s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava, SK
www.molpir-dezinfekcia.sk

Expirácia.: 10/2022    Reg. č.: bio/598/D/20/CCHLP    
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Dávkovač dezinfekcie na ruky je nevyhnutný pomocník v boji proti 
vírusom a baktériám všade tam, kde nie je k dispozícii tečúca voda a 
mydlo na dezinfekciu rúk. Dezinfekčný prostriedok je aplikovaný roz-
prášením, čím sa zabezpečí rovnomerné a dostatočné pokrytie povr-
chu rúk pre ich účinnú dezinfekciu.

Hlavné funkcie bezdotykového dávkovača dezinfekcie:
•  Automatické, bezdotykové dávkovanie dezinfekčného prostriedku po detekcii rúk 

v priestore pod dávkovačom
• IR senzor, detekčná vzdialenosť 20 – 120 mm
•   LED signalizácia prevádzkového stavu dávkovača a stavu batérií
•  Nastaviteľný objem dávky dezinfekčného roztoku  

0.5 ml alebo 1.0 ml
• Doplniteľná nádržka s objemom 600 ml
•  Prevádzka na alkalické batérie (4 ks AA typ), cca 15 000 pracovných cyklov
• Možnosť zapojenia na sieťový adaptér 230 V / 6 V DC
• Životnosť dávkovacej pumpy 100 000 cyklov
• Kryt dávkovača s uzamykaním
• Odnímateľná vanička pod dávkovač dezinfekcie

Dávkovače na stojanoch sú dodávané kompletne zložené a pripravené na okamžité 
použitie.

Keďže zvýšená telesná teplota je jedným z hlavných príznakov 
ochorenia COVID-19, má jej rýchle, jednoduché a presné meranie 
zásadný význam v prevencii šírenia tohto vírusového ochorenia. 
Spojenie automatického dávkovača dezinfekčného prostriedku 
s automatickým meraním telesnej teploty osôb ponúka efektívny 
nástroj na osobnú dezinfekciu a výrazný zvukový alarm pri zmera-
ní zvýšenej teploty zabezpečuje skutočne bezobslužnú prevádzku 
zariadenia s upozornením na potenciálne rizikovú osobu na vstupe 
do objektu.

Hlavné funkcie bezdotykového dávkovača gélovej dezinfekcie s meraním 
telesnej teploty:
•  Automatické, bezdotykové dávkovanie dezinfekčného prostriedku po detekcii 

rúk v priestore pod dávkovačom spojené s automatickým meraním telesnej 
teploty

• Zobrazenie nameranej telesnej teploty
•  LED indikácia normálnej / zvýšenej telesnej teploty
• Výrazný zvukový alarm pri nameraní zvýšenej telesnej teploty
•  LED signalizácia pohotovostného stavu dávkovača
• Osvetlenie priestoru pod dávkovačom počas vydávania dezinfekcie
• Určené pre gélové dezinfekčné prostriedky
• Doplniteľná nádržka dezinfekčného prostriedku s objemom 1 000 ml
• IR senzor, detekčná vzdialenosť 50–100 mm
• Napájanie USB adaptérom 230 V / 5 V DC, konektor typu C
• Životnosť dávkovacej pumpy 100 000 cyklov 
• Odnímateľná vanička pod dávkovač dezinfekcie
• Vanička v šedej, alebo čiernej farbe

Dávkovače na stojanoch sú dodávané kompletne zložené a pripravené na 
okam žité použitie.

K dispozícii sú modely stojanové na podlahu, stolové a pre montáž na stenu. Sú 
vhodné do všetkých typov prevádzok od predajní, kancelárií, vstupných vesti-
bulov budov, nemocníc, ordinácií lekárov, škôl, reštaurácií a jedální, výrobných 
priestorov, skladov a podobne.

