Máme pro vás revoluční novinku v boji proti virům, víme že vám vaše zdraví a zdraví
vašich zaměstnanců, zákazníků, návštěvníku a ostatních lidí není lhostejné a proto vám
představujeme náš nový výrobek Antivirus AVTR – dezinfekční brána, který je v boji proti Covidu v
první línii.
Do vývoje bran jsme vložili veškeré své úsilí a schopnosti, abychom vám nabídli zařízení,
které díky svému nadčasovému designu padne do každého prostředí a interiéru. Díky kombinaci
moderní a jedinečné koncepce elektroniky, mechaniky a biocidního dezinfekčního roztoku, který je
na přírodní bázi a je jak pro lidi, tak pro životní prostředí zcela nezávadný, ale velmi účinný, bude
vám spolehlivě a dlouhodobě sloužit a bude v současné nelehké době silnou pákou v boji proti
právě probíhající zákeřné epidemii.
Protože víme, že prostředí, kde budete chtít instalovat naši dezinfekční bránu nebylo
konstruováno proto, aby se zde brána nainstalovala a prostor není vždy uniformní a každý
zákazník je individuální, nabízíme vám možnost bránu rozměrově individuálně přizpůsobit vašim
prostorovým potřebám.
Velkým benefitem našich bran je možnost propojení s mobilním telefonem a možnost mít
okamžitý přehled o funkci a stavu zařízení. Verze s termo kamerou posouvá funkčnost brány ještě
výše. Již během průchodu osoby branou, brána změří jeho tělesnou teplotu a současně okamžitě
vyhodnotí zdravotní riziko procházející osoby. V tomto okamžiku můžete zamezit vstupu této
osobě, která vykazuje známky nákazy a nakažená osoba tím nebude do objektu vůbec vpuštěna.
Tímto opatřením se ochrání ostatní zdravé osoby před případnou nákazou.
Stručný popis výhod on-line připojení:
- sledování statistiky průchodů osob branou
(hodinová, denní, měsíční)
- informace o množství použití dezinfekčního roztoku
- včasné varování nízkého stavu dezinfekčního roztoku
(bez dezinfekční roztoku nemůže brána plnit svou funkci)
- brána může automaticky upozorňovat servisní firmu o požadavku servisní údržby,
doplnění roztoku a mnoho dalších důležitých událostí
(je tím zaručen bezchybný provoz brány - žádné dlouhé čekání na servis)
Další výhodou on-line řešení našich bran je možnost propojení s Vašim čipovým docházkovým
systémem. Zařízení zaznamenává docházku a veškerá zjištěná data ukládá po dobu několika
měsíců (příchod, odchod, změřenou teplotu apod. …).
Díky možnosti přizpůsobení velikosti, širokému výběru variant a velkému množství doplňků
si tu nejvhodnější bránu u nás najde každý zákazník.
Naší samozřejmostí je plné a komplexní zajištění jak záručního a po záručního servisu, tak
dodávek dezinfekčního roztoku pro naše brány. Vzhledem k tomu, že naše brány pečují o vaše
zdraví i my musíme o ně pečovat, aby technologie bezchybně pracovala po celou dobu své
životnosti. Servisní interval pro čištění, seřizování a údržbu se pohybuje kolem 15.000 - 20.000
cyklů/průchodů.
Množství spotřebovaného roztoku se přímo odvíjí od počtu průchodů osob. Objem roztoku
ve 25 litrovém kanystru vystačí přibližně na 1.500 dávek.
Děkujeme vám za vaši přízeň a za vaši zodpovědnost za péči o zdraví vašich klientů a
všech ostatních příchozích.

Jako důkaz naší zodpovědné práce vůči vám, zákazníkům, bereme certifikaci
našeho zařízení, jako samozřejmost.
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