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Descripció tècnica
Pas Sanitari composat de renta soles i esterilitzador de mans amb barrera.Al entrar un operari, una fotocèl.lula temporitzada posa en marxa la rentadoraconnectant els raspalls i l'aigua. Les soles són rentades  a mida que l'operari
va caminant per l'interior del renta soles. A la sortida, a l'introduir ambduesmans en el desinfectador, es produeix un ruixat temporitzat de líquid esterilitzant i permet el pas a través de la barrera.
Incorpora un armari amb clau on hi ha el quadre elèctric juntament amb unespai pel dipòsit de producte químic. A la sortida en un lateral, es disposa d'unsuport per a col·locar un dipòsit de sabó de 25l. utilitzat per rentar les soles.
Dimensions totals del conjunt:   Longitud: 1.912 mm.Ample:        960 mm.
Alt:           1.900 mm.
Característiques del rentasoles:
Construcció en acer inox AISI 304.Acabat per projecció de micro esferes ceràmiques.Sobre 4 peus regulables de M20.Baranes de recolzament.
Rentat de soles mitjançant dos raspalls niló longitudinals.Raspalls motoritzats  mitjançant 2 motoreductors de 0,24kw.Ret de tuberíes d'aigua, accionament per electrovàlvula de 1/2".
Dossificador de desfinfectant per venturi.Xapa antilliscant  a l'entrada i a la sortida.Detector de presencia per a  l'angegada en marxa dels respalls al pas en els
dos sentits.Tapes, reixes i raspalls fàcilment desmuntables de manera manual per la sevaneteja. 
Característiques del desinfectador de mans:Altura del centre de la boca: 1.200mm.Altura barrera: 900mm.
Doble detecció de les mans per infrarojos.Ruixat mitjançant dos ruixadors i bomba elèctrica.Regulació del ruixador.
Armari amb clau per a dipòsits de producte químic i quadre elèctric.Barrera automàtica de pas en dos sentits.Barrera de pas que permet passar en una direcció prèvia recepció d'una senyalelèctrica i que  en sentit contrari el pas és opcional (lliure o amb senyal elèctric
a).3 barres tubulars rotatives de retenció.Sistema d’avançament, parada i auto posicionat per mitjà d'un mecanisme
electro mecànic, que ens dona una gran precisió.Central electrònica de comandament en l'interior de l'armari.Senyal elèctrica de sortida a la barrera. 
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Material  Moeller. Maniobra a 24V.Segons normativa C.E. 
Connexió elèctrica: 400 V. III+N+T ( 50 hz).
Conexions:
Aigua: 1/2 ".Potència instal.lada  0.55 kw.
Cadencia de pas: 20 persones/min.
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