Rozmery dávkovača: 119 x 133 x 280 mm

Druhy dávkovačov
K dispozícii sú modely stojanové na podlahu, stolové, nástenné a pre montáž na tyče 
v prostriedkoch hromadnej dopravy. Sú vhodné do všetkých typov prevádzok od 
predajní, kancelárií, vstupných vestibulov budov, nemocníc, ordinácií lekárov, škôl, 
reštaurácií a jedální až po prostriedky verejnej dopravy. 
Dávkovače dezinfekcie účinne chránia vašich zamestnancov, návštevníkov, zákazní-
kov a cestujúcich pred prenosom patogénov „dotykom“.

2 základné typy tekutých dezinfekčných prostriedkov:
•  na báze alkoholu s prídavkami peroxidu vodíka a glycerínu
•  na vodnej báze s prídavkom aktívnej látky (napríklad oxychlorine)

Stojanové dávkovače s monitorom 
Pridaním multimediálneho monitora na stojan dávkovača dezinfekcie je umožnené 
informovať používateľa dávkovača o spôsobe jeho použitia, a tiež poskytnutie ďal-
ších informácií alebo reklamy. 
Vyššia úroveň funkcionality použitého monitora poskytuje ďalšie možnosti, ako na-
príklad spustenie informačného bloku, keď k dávkovaču pristúpi nejaká osoba.

Rozmery dávkovača: 132 x 85 x 240 mm

Dávkovač dezinfekcie Dávkovač gélovej  
dezinfekcie s meraním 
telesnej teploty

vyberateľná
/ doplniteľná
nádržka
600 ml
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zátka nádržky 
dezinfekčného gélu

snímač telesnej 
teploty

osvetlenie 
priestoru pod 
dávkovačom

dávkovacia 
tryska

snímač 
priblíženia rúk

okienko na 
sledovanie zásoby 
dezinfekčného gélu

vypínač

voľba jednotky 
teploty °C / °F

zásuvka pre adaptér 
(USB C)

displej / zobrazenie 
nameranej teploty

LED signalizácia 
normálnej / zvýšenej 
teploty

Pohotovostný stav 
dávkovača – preblikáva 
biela bodka na displeji

Normálna telesná teplota 
– zobrazí sa nameraná 
teplota, 1x blikne zelená 
LED a 1x zaznie signálny tón

Zvýšená telesná teplota – 
zobrazí sa nameraná teplo-
ta, 20x blikne červená LED 
a 20x zaznie signálny tón

Nameraná teplota je mimo 
rozsah (<34°C) – zobrazí sa 
znak Lo, 2x blikne červená 
LED a 2x zaznie signálny tón

Nameraná teplota je mimo 
rozsah (>45°C) – zobrazí sa 
znak Hi, 2x blikne červená 
LED a 2x zaznie signálny tón

jednoducho  
odnímateľná 
vanička

funkcie displeja
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Modely stojanov
Model DD-MOL-002 DD-MOL-001 DD-MOL-001-S DD-MOL-004 DD-MOL-004-2 DD-MOL-004-S DD-MOL-007

Obr. číslo / 
Strana číslo 1 / 8 2 / 7 3 / 9 4 /6 5 / 6 6 / 9 7 / 11

Model DD-MOL-008 DD-MOL-009 DD-MOL-014 DD-MOL-005 DD-MOL-006 DD-MOL-016 DD-MOL-010

Obr. číslo / 
Strana číslo 8 / 11 9 / 12 10 / 13 11 / 13 12/ 13 13 / 13 14 / 8

Model DD-MOL-011 DD-MOL-011-S DD-MOL-011GT DD-MOL-011GT-S DD-MOL-004GT DD-MOL-004GT-S

Obr. číslo / 
Strana číslo 15 / 10 16/ 10 17 / 10 18 / 10 19/ 6 20 / 9 

Model DD-MOL-010GT DD-MOL-002GT

Obr. číslo / 
Strana číslo 21 / 8 22 / 8
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Robustná, ohýbaná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje jednoduché 
umiestnenie dávkovača na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová platňa v jeho 
základni. Výška stojanu umožňuje komfortnú dezinfekciu rúk dospelého človeka.
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Dávkovač dezinfekcie – podlahový stojan

