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:گیت ضد عفونی کننده هوشمندتصویر   

 



 

 

 مشخصات کلی دستگاه:

سطحی افراد در ادارات و موسسات و کارخانجات ضدعفونی جهت  کننده هوشمندضدعفونی گیت 

را به صفر  19افراد استفاده شده و امکان آلودگی سطحی کویید  اجتماعهای و هر گونه مکان

 رساند.می

 

 مشخصات فنی دستگاه:

 cm 100×150×220: گیت ضدعفونی کننده هوشمندابعاد  -1

 عدد 2ها: تعداد نازل -2

و فشار  HP 1توان مصرفی ولت و  220مصرفی  لیتری و برق 20مخزن کمپرسور باد با  -3

 bar 6کاری 

و انجام عملیات پس از ضدعفونی  گیتمجهز به سیستم هوشمند احساس حضور افراد در  -4

 عبور از قسمت تونل و اولین نازل پاشش مواد ضد عفونی

 لیتر 26 به حجمضدعفونی مخزن مواد  -5

 خورشید و مواد ضد عفونیپوشش تونل مقاوم به نور  -6

 :مکانیزم عمل گیت ضدعفونی کننده

-پاشی از طریق نازلباشد که مواد ضدعفونی کننده به صورت مهای میطراحی سیستم به گونه

 .خواهد شدضدعفونی پاشیده شده و فرد با عبور از تونل کامال  تونلهای تعبیه شده در دو طرف 

قه طباشد که محض نزدیک شدن فرد به منهمچنین دستگاه دارای سنسور چشمی هوشمند می

های تعبیه شده در اطراف دستگاه و پاشش یکنواخت مواد پاشش فعال شده و با فعال کردن نازل

 گردد.ضدعفونی کننده، فرد کامال ضدعفونی و استریل می

 

 

 

 



 

 

 :گیت ضد عفونی کننده هوشمندی مزایا

 تی در نحوه پاشش مواد ضدعفونی کنندهیکنواخ 

 جویی در میزان مصرف مواد ضدعفونی کننده صرفه 

  تسریع در انجام ضدعفونی 

  قابلیت تنظیم میزان پاشش 

 قابلیت تنظیم زمان پاشش 

  پاشش مواد از زوایای مختلف 

 طراحی زیبا و با دوام 

  قابلیت جابجایی آسان 

 اندازی سریعاجرا و راه 

 :مصرفمیزان 
گیر در مصرف مواد جویی چشمپاشی در این سیستم منجر به صرفهاستفاده از سیستم مه

 ای که میزان تقریبی مصرف مواد ضدعفونی به ازای هرضدعفونی کننده، گردیده است. به گونه

 لیتر خواهد بود. میلی 20نفر تقریبأ 

 

 :موارد کاربرد
 کارخانجات صنعتی 

 های تولیدیکارگاه 

 مراکز آموزشی 

 هابانک 

 ادارات 

 هابیمارستان 

 های پزشکی و دندانپزشکیکلینیک 

 هافرودگاه 



 

 

 ه آهن و متروهای راایستگاه 

 مراکز خرید 

 ایهای زنجیرهفروشگاه 

 ها تجاریمجتمع 

 های مسکونی و ...مجتمع 

 :مشخصات محلول ضدعفونی

باشد که به این ویروس ضدعفونی سطوح میهای پیشگیری از شیوع کرونا ترین راهیکی از مهم 

درصد( یا بر پایه ترکیبات کواتر  70) های ضدعفونی برپایه الکلبایست از محلولمنظور می

 باشند، استفاده گردد.ها را دارا میها و ویروسها، قارچآمونیوم که توانایی از بین بردن باکتری

به طور یکنواخت روی  ضدعفونی دیواره تونل  های تعبیه شده درپاشاین ترکیبات از طریق مه

 گردد. های فرد میو کفش فرد  قرار گرفته و منجر به ضدعفونی و استریل شدن لباس سطح لباس

 دستوالعمل نگهداری و تعمیرات:

  آمپر سری شده باشد. 10حتما یک عدد فیوز  گیتدر مسیر برق ورودی 

  کمپرسور باد روشن و فشار مخزن که توسط گیج فشار بایست می گیتقبل از استفاده از

 برسد. bar 8و حداکثر  bar 6شود به فشار حداقل نشانگر نمایش داده می

 ای تبدیل شد، حتما فشار باد مخزن را در صورتی که پاشش از حالت پودر سیال به قطره

 کنترل نمایید.

 پاشش نظافت گردد و از عدم گرفتگی های ای یک بار نازلبایست حتی االمکان هفتهمی

سوراخ آن اطمینان حاصل شود. دوره تمیزکاری ارتباط مستقیم با میزان امالح موجود در 

 مایع دارد.

  به دور از نور خورشید قرار داده شود. گیتترجیحا 

  حجم مایع داخل مخزن چک گردد.گیتدر شروع و حین کار با ، 

 باشد.ابل تنظیم میمیزان زمان پاشش توسط تایمر نازل ق 

 

 



 

 

 

 

 تنظیمات و راه اندازی دستگاه:
 قرار دهیم. 0.5را ترجیحا بر روی  ONبایست ولوم ابتدا می -1

 قرار دهیم. 45را ترجیحا بر روی  OFFبایست ولوم سپس می -2

به صورت آزمایشی  TESTبا زدن دکمه  OFFو  ONنهایتا پس از تنظیمات ولوم  -3

 نماییم.عملکرد دستگاه را کنترل می

 

 
 

 موارد ایمنی:

  در محلی نصب گردد که امکان آلودگی آن به حداقل برسد. گیتحتی االمکان 

  بایست از منابع کننده، مخزن میضدعفونی در صورت استفاده از الکل به عنوان مواد

 حرارت و شعله باز دور نگه داشته شود.

  با چشم )ترجیحا افراد در هنگام عبور از تونل در حین ضدعفونی عدم تماس ماده

 ها را ببندند(.پاشش نازل چشم

 .از اتصال سیم ارت اطمینان حاصل گردد 


