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PRZEZNACZENIE

Kabina służy do dezynfekcji ludzi, 
wchodzących i wychodzących z budynków 
firmy lub obiektów użyteczności publicznej.

Regularne korzystanie z urządzenia przez 
wszystkich pracowników i gości minimalizuje 
ryzyko zakażeń oraz rozprzestrzeniania się 
patogenów.



www.pagedmeble.pl
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zastosowanie bezdotykowa dezynfekcja sylwetki
wymiary zewnętrzne 2290 x 1410 x 2790 mm,  

w tym długość podjazdu: 2 x 700 mm
wymiary wewnętrzne 2200 x 1170 x 1110 mm
materiał obudowy woodoodporna sklejka,  

możliwość pokrycia dekorami
oświetlenie sygnalizacja led: zielony/niebieski/czerwony  

= gotowość/dekontaminacja/awaria
sygnalizacja dźwiękowa 5-30 sekund po zakończeniu dekontaminacji

(czas do indywidalnego ustawienia)
zakres pracy 5-50º Celsujsza 
metoda wytwarzania mgły wysokociścieniowa
ilość dysz 20
czas natrysku regulowany od 5 do 60 sekund
pojemność zbiornika 65 litrów / 180 min pracy/ odkażanie do 800 osób
wykrywanie sylwetki fotokomórka
parametry zasilania 220V kabel zasilający 5 m



KONSTRUKCJA

Materiał podstawowy: sklejka wodoodporna, 
możliwa do wykończenia ozdobnymi dekorami

Instalacja zraszająca: 
pompa wysokociśnieniowa do  MPa, 0,55 kW 
+ zbiornik 65 l ze stali nierdzewnej.

Wysokość: 2290 mm / 2200 mm
Szerokość: 1410 mm / 1170 mm
Głębokość: 2790 mm / 1110mm

WAGA kabiny: 250 kg
Pełen zbiornik preparatu biobójczego: 65 kg

ZASILANIE: 
Napięcie: 220V (kabel zasilający 5m)



montaż

Montaż i uruchomienie wyłącznie  
przez przeszkolony serwis.

1.  skręcenie konstrukcji  
przez minimum 3 osoby

2.  podłączenie instalacji wysokociśnieniowej  
(montaż beznarzędziowy  
w oparciu o szybkozłączki)

3.  podłączenie elementów instalacji 
elektrycznej

4. zalanie zbiornika i pompy, rozruch
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W celu prawidłowego użytkowania:

1.  Podłączenie instalacji do zasilania (zwykła 
wtyczka sieciowa)

2.  Przygotowanie roztworu do odkażania wg 
tabelki:

3.  Napełnienie zbiornika, utrzymywanie 
poziomu roztworu umożliwiającego pracę 
kabiny.  

 instrukcja obsługi  
(przeszkolony personel)

koncentrat H2O2 tabletki tlenowe

15% 10% 12% 20 g 10 g

10 litrów 0,5% 140 g 165 g 415 g 2,5 szt. 5 szt.

10 litrów 1% 280 g 330 g 830 g 5 szt. 10 szt.

10 litrów 1,5% 430 g 500 g 1250 g 7,5 szt. 15 szt.

10 litrów 2% 570 g 660 g 1660 g 10 szt. 20 szt.

stosowanie wyższych stężeń
może powodować podrażnienia błon śluzowych lub oczu



uZupełnianie

uwaga! płyn można dolewać wyłącznie przy 
WYłĄcZonYm urządzeniu!

Po otwarciu wlewu należy ostrożnie uzupełnić 
płyn odkażający w zbiorniku aż do uniesienia 
się wskaźnika. 

Należy na bieżąco obserwować wskaźnik na 
bocznej ściance zbiornika. 



W przypadku wyczerpania się zapasów 
płynu elektroniczny czujnik poziomu płynu 
odpowiada za aktywację alarmu świetlnego 
oraz zapalenie kontrolki na pulpicie.

Proponowany przez nas środek odkażający to 
SILVER FLASh firmy Inwex. Zaproponowany 
środek biobójczy rozpuszczony jest w wodzie 
w stężeniu bezpiecznym dla ludzkiej skóry, 
błony śluzowej i oczu. 
Środek Silver Flash jest oparty na bazie 
aktywnego tlenu i jonów srebra, posiada atest 
PZh. 

W stosowaniu preparatu należy bezwzględnie 
stosować środki ostrożności i instrukcje 
producenta. Firma Paged Meble nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego 
użycia proponowanego preparatu. 

Ilość roztworu odkażającego można na 
bieżąco kontrolować obserwując wskaźnik 
umieszczony z boku urządzenia.



instaLacja sYgnałoWa

Oświetlenie: 
3 kolory LED (zielony/niebieski/czerwony)
Dźwięk: 
1 ton (emitowany po zakończeniu 
dekontaminacji)
Fotokomórka: 
laser, klasa bezpieczeństwa 2

Sygnalizacja serwisowa pompy
(czoło skrzynki elektrycznej): 
3 sygnalizatory
· biały = włączone zasilanie 
· prawy czerwony pulsujący = zgłoszenie 
serwisowe kabiny
· lewy czerwony = serwis pompy

Wszystkie zgłoszenia serwisowe są wyświetlane na sterowniku 
wewnątrz skrzynki elektrycznej:

> brak płynu w zbiorniku = komunikat „Low level in Tank - Refill tank”
Po dolaniu płynu komunikat sam się wyłącza oraz kabina może być 
samoczynnie użytkowana.