Celková výška 1420 mm

Oblasť dezinfekcie rúk 1060 ± 50mm

Rozmer základne 255 x 265 mm

Celková hmotnosť 11 kg

Odnímateľná vanička áno
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Robustná, zváraná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje 
jednoduché umiestnenie dávkovača na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpeču-
je ťažká oceľová platňa v jeho základni. Výška stojanu umožňuje komfortnú 
dezinfekciu rúk dospelého človeka. 
Pre miesta so zvýšeným pohybom osôb je pre efektívnu dezinfekciu rúk na-
vrhnutý zdvojený stojan, kde sú chrbtom k sebe umiestnené dva dávkovače 
dezinfekcie.

Dávkovač dezinfekcie – podlahový stojan     

DD-MOL-004 DD-MOL-004-2 DD-MOL-004GT

Celková výška 1 420 mm 1 420 mm 1 470 mm

Oblasť dezinfekcie rúk 1 060 ± 50 mm 1 060 ± 50 mm 1 060 ± 50 mm

Rozmer základne 265 x 265 mm 305 x 305 mm 265 x 265 mm

Celková hmotnosť 10 kg 14,5 kg 10,5 kg

Odnímateľná vanička áno áno áno

Teplomer nie nie áno
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Robustná, ohýbaná alebo zváraná konštrukcia z brúsenej nehrdzavej-
úcej ocele, umožňuje jednoduché umiestnenie dávkovača na podlahe. 
Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová platňa v jeho základni. Výška 
stojanu umožňuje komfortnú dezinfekciu rúk stojaceho dieťaťa.

Dávkovač dezinfekcie – znížená výška 
pre deti 

DD-MOL-001-S DD-MOL-004-S DD-MOL-004GT-S

Celková výška 1 230 mm 1 220 mm 1 265 mm

Oblasť dezinfekcie rúk 860 ± 50 mm 860 ± 50 mm 860 ± 50 mm

Rozmer základne 255 x 265 mm 265 x 265 mm 265 x 265 mm

Celková hmotnosť 10,3 kg 9,45 kg 10,1 kg

Odnímateľná vanička áno áno áno

Teplomer nie nie áno

Praktický, ľahko premiestniteľný dávkovač dezinfekcie vhodný pre umiestnenie na 
stôl, pult, alebo policu. Malá hmotnosť a rukoväť v stojane z brúsenej nehrdzavejúcej 
ocele umožňuje jednoduché prenášanie. Stojan s dávkovačom má dostatočnú stabilitu 
vďaka širokej základni. Nástenná verzia umožňuje bezpečné zavesenie dávkovača na 
stenu. Bez kľúčika nie je možné dávkovač DD-MOL-010 demontovať.

Dávkovač dezinfekcie – pultový a nástenný stojan
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DD-MOL-002 DD-MOL-010 DD-MOL-002GT DD-MOL-010GT

Celková výška 505 mm 455 mm 540 mm 505 mm

Oblasť dezinfekcie 
rúk 110 ± 50 mm podľa inšta-

lácie 110 ± 50 mm podľa inštalácie

Rozmer základne 200 x 180 mm – 200 x 185 mm –

Celková hmotnosť 2,4 kg 2,4 kg 2,8 kg 2,5 kg

Odnímateľná vanička áno áno áno áno

Teplomer nie nie áno áno
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Elegantná, zváraná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje jednoduché 
umiestnenie dávkovača na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová platňa 
v jeho základni. Výška stojanu umožňuje komfortnú dezinfekciu rúk dospelého človeka.  
Multimediálny prehrávač zobrazuje na integrovanej LCD obrazovke fotografie alebo videá 
(inštruktáž na použitie, reklama, ...) uložené na USB kľúči alebo SD karte. Napájanie moni-
tora adaptérom zo siete 230 V.

