
Тун  ел   с  а   системо  м за   дезинфекци  ју „  ЧИСТ  И   КОРИДОР  “  
Мобилна   кнструкција за брзо постављање   

Садржај комплета  :  

Опис: 
· Мобилна конструкција за брзо постављање је прекривена херметичком тканином, могућност коришћења како у 

просторији тако и напољу. 
Тканина у свом рецепту садржи састојке које дају еластичност т.ј. она се лако користи у хладно годишње доба. 
Конструкција је израђена од металног оквира.

· Систем за дезинфекцију: пумпа високог притиска по команди система за аутоматизацију доводи средство за 
дезинфекцију из резервоара пеко цевовода од полиамида до млазница пречника 0,15-0,2 мм., распрскавајући 
средство за дезинфекцију у виду смеше гаса и воде формирајући  облак магле засићујући ваздушни простор 
тунела што омогућује да средство за дезинфекцију продре у свим деловима људске одеће.

· Режими рада система за дезинфекцију:
1. Дезинфекција. При активирању сензора кретања систем равномерно прелази у режим рада, ради 5-10 
секунди (режим се подешава). Резервоар 100 литара.
2. Режим испирања. У тренутку када се тунел не користи у режиму дезинфекције систем укључује 
функцију испирања како би се цеви очистиле од остатака средства за дезинфекцију у трајању од 
10 сек. Резервоар 100 литара.
3. За контролу система уграђена је информациона табла,
4. Тунел је предвиђен за пролажење 500 људи дневно.

· Препоручујемо користити средство за дезинфекцију „АНОЛИТ АНК НЕУТРАЛНИ“,безбедно за људе.
· Постављање тунела изводи се за један сат према упутству и постављају га три особе.

 Услови испоруке: 
· Рок производње: 2 недеље.
· Рок доставе: 3 дана ТК „Деловие Линии“.
· Боје и дизајн: по уговору.
· Услови плаћања 100% плаћање пре 

испоруке.
·

Средство за дезинфекцију: не улази у комплет.
         

Назив Комплет (ком.)

1. Оквир метални (д. 2,6м, ш. 2,6м, в, 2 м) 1

2. Прекривка: херметичка еластична тканина 1

3. Аутоматизовани пумпни блок 1

4. Цевовод високог притиска 1

5. Млазнице (18 ком.) 1

6. Ултраљубичаста лампа 1

7.Резервоар (100л. 2 ком) 1

8. Комплет за монтажу 1

9. Аутоматски систем за укључивање 1




