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Katalogový list 

ADR 02 - Vysokokapacitní antivandalová, bezdotyková, dezinfekce rukou 
 

Popis 
ADR 02 je nerezové dezinfekční zařízení umožňující 
automatickou dezinfekci rukou nástřikem 
dezinfekčního prostředku. Zabudovaný systém 
reaguje na vsunutí ruky do vnitřního prostoru zařízení, 
kde automaticky proběhne nástřik aerosolem. 

ADR 02 je navrženo tak, aby mohlo pracovat ve 
veřejně přístupných prostorech, kde lze předpokládat 
možnost vandalizmu nebo odcizení dezinfekčního 
prostředku. 

Prioritou výrobku ADR 02 je: 

1. Zajistit bezdotykovou funkci.  

Ve veřejném prostoru nelze si vzájemně předávat viry skrze pumpičku nádoby na dezinfekci. Systém 
funguje automaticky, bezdotykově. Po vložení ruky (do zóny snímání) je na dlaň stříknuta dávka 
dezinfekčního roztoku. Dávku lze nastavit v servisním módu v rozmezí cca 0,3-1,5ml. Nastavení 

z výroby cca 0,4 ml. 

2. Zajistit delší a bezúdržbovou dobu provozu.  

Ve veřejných prostorách nelze neustále 
doplňovat dezinfekční roztok. Uvnitř 
zařízení je umístěn 3 litrový kanystr s 
dezinfekcí, což je více než 2000 dávek. Stav 
hladiny dezinfekce lze sledovat 
průhledítkem. 

3. Zajistit odolnost proti vandalizmu 
a proti zcizení dezinfekčního roztoku. 
Bohužel i dnešní situace je taková, že 
některým nebrání ve zcizení a poničení 
věci, která slouží všem. 

Celé zařízení je vyrobeno z 1,5 mm silného 
nerezového plechu, což jej činní 
dostatečně odolným proti vandalizmu. 
Kanystr s dezinfekcí je uvnitř dávkovače, 
přístupný až po odemknutí jistícího zámku. 

Instalace dávkovače ADR 02 

• Zavěšení na nosnou zeď, pomocí hmoždinek a vrutů. 

• Postavení na rovnou plochu, např. na stůl. 
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Kompletní dodávka 

• ADR 02 nerezové dezinfekční zařízení 

• Napájecí zdroj 

 

Typová provedení 

• ADR 02  Vysokokapacitní antivandalová, bezdotyková, dezinfekce rukou  
 

Technické detaily 

• Rozměry:       510x300x240mm 

• dosah čidla:        automaticky 

• el. napájení:       230V / 50Hz 

• příkon    klidový:     <1W 
při dávkování dezinfekce:   5W 

• krytí:       IP 21 

• napájecí zdroj:        230/12 – 8.4W 

• hmotnost:              11kg ( bez náplně )   

• doporučená dezinfekce:     na alkoholové bázi           
 

Požadavky na stavební připravenost 

• Elektrická zásuvka 230V; 50Hz 

 

Schéma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Údržba 
 
Nepoužívat mechanické čištění. Nečistit agresivními prostředky, tekutým pískem nebo ředidlem.  

Připojení el. energie napájecí šňůrou ze zdroje 