ZAlECENIA

Napełniony zbiornik pozwala na 180 minut 
ciągłej pracy i dezynfekcję do 800 osób. 
 
Zaleca się uzupełnianie stanu płynu co 
3-4 godziny, gdyż po upływie tego czasu 
wydajność aktywnego tlenu będzie stopniowo 
maleć.



> w momencie włączenia pompy ze zbyt małym ciśnieniem  
w układzie (za zaworem zwrotnym) pojawia się komunikat  
„Error presure sensor” lub „Błąd czujnika ciśnienia”. 
Skasowanie alarmu odbywa się poprzez wciśniecie zielonego 
przycisku ok. Komunikat występuje kiedy spadnie ciśnienie w 
układzie dysz (za zaworem zwrotnym). Zwykle 1-2 krotne skasowanie 
błędu pozwala pompie zbudować ciśnienie (ok. 60 MPa).

> podczas gdy pracuje pompa a zadziała wyłącznik termiczny pojawia 
się komunikat „Pump Termistor” należy sprawdzić jaki jest zakres na 
wyłączniku termicznym (powinien być ustawiony na maksymalny 
zakres), kasowanie błędu poprzez wciśnięcie zielonego przycisku ok.

Natrysk w kabinie uzależniony jest od czasu pompy, zakres ten jest 
od 5s do 30s , jeżeli chcemy zwiększyć bądź zmniejszyć czas należy 
jednocześnie wcisnąć strzałka w lewo i przycisk plus lub minus  
(w zależności od chęci zmniejszenia lub zwiększenia czasu nastawy). 
Czas zostaje zapisany. 

Buzzer sygnalizuje zakończenie natrysku oraz jest sygnałem do 
opuszczenia kabiny. Domyślnie ustawiony jest na 5 s., przy czym jego 
czas trwania można edytować w zakresie od 3 do 10 s. Aby zmienić 
czas należy wcisnąć strzałkę w prawo oraz plus lub minus.

Po upływie 600h pracy pompy pojawi się komunikat serwisowy 
„HAVE AN OVERVIEW OF THE PUMP”. 
Należy wtedy wymienić olej w pompie. Po skończeniu prac 
związanych z przeglądem kasowanie inspekcji odbywa się poprzez 
wciśnięcie na raz: strzałka góra, strzałka dół oraz przycisku ok.



OKRESOwE KONTROlE 

raz na 7 dni:

- sprawdzanie poziomu oleju 
- wizualna kontrola drożności dysz

Średnica dysz wynosi 0,15 mm w związku 
z czym należy stosować wodę czystą – bez 
jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Zebezpieczenie dyszy jest dwustopniowe:  
1) pierwszy filtr siatkowy 0,15 mm znajduje się 
tuż za zbiornikiem (przed pompą). Jest to filtr 
ukośny, którego okresowe czyszczenie odbywa 
się przez wykręcenie i wypłukanie pod bieżącą 
wodą,
2) drugie zabezpiecznie to indywidualne filtry 
do każdej z dysz widoczne po wykręceniu, 
używanie dysz bez filtrów grozi ich 
nieodwracalnym zatkaniem. 

Żywotnośc filtrów zależna jest od czystości 
stosowanej wody. 

Uwaga: kwaśny odczyn roztworów 
dekontaminacyjnych zabezpiecza układ 
wysokiego ciśnienia przed zakamienieniem.



co 600 godzin: 

wymiana oleju w pompie przy pracy ciągłej 
(czyli co 2-3 miesiące, normalnie co 6 miesięcy)

Wymagana wymiana oleju jest sygnalizowana 
kontrolką serwisową.



 instrukcja użYtkoWania  

ZasaDa DZiałania

Środek biobójczy, rozpuszczony w wodzie, 
jest rozpylany na skórę i ubranie osoby, 
przebywającej w kabinie.

W ciągu 6 sekund procesu, mgła jest 
równomiernie rozpylana z 20 dysz.  

Kabina pozwala na dezynfekcję  
do 5 osób w ciągu minuty.

Korzystanie z kabiny jest intuicyjne, dzięki 
przejrzystym ikonom oraz podwójnej 
sygnalizacji (światło i dźwięk).



beZpiecZeŃstWo

Dezynfekcja w kabinie zachodzi 
dwustopniowo, przez co ryzyko 
przetrwania patogenu na powierzchni jest 
zminimalizowane.

Środek dezynfekujący nasącza matę na 
podłodze i dezynfekuje również obuwie. 

Kabina posiada podjazdy z obu stron, dzięki 
czemu zapewnia komfortowe warunki 
dezynfekcji dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową, poruszających się na wózkach.



użYtkoWanie

1.  Zbiornik kabiny musi być napełniony 
odpowiednim środkiem. Odpowiada  
za to osoba wcześniej przeszkolona.

2.  Uruchomienie kabiny za pomocą włącznika 
głównego i oczekiwanie na sygnał świetlny 
(zielone podświetlenie, gotowość do pracy).



A

B C

A  Wejście osoby do kabiny, 
fotokomórka aktywuje 
dysze. 

B  Podświetlenie zmienia kolor 
na niebieski – dezynfekcja.

C  Sygnał dźwiękowy 
potwierdzający zakończenie 
dezynfekcji i gotowość do 
dalszej pracy.



PAGED MEBLE sp. z o. o.
ul. Cieszyńska 99
43-385 Jasienica

tel.: 33 497 24 00
e-mail: jasienica@paged.pl

www.pagedmeble.pl