Dávkovač dezinfekcie 
– stojanový s integrovanou
LCD obrazovkou

DD-MOL-007 DD-MOL-008

Celková výška 1 650 mm 1 700 mm

Oblasť dezinfekcie rúk 1 060 ± 50 mm 1 060 ± 50 mm 

Rozmer základne 305 x 305 mm 305 x 305 mm

Celková hmotnosť 14,5 kg 15 kg

Odnímateľná vanička áno áno

Uhlopriečka obrazovky / Rozlíšenie 10“ / 1 024 x 600 bodov 12“ /  1280 x 800 bodov

Teplomer nie nie

Nerez v kombinácii s drevom pôsobí veľmi decentne. Takýto stojan sa stane 
elegantným doplnkom každého interiéru. Elegantná a pritom robustná 
konštrukcia  zabezpečuje dobrú stabilitu. Odnímateľná a ľahko umývateľná 
vanička je dostatočne veľká, aby zabránila znečisteniu okolia dávkovača 
dezinfekčným roztokom. V ponuke sú dva farebné odtiene dreva: dub svetlý 
a dub tmavý. Vo farbe dub svetlý sa vyrába aj znížená verzia stojanu vhodná 
pre deti.

DD -MOL-
011

DD-MOL-
011-S

DD-MOL-
011GT

DD-MOL-
011GT-S

Celková výška 1 430 mm 1 260 mm 1 430 mm 1 260 mm

Oblasť dezinfekcie rúk 1 060 ± 50 
mm

910 ± 50 
mm

1 010 ± 50 
mm

910 ± 50 
mm

Rozmer základne 305 x 305 
mm

305 x 305 
mm

305 x 305 
mm

305 x 305 
mm

Celková hmotnosť 15,5 kg 14,5 kg 15,7 kg 14,8 kg

Odnímateľná vanička áno áno áno áno

Teplomer nie nie áno áno
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Dávkovač dezinfekcie 
– drevený podlahový stojan
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Elegantná, zváraná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje jednoduché umiestnenie dávko-
vača na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová platňa v jeho základni. Výška stojanu umožňuje 
komfortnú dezinfekciu rúk dospelého človeka.  
Integrovaný 10.1“ tablet s Wi-Fi pripojením umožňuje inteligentné prehrávanie multimediálneho obsahu. Po 
detekcii osoby pred dávkovačom spustí predvolené inštruktážne video alebo reklamu a umožňuje aj funkciu 
interaktívny dotazník na zisťovanie spätnej väzby od osôb využívajúcich dávkovač dezinfekcie. Využitím Wi-Fi 
pripojenia na internet je umožnená diaľková správa multimediálneho obsahu a správa aplikácie.  

Napájanie tabletu adaptérom zo siete 230 V.

Rozšírená verzia umožní vďaka meraniu hla-
diny dezinfekčného prostriedku a sledovaniu 
prevádzky motorčeka dávkovača vyhod-
notenie zásoby dezinfekčného prostriedku 
a riadenie jeho dopĺňania z centrálneho 
dispečingu.
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Dávkovač dezinfekcie – stojanový s dotykovou obrazovkou a vzdialenou správou obsahu

Celková výška 1 645 mm

Oblasť dezinfekcie rúk 1 060 ± 50 mm

Rozmer základne 305 x 305 mm

Celková hmotnosť 15 kg

Odnímateľná vanička áno

Uhlopriečka obrazovky / Rozlíšenie 10“ / 1 024 x 600 bodov DD
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Inštalácia dávkovača na tyč nájde uplatnenie nielen v dopravných prostriedkoch, ale aj na 
štadiónoch, či pokladniach v nákupných centrách. Robustné riešenie je zárukou vysokej 
odolnosti zariadenia. Jednotlivé modely sa odlišujú tým, na aký priemer tyče sú určené.

