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İşlem durum bildirim
aydınlatmaları

Hareket sensörü

Paslanmaz
sisleme nozulları

(Her tarafta 5’er adet )

Dur ve Geç
Aydınlatmaları

Kapaklı kabin içersinde;
Otomasyon panosu ,
Sesli anons sistemi yazılımı,
Motor koruması
40 Lt dezenfeksiyon tankı

Hızlı ve toplu geçişler
 için manuel mod



SESLİ KOMUT
YÖNLENDİRMELERİ

“Antivirüs Kabine Hoşgeldiniz.”

��Hareketi algılayıp dezenfeksiyonu
    otomatik başlatan sensör
���İşlem, Dur, Geç (bildirim) aydınlatması (led)
���Paslanmaz sisleme nozulları
    (çift tarafta 5’er adet)
��Paslanmaz sac malzeme gövde,
��Paslanmaz çelik iç barlar
��Bir depo ile (40 Lt) ortalama 1000 geçiş
��7 saniye dezenfekte süresi
��Toplam dezenfekte olan kişileri sayma özelliği
��Toplu ve hızlı geçişler için manuel mod
��Sıvı ısısı arttığında görsel ve sesli uyarı
��Sıvı seviyesi azaldığında görsel ve sesli uyarı
��Opsiyonel, vücut sıcaklık taraması ve
    firma karşılama sesli mesaj programlaması
��CE sertikasyonlu üretim

“Dezenfeksiyon işlemi başladı, lütfen bekleyiniz..”

“Lütfen sosyal mesafeyi koruyunuz..”

“Dezenfeksiyon işlemi tamamlandı, çıkabilirsiniz.”

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

w
w
w
.b
io
no

x.c
om

.tr



��Paslanmaz fırın boyalı sac gövde
��Türkçe otomasyon panosu
��40 LT dezenfektan deposu
��Depo seviye ve Isı kontrolü
��Sesli anans sistemi yazılımı
��Motor koruması
��Pano iç bilgi ekranı
��Demonte sistem, kolay kurulum.
��10 Bar Basınçlı - 24V DC Motor
��Ağırlık: 140 Kg
��İç Ölçüler: G: 110 cm D: 85 cm H: 200 cm
��Dış ölçüler: G: 150 cm D: 85 cm H: 212 cm

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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ANTİ VİRÜSKABİNANTİ VİRÜSKABİN

Hızlı ve Toplu Girişler
için Manuel Mod

İşlem bildirim
aydınlatması

Her iki tarafta
5’er adet
sisleme nozulları

NAW ANTİVİRÜS DEZENFEKTAN KABİNLERİMİZ CE SERTİFİKALI OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.

Kapaklı dolap içinde:
Türkçe ekranlı otomasyon Panosu,
Sesli anons sistemi yazılımı,
Motor koruması,
40 Lt Dezenfektan deposu

Dur/Geç bildirim
aydınlatmaları

Hareket algılama sensörü
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Hijyenik ayaklı paspas

Probiyotikli dezenfektan ve koruma sıvısı

Termal (Isı ölçer)kamera

Ateş ölçer

Turnikeli geçiş sistemi

Adetli alımlarda kurumsal firmalara
özel seslendirme

Özel tasarım ve ölçülerde seri üretim

Kabinlerde, insan sağlığına ve cilde herhangi bir 
zararı olmayan, “Prowill Probiyotikli El, yüz ve cilt 
dezenfektan sıvısı” önerilmektedir. Bu ürün ile ilgili 
detaylı bilgi ekteki broşürde ya da web sitemizde 
(bionox.com.tr) bulunabilir.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

TESLİMAT & GARANTİ

BURSA BÖLGE BAYİ
YETKİLİ SATIŞ VE SERVİS

Cihaz teslimatı ve kurulumu firmamız tarafından 
ücretsiz yapılmaktadır.

Teslimat ve kurulum; termin verilerek yapılmaktadır.

Elektronik, motor ve gövde aksamı 2 yıl (kullanıcı ve 
kullanım hataları dışında) garanti kapsamındadır.

Termal (Isı ölçer)kamera

Ateş ölçer

Turnikeli geçiş sistemi

Adetli alımlarda kurumsal firmalara

Özel tasarım ve ölçülerde seri üretim
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