
SaniBox Pro
Bezpieczeństwo w Zasięgu Ręki



Opis Rozwiązania

Analizy laboratoryjne wykazały, że na rękach statystycznego Polaka żyje aż 17 niebezpiecznych 
drobnoustrojów. Teraz dołącza do nich niebezpieczny patogen SARS-CoV-2

odpowiedzialny za chorobę COVID-19.

Automatyczny dozownik z funkcją pomiaru temperatury

Zbiornik 1 L
Automatyczne 

dozowanie z 
regulacją

Tryb Alarmu z 
regulacją

Błyskawiczny 
pomiar

Dokładny 
pomiar

Zasilanie 
bateryjne i USB C



Atrakcyjny wygląd

Produkt wygląda bardzo estetycznie, dzięki czemu nadaje się do zastosowania w każdym miejscu

Zalety SaniBox Pro

Automatycznie wzbudzany, nie wymagający czyszczenia dozownik jest 
wygodniejszy w użyciu

Wysokiej jakości duży wyświetlacz cyfrowy pozwalający bez problemu 
dokonać odczytu

Czujnik pomiaru temperatury o wysokiej precyzji, stabilna i niezawodna 
praca

Inteligentne przejście w stań uśpienia z automatycznym wybudzeniem 
urządzenia

Wysoka zdolność do adaptacji do warunków otoczenia, dzięki czemu 
pomiar jest skuteczny
Duży pojemnik na płyn dezynfekujący

Regulowany poziom Alarmu w zależności od temperatury

Zasilanie z 4xbaterii AA lub zasilacza z końcówką USB C

Komunikaty głosowe w 5 językach



Prosty Montaż
Dzięki prostemu demontażowi i specjalnym uchwytom oraz przygotowanym otworom możliwy jest bardzo szybki
montaż urządzenia na ścianie lub stojaku



Instrukcja korzystania

Podłóż rękę pod spód urządzenia, aż usłyszysz 
dźwięk "DiDi"

Wyświetlacz pokaże Twoją temperaturę, a na Twoją 
rękę podany zostanie płyn dezynfekujący

Jeśli Twoja temperatura jest za wysoka podniesiony 
zostanie alarm. Urządzenie będzie mrugać i wydawać 
dźwięk
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Specyfikacja

Dozownik

Czujnik 
temperatury Czujnik 

odległości

Otwór na 
statyw

SaniBox Pro - specyfikacja

Dokładność
+/- 0,2 °C (Przed użyciem należy umieścić na 
30min w miejscu pracy)

Alarm
Mruganie i dźwięki "DiDi„, regulowana 
temperatura Alarmu

Pomiar z 
odległości

5cm -10cm

Wyświetlacz 
LED

Cyfry

Zasilanie Bateryjne 4xAA lub Port USB typu C

Pojemność 1000ml

Typ montażuWiszące na ścianie, statyw

Temperatura 
pracy

8 °C - 40 °C zalecana 15°C - 35°C

Zakres 
pomiaru

0°C-50°C

Czas 
czuwania

Po 5s przełącza się w stan spoczynku. Biała 
kropka sygnalizuje działanie

Wymiary 119x133x280

Waga netto 702g

Moc 3W

Wejście 5V DC 1A



Polecamy
SaniBox Pro Bezpieczeństwo w Twoich Rękach
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