
Najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusów jest 
przestrzeganie zasad higieny rąk, zwłaszcza 
od czasu wybuchu epidemii COVID-19.

Zachęcaj do przestrzegania zasad higieny 
rąk dzięki SaniKioskowi

Urządzenie SaniKiosk do bezdotykowego 

dozowania żelu dezynfekującego ma ekran 
digital signage umożliwiający dodatkową 

komunikację. SaniKiosk można instalować 

we wszystkich miejscach publicznych: 
w biurach, restauracjach, centrach sportowych, 
na lotniskach, w szpitalach, środkach 
transportu publicznego itp. 
Na ekranie można wyświetlić informację, 
że klienci lub pracownicy muszą zdezynfekować 
ręce przed użyciem produktów lub wejściem 
do sklepu, salonu albo budynku.

Poza animowanymi instrukcjami dotyczącymi 
higieny rąk można wyświetlać przyciągające 
wzrok reklamy, które pomogą Twojej firmie 
w uatrakcyjnieniu oferty po kryzysie. Dzięki 
aplikacji DSnet do obsługi kanału RSS można 
przekazywać ważne ogłoszenia i komunikaty 
o charakterze publicznym 
lub administracyjnym.
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Dezynfekcja rąk w erze cyfrowej
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Połącz 
dezynfekcję rąk
z digital signage

Automatyczny dozownik
Automatyczne dozowanie dzięki 
wbudowanemu czujnikowi 
podczerwieni zapewnia sprawne, 
bezpieczne i całkowicie bezdotykowe 
działanie, aby uniknąć zainfekowania. 
Można ustawić liczbę dozowań (1 lub 2).

Zbiornik wewnętrzny 3,6 l
Zapewnia 9000 porcji. Głowica dozująca 
posiada 3 wymienne końcówki 
(pianka, płyn oraz spray).

Digital signage i raporty dozowania 
w chmurze
Błyskawiczne wyświetlanie, planowanie 
i przesyłanie multimediów.
Kanały RSS i widżety dla mediów 
społecznościowych, w tym najnowsze 
zalecenia Ministerstwa Zdrowia.

Stojący na podłodze
lub naścienny
Punkty mocowania umożliwają 
łatwy montaż na ścianie
lub na stojaku.

Doskonała ochrona 
dla pracowników i klientów
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Dozownik można zintegrować z systemem kontroli wejść do danego obiektu.
Wszystkie powiadomienia i komunikaty są w pełni konfigurowywalne. Np. przed dezynfekcją rąk może 

zostać wyświetlony komunikat , a po jej dokonaniu komunikat .„STOP” „GO”

Na ekranie można prezentować także inne materiały, np. wideo, strony internetowe lub pogodę.

Rozwiązanie to może być zarządzane 
z urządzenia zewnętrznego 
np. smartfona lub być w pełni zautomatyzowane.

DSnet to oparta na chmurze platforma do zdalnego 
zarządzania danymi prezentowanymi na ekranie SaniKiosku, 
bądź innych urządzeniach przeznaczonych do wyświetlania 
materiałów marketingowych lub informacyjnych.

Steruj wejściem za pomocą smartfona

GO! STOP!

Obsługa sklepu może kontrolować liczbę wchodzących osób dzięki rozwiązaniu
DSnet dostępnemu na telefon. Można w pełni personalizować grafikę oraz komendy.

Urządzenie można połączyć z systemem zliczania osób wchodzących oraz wychodzących. 
Liczba klientów obecnie przebywających w sklepie będzie wyświetlana na ekranie dozownika SaniKiosk.
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Integracja dozownika 
z systemem digital signage



WYŚWIETLACZ

Panel:
Rozdzielczość:

Obszar wyświetlania:
Kąt widzenia:

Jasność:
Format obrazu:

Kontrast:
Czas reakcji:

Kolory:
Czas eksploatacji:

SYSTEM

CPU:
RAM:

Pamięć:
System operacyjny:

Bluetooth:
Połączenie internetowe:

Wejście/wyjście:

FORMAT MULTIMEDIÓW

Wideo:
:Audio
:Obraz

ZASILANIE

Wejście:
Pobór mocy:

Temperatura pracy:

INNE

Głośnik:

21,5 cala (BOE)
1920 × 1080 (pionowo)
476 × 268 mm
178°/178°
250 nitów
16 : 9
1000 : 1
6 ms
16,7 mln
50 000 godz.

Materiał: 
Wygląd/kolor: 

Rozmiar urządzenia: 
Waga urządzenia:

Zbiornik na żel dezynfekujący: 
Czujnik: 

Instalacja:
Mechanizm: 

KONSTRUKCJA

Plastikowa obudowa
Biały przód i czarny tył. Wiele opcji kolorystycznych w przypadku większych zamówień.
1170 × 370 × 160 mm
8,3 kg
Pojemność 3600 ml
Czujnik z otwartym portem szeregowym (konfigurowanym przez użytkownika).
Mocowanie na ścianie. Opcjonalnie stojak.
Czujnik zapewnia automatyczne dozowanie płynu i żelu oraz wyzwalanie reklam.

Octa-Core Cortex-A53, 1,6 Ghz
2 GB DDR-3
16 GB EMMC NAND
Android 8.0
4.0
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Ethernet, (4G/LTE opcjonalnie) 
Ethernet, antena Wi-Fi, przewód zasilający, pilot na podczerwień 

AC 100–240 V, 50/60 Hz
35 W
0–55°C

MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG
MP3, WMA, WAV
JPEG, BMP, GIF, PNG

2 × 3 W
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Specyfikacja techniczna


