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Dávkovač dezinfekcie bezdotykový nerezový; 

s vymeniteľnou tryskou – rozprašovač / gél; 

podlahový stojan z nehrdzavejúcej ocele 

Obj. kód: DD-MOL-017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné informácie 
Bezdotykový dávkovač dezinfekcie inštalovaný do podlahového stojanu. Toto riešenie je ideálne napr. pre umiestnenie vo 
vstupných priestoroch budov a všade tam, kde nie je vhodná montáž na stenu. Stojan má pevnú konštrukciu, atraktívny 
vzhľad z nehrdzavejúcej ocele. Hladký povrch je ľahko čistiteľný.  
Jednoduchou výmenou typu trysky dávkovača je možné kedykoľvek zmeniť používaný dezinfekčný prostriedok z gélového 
na kvapalný (pre rozprašovanie – sprej) a naopak. 
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Technická špecifikácia 
automatická detekcia  rúk pod dávkovačom infračervený senzor (IR) 
účinný rozsah senzora 0 až 10 cm  
typ  dávkovania Rozprašovač (sprej) / kvapky gélu 

vhodný pre dezinfekčné prostriedky 

• roztok s obsahom alkoholu do 75% 
• roztok Oxychlorine s koncentráciou účinnej látky 0,03% 
• dezinfekčné prostriedky na báze chlóru: Cl max. 50ml/1l 
• gélové dezinfekčné prostriedky (bez ohľadu na ich zloženie) 

celková výška 1425 mm 
oblasť dezinfekcie rúk (vzdialenosť od podlahy) 1060 mm ±50 mm 
rozmer základne 233 x 233 mm 
hmotnosť 8,05 kg 
celková výška prepravného kartónu 1430 mm 
rozmer základne prepravného kartónu 270 x 270 mm 
celková hmotnosť s kartónom 9,3 kg 

napájanie dávkovača 
batérie 4 x 1,5V typ AA / adaptér 230 VAC; 6 VDC/1A (nie sú 
súčasťou dodávky) 

objem nádržky dezinfekčného prostriedku 1 000 ml 
veľkosť dávky dezinfekcie 1 – 1,5 ml 
odnímateľná plastová vanička áno 
životnosť dávkovača minimálne 100 000 dávok 

životnosť batérií 
cca 15 000 dávok (v závislosti od typu batérie a typu dezinfekčného 
prostriedku) 

spotreba počas dávkovania 400 mA 
spotreba v pohotovostnom režime menej ako 80 µA 

 

Hlavné rozmery 
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Ovládacie prvky / hlavné komponenty dávkovača 
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                      pohľad zhora (otvorený kryt) 
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         pohľad spredu        pohľad zozadu  pohľad zospodu                  
 
 

 
 
            rozprašovacia      kvapková 
             tryska (sprej)      tryska (gél) 

 

 

1 okienko na kontrolu hladiny dezinfekčného prostriedku 
2 signalizačná LED  
3 zámok horného krytu 
4 priestor na batérie 
5 vypínač  
6 konektor pre napájací adaptér 230 V / 6 V DC 
7 dávkovacia dýza 
8 IR senzory 
9 plniace hrdlo nádržky dezinfekčného prostriedku 

10 rozprašovacia tryska (sprej) 
11 kvapková tryska (pre gélovú dezinfekciu) 
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Odporúčané príslušenstvo 
obj. kód názov 
DD-MOL-201 Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l 
DD-MOL-202 Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l 

DD-MOL-203 
Dezinfekčný roztok na ruky Steriland DERMA; s obsahom HClO 0,025 %; na priame použitie v dávkovači 
dezinfekcie; 5l 

DD-MOL-204 
Dezinfekčný roztok na ruky Steriland DERMA; s obsahom HClO 0,025 %; na priame použitie v dávkovači 
dezinfekcie; 1l 

DD-MOL-207 Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l 

DD-MOL-208 
Dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom a aloe vera; na priame použitie v dávkovači 
dezinfekcie; 5l 

DD-MOL-209 Dezinfekčný roztok na báze alkoholu na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l 
DD-MOL-210 Dezinfekčný roztok na báze alkoholu na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l 
DD-MOL-212 Dezinfekčný gél; 75% alkoholu; s glycerínom a aloe vera; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l 

DD-MOL-213 
Dezinfekčný roztok; 85% alkoholu s glycerínom a parfumom; na priame použitie v dávkovači 
dezinfekcie; 1l 

DD-MOL-214 Dezinfekčný gél; 75% alkoholu; s glycerínom a aloe vera; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l 
DD-MOL-215 Dezinfekčný gél; 76% alkoholu; s glycerolom, parfumom; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 5l 
DD-MOL-216 Dezinfekčný gél; 76% alkoholu; s glycerolom, parfumom; na priame použitie v dávkovači dezinfekcie; 1l 

DD-MOL-218 
Dezinfekčný gél; 62% alkoholu; s glycerínom, kyselinou hyalurónovou, lemon grass; na použitie v 
dávkovači dezinfekcie; 1l 

DD-MOL-219 
Dezinfekčný gél; 62% alkoholu; s glycerínom, kyselinou hyalurónovou, lemon grass; na použitie v 
dávkovači dezinfekcie; 5L 

DD-MOL-220 Dezinfekčný roztok; 80% alkoholu, s glycerolom, na priame použitie v dávkovači dezinfekcie, 5L 
DD-MOL-303 Adaptér napájací sieťový; 6V / 2000 mA 
DD-MOL-306 Lievik na dolievanie dezinfekčného roztoku; priemer 12cm; biely 
DD-MOL-307 Lievik na dolievanie dezinfekčného gélu; priemer 14cm; biely 

 

 

 

 
Pred uskladnením, preprPred uskladnením, preprPred uskladnením, preprPred uskladnením, prepravou v inej ako zvislej polohe a pri zaslaní dávkovača do servisu vyprázdnite, prosím, nádobku na avou v inej ako zvislej polohe a pri zaslaní dávkovača do servisu vyprázdnite, prosím, nádobku na avou v inej ako zvislej polohe a pri zaslaní dávkovača do servisu vyprázdnite, prosím, nádobku na avou v inej ako zvislej polohe a pri zaslaní dávkovača do servisu vyprázdnite, prosím, nádobku na 
dezinfekčný dezinfekčný dezinfekčný dezinfekčný prostriedok, aby ste zabránili jeho možnému vytečeniu!prostriedok, aby ste zabránili jeho možnému vytečeniu!prostriedok, aby ste zabránili jeho možnému vytečeniu!prostriedok, aby ste zabránili jeho možnému vytečeniu!    
    
    
    
Pri plnení nádržky Pri plnení nádržky Pri plnení nádržky Pri plnení nádržky tekutým tekutým tekutým tekutým dezinfekčným prostriedkom použite lievikdezinfekčným prostriedkom použite lievikdezinfekčným prostriedkom použite lievikdezinfekčným prostriedkom použite lievik,,,,    aby ste zabránili aby ste zabránili aby ste zabránili aby ste zabránili zatzatzatzatečeniu ečeniu ečeniu ečeniu dedededezinfekčného zinfekčného zinfekčného zinfekčného 
prostriedku prostriedku prostriedku prostriedku do do do do elektronických obvodov elektronických obvodov elektronických obvodov elektronických obvodov dávkovača.dávkovača.dávkovača.dávkovača.    

    
 