Dávkovač dezinfekcie – inštalácia na tyč

DD-MOL-005 DD-MOL-006 DD-MOL-014 DD-MOL-016

Celková výška 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Priemer tyče 30 mm 34 mm 42 mm 35 mm

Celková hmotnosť 1,34 kg 1,34 kg 1,34 kg 1,34 kg

Odnímateľná vanička nie nie nie nie

Teplomer nie nie nie nie
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MOLPIR GROUP CZ, a.s.,  
Technologická 838/14, 779 00 Olomouc - Holice, Czech Republic  
tel.: +420 585 315 017, fax: +420 585 315 021
e-mail: info@molpir.cz  
www.molpir.cz

MOLPIR, s.r.o. 
Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovakia,  
tel.: +421 911 MOLPIR (665 747)
e-mail: info@molpir.com 
www.molpir.com

Certifikát

O nás
MOLPIR, s.r.o. je súkromná spoločnosť založená v roku 1993, zaoberajúca 
sa dizajnom, vývojom, výrobou, dovozom, distribúciou a servisom širokého 
sortimentu príslušenstva pre autá, nákladné vozidlá, autobusy a vlaky nielen 
na území Slovenska a Českej republiky, ale postupne rozširuje svoju pôsobnosť 
do susedných krajín ako aj do celej Európy. V roku 2009 spoločnosť MOLPIR 
predstavila prvý digitálny MOD (Media on Demand) systém v Európe. V roku 
2011 sa MOLPIR stal zástupcom značky FUNTORO pre celú Európu.

Výskum a vývoj
MOLPIR má vlastný výskumný, vývojový a konštrukčný tím a spolupracuje 
aj s renomovanými odborníkmi v oblasti dizajnu, konštrukcie, projektovania 
náradia a foriem a v oblasti vývoja SW a SW aplikácií. Zahŕňa to aj spoluprácu 
so Slovenskou technickou univerzitou, ktorej študenti často prinášajú nové 
nápady do vývoja. Interný tím MOLPIR spracúva požiadavky zákazníkov, spät-
nú väzbu z trhu a neustále pripravuje nové produkty a služby pokrývajúce 
aktuálne požiadavky trhu.

Komplexné riešenia
Vďaka silnému technickému a profesionálnemu zázemiu je MOLPIR schopný 
poskytnúť komplexné riešenia bez ohľadu na aplikáciu – dodatočná inštalá-
cia do existujúcich vozidiel alebo do nových vozidiel na výrobnej linke. Know-
-how, tesná spolupráca s renomovanými dizajnérmi, využívanie moderných 
technológií a zariadení na prototypovanie, rozsiahle testovanie a overovanie 
výrobku vo vývojovej fáze a kontrola kvality vo fáze hromadnej výroby, spo-
lupráca s overenými výrobcami a dodávateľmi komponentov a zameranie na 
popredajný servis & podporu zákazníkov prináša vysokú kvalitu a spoľahli-
vosť výrobkov ponúkaných spoločnosťou MOLPIR.

Staráme sa o bezpečnosť
Všetky použité komponenty sú v súlade s automobilovými a železničnými 
bezpečnostnými normami. Súčasťou vývoja integračných a inštalačných rie-
šení je  ochrana bezpečnosti cestujúcich a preto sú všetky výrobky, inštalačné 
súpravy a riešenia dôkladne testované, a to často v spolupráci s výrobcami 
sedadiel a autobusov v renomovaných európskych skúšobných laboratóriách.

Lokality

V každodennom živote sa často vyskytujú situácie, kedy stabilný dávkovač dez-
infekcie nie je práve k dispozícii. Pre takéto situácie môžete použiť jednorazové 
sáčiky s gélovým dezinfekčným prostriedkom, ktoré sú vďaka svojím skutočne 
malým rozmerom ľahko prenosné a tak môžu byť vždy k dispozícii.

Zloženie: 
Účinná látka: etylalkohol denaturovaný 62%
Pomocné látky: voda, glycerín, 2-fenylalkohol, hyaluronát sodný, olej z citróno-
vej trávy.
Dezinfekčný účinok: eliminácia baktérií a kvasiniek v priebehu 30 sekúnd od 
aplikácie na ruky, eliminácia vírusov v priebehu 60 sekúnd.
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Dezinfekčný gél

1,5 mlvyrobené
na 

Slovensku
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Chráňte seba,  
aby ste ochránili  
všetkých okolo Vás.

www.molpir-dezinfekcia.sk


