
Automatyczna
kabina do dekontaminacji

GateMED V.2.0





PRZEZNACZENIE
Automatyczna kabina do dekontami-
nacji odzieży ochronnej GateMED 
V.2.0 zaprojektowana została by 
umożliwić szybką, ciągłą dezynfekcję, 
zoptymalizować proces dekontamina-
cji i zapewnić stałe bezpieczne warun-
ki odkażania. Sprawdzi się wszędzie 
tam gdzie wymagana jest minimaliza-
cja gabarytów urządzenia, jak i czasu 
uruchomienia systemu. 

TYPOWE ZASTOSOWANIE
Szpitale, laboratoria, straż pożarna, 
wojsko, zespoły ratownictwa, centra 
handlowe, metro, stacje kolejowe.
Do stosowania wewnątrz. 



CHARAKTERYSTYKA

Automatyczna kabina GateMED V.2.0 
zbudowana jest z trwałych materia-
łów niepalnych, odpornych na 
promieniowanie UV,  różnego typu 
detergentów, korozję i procesy starze-
nia. Obsługa urządzenia jest intuicyjna 
i prosta. Urządzenie wyposażone jest 
w panel kontrolny i sygnalizator czasu 
procesu. Użytkownik ma do wyboru 
kilka programów i czasów trwania 
dekontaminacji.

System w bardzo przystępny sposób 
przeprowadza użytkownika przez 
kolejne kroki procesu, a sygnały 
dźwiękowe i świetlne dodatkowo 
informują o aktualnym stadium 
dekontaminacji.

Jest zabudowana z dwóch stron, tak że ściany niezabudowane tworzą wejście i wyjście zabezpieczone przeźroczystą kurtyną pasko-
wą. Wyposażona w wannę odciekową, w niskociśnieniowe dysze rozpylające, barierę laserową uruchamiającą proces, automatyczny 
system opróżniania zbiornika podkratkowego - z odciekiem znajdującym się pod urządzeniem oraz automatycznym systemem dozo-
wania środka dezynfekującego. Dodatkowo zbiorniki na odczynniki wyposażone są  w czujnik pojemnościowy napełnienia oraz 
system alertów dźwiękowych/ świetlnych w przypadku opróżnienia.



UŻYTKOWANIE
Dzięki wyposażeniu kabiny dekonta-
minacyjnej w czujnik laserowy, 
uruchomienie maszyny odbywa się w 
sposób w pełni zautomatyzowany. 
Wystarczy włączyć urządzenie, 
wybrać na panelu sterującym jeden z 
4 czasów odkażania, następnie wejść 
do kabiny zajmując odpowiednią 
pozycję oznaczoną okręgiem i prze-
ciąć dłonią barierę laserową. O zakoń-
czeniu dekontaminacji poinformuje 
użytkownika zielony sygnalizator
   „gotowe” oraz zakończenie odlicza-
nia czasu na zegarze trwania procesu.



SYGNALIZATOR
STANU URZĄDZENIA

Gotowe

Stop - trwa proces
dekontaminacji

Stań prosto

Obróć się o 180°

Podnieś ręcę do góry

Obróć się o 180°
z podniesionymi rękami

SYGNALIZATOR
CZASU PROCESU

PANEL KONTROLNY

ZBIORNIK Z ODCIEKIEM

ZBIORNIK ŚRODKA
DEKONTAMINACYJNEGO

sterowanie procesem dekontaminacji

WANNA ODCIEKOWA

DYSZE

on
off with reagent

full tank
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Gotowe

Vivenge

stal nierdzewna lub celon

1-5 mikronów

szerokość 170 cm
wysokość 240 cm
głębokość 130 cm

GateMED V.2.0

Producent

Stop - trwa proces dekontaminacji
Stań prosto
Obróć się o 180°
Podnieś ręcę do góry
Obróć się o 180° z podniesionymi rękami
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+48 25 794 80 80 ext 104

KONTAKT DO PRODUCENTA

sale@vivenge.eu

vivenge.eu

VIVENGE Sp. z o.o.
Sokołowska 159
08-110 Siedlce
NIP: 8212333696

AUTOR ROZWIĄZANIA

www.waam-machines.com

WAAM Sp. z o.o.


