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SmartDes 
Berøringsfri dispenser

Robust gulvmodell med automatisert spray 

for rask og brukervennlig hånddesinfeksjon 

Doserer ihht. FHI’s anbefaling



Røros Produkter AS
Øverhagen 6, N-7374 Røros
Postboks 71, N-7374 Røros
Telefon: 72 40 61 90
firmapost@rorosprodukter.no

Følg oss på

PRODUKTINFORMASJON:

• Berøringsfri desinfeksjonsautomat
• Kan betjenes fra begge sider
• Leveres med dyse for flytende desinfeksjon*
• Enkel installasjon og bruk
• Mengde hånddesinfeksjon kan justeres,

1, 2 eller 3ml (standard 2 ml)
• Stor avtagbar dryppskål med drenering til

innvendig beholder
• Beskytter gulvet - desinfeksjon kan

ødelegge gulv
• Høy kapasitet, inntil 5 liters beholdere
• Lang tid mellom hver beholder-bytte
• Skap med lås for oppbevaring av 2 x 5 liter
• Lang batteritid, ca. 44 000 doser
• Laget for lang levetid og trygg drift
• Store flater med muligheter for valgfri

foliering av egen logo eller annen ønsket
merking

• Innebygget Wi-Fi for HTML konfigurasjon og
oppgradering

* kun flytende desinfeksjon - ikke gel eller skum

SmartDes 
Automatisert spray, rask og 
brukervennlig hånddesinfeksjon 
for publikum. 

Konstruert for å fungere i de fleste miljøer.
1. Stort rom for hånden
2. Hele hånden blir automatisk sprayet
3. Påføringstid: 0.5 til 1.5 sek

TEKNISKE DATA: 
Høyde 

Bredde 

Dybde 

Farge  

Vekt 12 kg

Materiale Stål

Forpakning Stk.

Antall pr. pall 6 stk

Kapasitet 2 x 5 liter (hoved- og 
reservebeholder)

Batteri type 6 V (8 * LR20)

Batteri kapasitet Ca. 44.000 doser

Type distribusjon Spray

Distribusjon mengde 1 ml, 2 ml eller 3 ml 
(konfigurerbart)

Kommunikasjon (Opsjon)  WiFi 2.4 GHz (b/g/n)

Garanti I henhold til norsk 
kjøpslov

OPSJON: 

• Skytjeneste for data
• Tilgang på rapporter om bruk,

statistikker og se gjenværende
mengde desinfeksjonsvæske og
batteri

• Motta epost når det er på tide å bytte
batteri eller desinfeksjonsvæske

www.rorosprodukter.no

SmartDes.no

1370 mm

340 mm

330 mm

Art. nr 81910  SmartDes Hvit dispenserautomat 
Art. nr 81920 SmartDes Svart dispenserautomat

Hvit og svart,
pulverlakkert

Obs: Batterier og beholder for overskuddsvæske medfølger ikke


