Hycanx Dezenfeksiyon Kapısı
Hycanx Dezenfeksiyon Kapısı iş yerlerinde,
fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde,
süpermarketlerde, kurumlarda ve tüm
toplu olarak bulunulan alanlarda insan
dezenfeksiyonunda hızlı ve ekonomik bir
çözüm sunmaktadır.

Standart Hycanx Dezenfeksiyon Kapısında, Temassız
Kızılötesi Termometre, ve Otomatik Temassız El
Dezenfektan ünitesi yer almaktadır.
Dezenfeksiyon Kapısı üzerinde bulunan kızılötesi
(infrared) termometre, vücut tarafından yayılan ısıyı
yakalayan ve bu değerleri ekranda görüntüleyebilen
özel kızılötesi sensörleri ve hassas ölçüm değerleri
sayesinde yüksek vücut ısısını anında temassız bir şekilde
tespit edebilir. Kızılötesi termometre teknolojisi herhangi
bir temas veya yüz yüze insan kontağı gerektirmediği
için, diğer tabanca tipi elle veya yaklaşarak ölçüm
yapılan termometrelere kıyasla, hastalık bulaşma riskini
ortadan kaldırır.

Kullanım Alanları
• Okullar ve Üniversiteler
• İş merkezleri
• Fabrikalar
• Restoranlar

Standart Hycanx Dezenfeksiyon kapısında bulunan
otomatik temassız el dezenfektan ünitesi (5 lt)
sunulmaktadır. Maksimum güvenlik ile temassız
dezenfeksiyon sağlayan bu ünitenin doldurması ve
kullanımı kolaydır ve ayarlanabilir spreyi ile
dezenfektanın ziyan olması engellenir.
*Dezenfeksiyon kapısında yer alan otomatik temassız el
dezenfektan ünitesinde, dezenfektan sıvısı olarak
paslanma konusunda önlem alınmamış Hipokloröz asit
içeren kimyasallar kullanılmamalıdır!

• Alışveriş merkezleri
• Kamu ve özel işletmeler
• Kapalı ve açık spor salonları
• Toplu bulunulan sık giriş çıkış yapılan her türlü kapalı ortam
Hycanx Dezenfeksiyon Kapısına Opsiyonel Olarak Eklenebilecek Özellikler:
1. Otomatik Sisleme Sistemi Opsiyonu
2. Kızılötesi Yüz Tanıma ve Maske Kontrol Sistemli Termometre Opsiyonu
3. Akıllı Otomatik Turnike Sistemi Opsiyonu
4. Temassız El Dezenfektan Unitesi SMS Mobil Bildirim Opsiyonu

Hycanx Dezenfeksiyon Kapısı
Standart Ürün
Kızılötesi (Infrared) Termometre

Kızılötesi
(Infrared)
Termometre

Temassız El
Dezenfektanı
(5 lt)

Hycanx Infrared termometre, hassas ölçüm değerleri
sayesinde yüksek vücut ısısını temassız bir şekilde tespit
eder. Vücut tarafından yayılan ısıyı yakalayan, bu
değerleri ekranda görüntüleyen özel bir kızılötesi
sensöre sahiptir. Elde edilen sonuçlar +/- 0.2 derece
hata payı aralığında olup, oldukça güvenilirdir.
Infrared termometrenin kiosk üzerinde konumlandığı
nokta, kullanıcı boyuna göre ayarlanabilmektedir.
Diğer tabanca tipi elle ölçüm yapılan termometrelere
kıyasla, bu cihazı kullanan kişilerin hastalanma riskini
ortadan kaldırır ve bu ölçümü yapmaya görevli kişiden
doğacak maliyet ve zaman kaybını sonlandırır. Şarj
edilebilir pilleri sayesinde, cihaz istenilen bölgede
prizden bağımsız çalıştırılabilmektedir.

Kızılötesi (Infrared) Termometre Ürününün Özellikleri ve Faydaları
•
•
•
•
•

Hycanx Dezenfeksiyon Kapısına monte edilen kızılötesi (Infrared) termometre ile temassız ateş ölçümü,
+/- 0.2 derece hassaslığında ateş ölçümü,
Elle ölçüm yapan cihazlarda kullanan kişinin hastalık kapma riskinin ortadan kalkması,
Elle ölçüm yapan kişiden doğan zaman kayıplarının ve maddi maliyetlerin ortadan kalkması,
Otomatik çalışan el dezenfektan ünitesi sayesinde el hijyeninin sağlanması,

Temassız El Dezenfektanı (5lt)
•
•
•
•
•
•
•
•

Temassız El Dezenfektan Ürününün Özellikleri ve Faydaları

Temassız dezenfeksiyon,
Maksimum güvenlik,
Gerekli miktarda dezenfektan sıvısı kullanımı,
Kolay kurulum ve kullanım,
Dezenfektan ziyanı olmaz,
Ayarlanabilir sprey,
Şarj edilebilir pil,
Dezenfektan sıvısı dahil değildir,

Ürün Ölçüleri
Genişlik:1200mm
Derinlik:1000mm
Yükseklik:2200mm

• Yüksek Kapasite(5 Litre):Uzun süre tekrar doldurmanıza
gerek olmaz.
• Uzun Ömürlü Pil : Dezenfektan sıvısının yenilenmesi dışında
başka işleme gerek yoktur.
• 304 Krom Çelik
• Tüm iklim koşullarında çalışmaya uygundur ve
yağmurdan, sıcaktan veya soğuktan etkilenmez.
• Tamamen eve ve endüstriyel kullanıma uygun ürünler
• Uzun süreli kullanım için ideal

Görseldeki Ürün Kodları
• CAN-HYCANX-300A-X: Boş Dezenfeksiyon Kapısı
• CAN-MED-201W-0-5LT: Hycanx Temassız El Dezenfektan Ünitesi 5LT (Slim)
• CAN-MED-500: Temassız Kızılötesi Termometre
X renk kodu: 7: RAL 7035 (Açık gri), 9: RAL 9005 (Siyah)
*Ürünün görseldeki gibi teslim edilmesi için Dezenfeksiyon Kapısı, El Dezenfektan
Ünitesi ve Kızılötesi Termometrenin ayrı ayrı sipariş edilmesi
gerekmektedir.

