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I. Usługi: dezynfekcja przez
zamgławianie i ozonowanie
 

 

1. Dezynfekcja przez zamgławianie 
Metoda zastosowania suchej mgły o wielkości cząsteczek od 5-40 mikronów powoduje dotarcie do
wszystkich trudno dostępnych miejsc, niedostępnych tradycyjną metodą dezynfekcji. Dodatkowym
atutem tej metody jest krótki czas procesu, bezpieczeństwo dezynfekcji pomieszczeń m.in. ze
sprzętem elektronicznym, żywnością bez pozostawiania osadu i ryzyka korozji.

2. Dezynfekcja przez ozonowanie
Usługa dezynfekcji poprzez ozonowanie-jest jedną z najlepszych metod dezynfekcji budynków
użyteczności publicznej np. szkół, przedszkoli, żłobków, kin, hoteli, lokali gastronomicznych oraz
prywatnych mieszkań i domów. Ozon wykazuje silne działanie niszczące na bakterie, wirusy i inne
drobnoustroje, co zostało potwierdzone wieloma badaniami naukowymi. Z tego względu jest
powszechnie stosowany w przypadku konieczności odkażenia np. szpitali. Działanie ozonu polega na
utlenieniu ścian komórkowych mikroorganizmów, dzięki czemu mogą one zostać skutecznie
unicestwione. Jego zaletą jest też to, że nie niszczy odkażanych powierzchni i nie pozostawia po
zakończeniu dezynfekcji nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach. Zastosowanie ozonu
pozostawia powietrze czyste, całkowicie pozbawione bakterii, wirusów oraz szkodliwych tworów
biologicznych.
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II. Urządzenia do dezynfekcji:
 

1. Zamgławiacze do stałej i mobilnej dezynfekcji
Łatwe w montażu, estetycznie wyglądające urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną.
Połączenie działania urządzenia ULV z przebadanymi i posiadającymi stosowne certyfikaty środkami
dezynfekcyjnymi, to potwierdzony licznymi testami najnowocześniejszy, automatyczny system do
dezynfekcji. Urządzenia wykorzystywane do dezynfekcji przez zamgławianie pozwalają na
przeprowadzenie procesu w dowolnej przestrzeni zamkniętej. Urządzenie można używać wyłącznie w
pomieszczeniach wewnętrznych korzystając ze środków dezynfekujących wskazanych przez
dystrybutora.
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2. Lampy UV
Urządzenie do sterylizacji powietrza, które eliminuje wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie.
Funkcje są oparte na systemie wewnętrznego obiegu wentylacyjnego. Powietrze wciągnięte do
wnętrza komory sterylizatora przechodzi przez filtr ANTY-DUST umieszczony blisko wlotu. Tutaj
większe cząstki są blokowane zapobiegając zanieczyszczeniom odbłyśników lampy bakteriobójczej.
Następnie powietrze jest przepuszczane bezpośrednio przez niskociśnieniową lampę rtęciową, która
dzięki promieniom UVC   o precyzyjnie emitowanej długości fali 253,7 nm   unicestwia wszystkie
mikroorganizmy. Wysoki współczynnik odbicia zwierciadeł komory koncentruje promienie UVC
podnosząc efektywność oddziaływania promieniowania.  Powracające zdezynfekowane i oczyszczone
powietrze jest wypuszczane przez dyszę końcową, co kończy proces efektywnego oczyszczania.
Największą zaletą systemu jest całkowite zniwelowanie zagrożenia dla osób przebywających w
pomieszczeniu podczas pracy urządzenia , gdyż emisja zewnętrzna UVC jest zredukowana do zera.
Urządzenie gwarantuje ciągłą dezynfekcję powietrza o wydajności do 120 m³/h.
Posiadamy sterylizatory przepływowe dwufunkcyjne oraz jednofunkcyjne UVC.
 



 

  1. System pomiaru temperatury ciała
Wprowadzamy na polski rynek najnowszy system pomiaru temperatury ciała wyposażony w kamerę
termowizyjną, która jest w stanie mierzyć temperaturę ciała z dokładnością ± 0,3°C. Dzięki
wbudowanemu algorytmowi sztuczna inteligencja może mierzyć kilka osób jednocześnie, z odległości
do 3 metrów. Pomiar jest bezdotykowy, precyzyjny i szybki.
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III. Urządzenia do profilaktyki:
 

 

 

2. Bezdotykowy system rozpoznawania twarzy i pomiaru
temperatury osób wchodzących
System jest przeznaczony do bezdotykowego wykrywania twarzy osób i mierzenia ich temperatury
ciała na podstawie pomiarów w czasie rzeczywistym z dokładnością ± 0,5°C. Możliwość integracji z
różnymi systemami zarządzania czasu pracy, obecności na obiekcie. Idealnie nadaje się do instalacji w
szkołach, firmach, fabrykach, szpitalach i innych obiektach.



4. Funkcje
 
 

3. Rozwiązania, konfiguracje
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6. Możliwość przeprowadzenia kontroli temperatury ciała przy
wejściach do:
 

   

5. Przykłady zastosowania - szybki tranzyt, podstawowy pomiar
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IV. Sterylizatory pieniędzy 
i dokumentów:
 

 

Urządzenia służą do sterylizacji banknotów, monet, walut gotówkowych jak również dokumentów.
Produkty sterylizowane są na wiele sposobów, takich jak ultrafiolet, podczerwień i ozon. Umożliwiają
dezynfekcję i sterylizację w zakresie 360 stopni bez martwego kąta.
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V. Urządzenia do dezynfekcji rąk:
 

 

 

 

Służą do dezynfekcji rąk przy jednoczesnym oglądaniu reklam na wyświetlaczu. Urządzenia występują
w postaci wiszącej i stojącej.
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VI. Kask z pomiarem temperatury
i zegarkiem:
 

 

 

 

1. Inteligentny hełm KC N901:
 
- inteligentny hełm z obrazowaniem termicznym
- precyzyjny pomiar temperatury
- bezdotykowe wyświetlanie temperatury
- zaawansowany materiał odporny na uderzenia
- sportowy i stylowy zegarek idealnie dopasowany z inteligentnym hełmem
- waga całkowita 1080g
- w trybie ciągłego pomiaru temperatury wytrzymałość wynosi około 5 godzin.



ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS, A MY
POMOŻEMY CI W DOBORZE WŁAŚCIWEJ
METODY ZABEZPIECZENIA TWOJEGO OBIEKTU.
DZIAŁAMY W CAŁYM KRAJU

 
 
 

Pytania techniczne
michal.anus@digiservice.pl

Web
Więcej informacji i produktów na: www.digiservice.pl

     
DIGISERVICE sp. z o.o.

Siedziba:  ul. Szosa Lubicka 13,  87-100 Toruń

NIP: 8792383787

 

     Adres 
 

 

Centrala:  ul. Kabaretowa 21,  01-942 Warszawa

 

 

Kontakt handlowy
agnieszka.niedzielska@digiservice.pl


