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AUTOMATYCZNE  URZĄDZENIE 

DO  BEZDOTYKOWEJ  DEZYNFEKCJI  RĄK 

 

 

W związku z istniejącymi ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się osób oraz 

w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, zakładów usługowych, urzędów, a także komunikacji 

i obiektów użyteczności publicznej, istnieje obecnie zwiększone zapotrzebowanie 

na zapewnienie we wszystkich tych miejscach możliwości szybkiej i bezpiecznej dezynfekcji 

rąk (wirus SARS-CoV-2 przenosi się również przez dotyk). Dlatego Transfarm Sp. z o.o. 

wprowadził do swojej stałej oferty dezynfektory - urządzenia do automatycznej 

bezdotykowej dezynfekcji rąk. 

 

Nasze urządzenia są dostosowane do montażu przy wejściach 

do budynków (modele naścienne i wolnostojące) oraz instalacji 

w pojazdach (komunikacja publiczna, autobusy szkolne, pociągi, itp). 

 

Oferowane dezynfektory są przeznaczone do korzystania 

przez wszystkie osoby wchodzące do budynku lub wsiadające 

do pojazdu. Bezdotykowe działanie zapewnia bezpieczeństwo 

i komfort użytkowników. 

 

Prezentowane automaty do dezynfekcji zapewniają: 

- wysoką wydajność (4 000 operacji na jednym zbiorniku, 

w przypadku urządzeń wolnostojących 13 000); 

- oszczędność dzięki podawaniu zawsze jednakowej, 

odmierzonej dawki płynu; 

- niski pobór energii; 

- szybkość działania. 

 

Są to więc urządzenia, które doskonale sprawdzą się wszędzie 

tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiej i bezpiecznej dezynfekcji rąk 

znacznej liczby osób w krótkim czasie. Jest to idealne rozwiązanie 

w budynkach użyteczności publicznej takich jak urzędy, dworce 

oraz lotniska, a także wszędzie tam gdzie szczególnie istotne 

jest ograniczanie możliwości proliferacji chorób zakaźnych, 

to jest w szpitalach, szkołach i uczelniach wyższych, kompleksach 

biurowych, galeriach handlowych, w obiektach sportowych, a także 

w pojazdach komunikacji publicznej. 

 

Dezynfektory produkowane są w kilku wariantach obudowy 

- z dyszą rozpylającą w dolnej ściance obudowy, z dyszą zapewniającą 

aplikację środka dezynfekującego na dłonie przed ścianką frontową 

urządzenia oraz jako urządzenie wolnostojące. 

 

Wszystkie wersje wykonane są w metalowej obudowie odpornej 

na przypadkowe uszkodzenia oraz ewentualne próby dewastacji.  
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Każdy z modeli naszych automatów współpracuje z dostępnymi na rynku alkoholowymi 

płynami do dezynfekcji rąk. 

 

  
 

Standardowo urządzenia produkowane są w jednym z dwóch kolorów (jasnoszarym 

lub jasnozielonym), jednak przy zamówieniach powyżej 100 sztuk możemy dostarczyć 

urządzenia w dowolnym kolorze z palety RAL. 

 

Na obudowy urządzeń nanosimy w czasie produkcji naklejkę z infografiką 

dezynfekowanej dłoni w kolorze białym lub czerwonym (zgodnie z wyborem Klienta) 

wykonaną z wytrzymałej folii stosowanej w lotnictwie. Za dodatkową opłatą oferujemy 

możliwość zmiany kolorystyki oraz wzoru graficznego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

model naścienny 

 

zasilanie: 12 V, 2.5 A, zasilacz 230 V w zestawie 

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 150 x 230 x 215 mm. 

waga: 2.5 kg. 

pobór prądu: maks. 0.2 A 

pojemność zbiornika na płyn dezynfekujący: 1.5 l. 

ilość operacji z jednego zbiornika: 4 000 aplikacji 

warunki pracy: od - 20° C do + 60° C 

 

 

model wolnostojący 

 

zasilanie: 12 V, 2.5A, zasilacz 230 V w zestawie 

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 200 x 1 250 x 230 mm. 

waga: 12 kg. 

pobór prądu: maks. 0.2 A 

pojemność zbiornika na płyn dezynfekujący: 5 l. 

ilość operacji z jednego zbiornika: 13 000 aplikacji 

warunki pracy: od - 20° C do + 60° C 

 

 

model do montażu w pojazdach 

 

zasilanie: 12 lub 24 V z instalacji elektrycznej pojazdu 

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 150 x 230 x 215 mm. 

waga: 2.5 kg. 

pobór prądu: maks. 2 A 

pojemność zbiornika na płyn dezynfekujący: 1,5 l. 

ilość operacji z jednego zbiornika: 4 000 aplikacji 

warunki pracy: od - 20° C do + 60° C 

 

 

Cena jednostkowa oferowanego dezynfektora w wersji naściennej oraz do montażu 

w pojazdach wynosi 1 630,00 zł. netto. Urządzenie w wersji wolnostojącej oferujemy 

za cenę 2 200,00 zł. netto. W cenie każdego zestawu znajduje się instrukcja w języku 

polskim oraz uchwyty montażowe. 

 

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku od towarów i usług (podatku VAT). 

Podane ceny zawierają koszt dostawy loco magazyn Zamawiającego na terytorium Polski. 

W celu przystąpienia do realizacji zamówienia oczekujemy zaliczki w wysokości 100%. 
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Prezentowane automaty dezynfekcyjne są w całości wytwarzane w Polsce. 

Na wszystkie urządzenia udzielamy dwuletniej gwarancji. W przypadku zamówienia 

powyżej 10 sztuk cena jednostkowa dezynfektora zostanie pomniejszona o rabat, 

którego wysokość jest każdorazowo określana indywidualnie po otrzymaniu zapytania 

ofertowego  w  zależności  od  łącznej  wartości  zamówienia. 

 

 

W przypadku zamówień dotyczących urządzeń przeznaczonych do montażu 

w domach pomocy społecznej, zespołach opieki zdrowotnej, zakładach lecznictwa 

otwartego, przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, a także w pojazdach komunikacji publicznej oraz w autobusach 

szkolnych  oferujemy  dodatkowe  specjalne  zniżki  i  preferencyjne  warunki  sprzedaży. 

 

 

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. W celu 

uzyskania dodatkowych szczegółów oraz informacji o zasadach składania zamówień 

i warunkach płatności prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem handlowym 

(tel.: 22 550 47 11, fax: 22 550 47 90) lub za pomocą poczty elektronicznej 

(nasz adres e-mail to: biuro@transfarm.pl). 

 

 

Zespół Transfarm 

 

www.transfarm.pl 


