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DVIPUSĖ SANITARINĖ PATIKRA   

10.0210.00 

 

Sanitarinė patikra reikalinga 

asmeninės higienos kontrolei įeinant ir 

išeinant iš darbo vietos, didelėse įmonėse, 

kurios pamainą sudaro daugiau nei 50 

žmonių.   

Sanitarinė patikra yra dvipusė – 

įeinant ir išeinant.  Skyrius „įėjimas“ 

sudarytas iš dezinfekcinio aparato rankoms 

su mechaniškai besisukančiu suktuku ir 

vonia padų dezinfekcijai su automatiniu 

valdymu ir drenažine sistema. Skyrius 

„išėjimas“ sudarytas iš praėjimo mašinos 

padų nuvalymui su besisukančiu sukučiu. 

Įėjimo kontrolė vykdoma naudojant 

dezinfekcinį aparatą rankoms, kontrolė 

išeinant – naudojant fotoelementą. Abu 

besisukantys sukučiai veikia viena 

kryptimi.  

Valdymui naudojamas 

programuojamas pultas SIEMENS, kuris 

leidžia nusistatyti plataus diapazono darbinį 

režimą.  

Įrenginys atitinka GOST, Europos 

tarybos derektyvas № 2006/42/ЕС ir 

2006/95/EC USDA nuostatas. 
 

 

 

 

 

 

 

 



HIGIENINĖ ĮRANGA 

 

 
2 

 

Techniniai parametrai: 

 

Maitinimo įtampa V/ F/ Hz 400/3/50 

Valdymo įtampa ВV 24DC 

Instaliuota galia kVt ~0.8 

Apsaugos lygis IP 65 

Vandentiekis bar min 2 

Vandens nuotakas mm Ø50 

Svoris kg ~320 

Praėjimo laikas sek 5-6   

 

Matmenys: 

 

Korpuso ilgis (be laiptelių) mm 1500 

Bendras ilgis mm 2160 

Šepečių ilgis padams mm 1000/Ø170 

Plotis mm 1600 

Aukštis mm 1584 
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10.3030.00 – dvipusė, išėjimas - barjeras, batai ir auliniai 

 
10.6040 – dvipusė, prie išėjimo – šepečiai, barjeras su vyrių konstrukcija 
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DVIPUSĖ SANITARINĖ PATIKRA 
 

 

Katalogo numeris 10.0210.00 10.0042.13 10.3030.00 10.6040.00 

Matmenys  (I, P, A mm) 2160/1600/1584 2213/1840/1570 2558/2280/1585 2126/1600/1585 

Dezinfekcinis aparatas rankoms/ 

kriauklė 
Yra/nėra Yra/yra Yra/nėra Yra/nėra 

Kryžius/vartai Yra/nėra Yra/nėra Yra/nėra Yra/nėra 

Vonia dezinfekcijai  Yra/yra ĮEINANT Nėra/nėra Nėra/nėra Nėra/nėra 

Šepečiai padams - ilgis/aulinių aukštis 

(mm) 

2х1000/nėra prie 

išėjimo 

2х1000/nėra nei prie 

įėjimo, nei prie išėjimo 
4х700/3х300 

2х1000/ nėra nei prie 

įėjimo, nei prie išėjimo 

Barjeras – vienpusis/dvipusis vienpusis viena kryptimi  - viena kryptimi 

Kairinė/dešninė 10.0210.00/10.0211.00 10.0042.13/10.0043.13 10.3030.00/10.3031.00 10.6040.00/10.6041.00 

Įrengimas: ant žemės/ prie sienos Yra/nėra Yra/nėra Yra/nėra Yra/nėra 

Praėjimo laikas (sek.) ~ 5  ~ 5  ~ 7  ~ 5  

Instaliuoa galia  (kVt) ~0.8 ~3 ~1,2 ~1,6 

Maitinimas - elektra/ vanduo/ garai/ 

oras/ kanalas 

3x400 V / 50Gc 
Vandens min. 2 barai, 

kanalas DN 50 

3x400 V / 50Gc Vandens 

min. 2 barai, kanalas DN 

50 

3x400 V / 50Gc Vandens 

min. 2 barai, kanalas DN 

50 

3x400 V / 50Gc Vandens 

min. 2 barai, kanalas DN 

50 

Kita informacija 
Dvipusė/ įėjimas ir 

išėjimas vienu metu  

Dvipusė/ įėjimas ir 

išėjimas vienu metu /; su 

galimybe įsirengti rankų 

džiovintuvą 

Dvipusė/ įėjimas ir 

išėjimas vienu metu /; 

prie išėjimo – 

besisukantis barjeras, 

padų ir aulinių valymas  

Dvipusė/ įėjimas ir 

išėjimas vienu metu 

barjerai su vyrių 

konstrukcija 

 

 


