Verbeter de naleving
van handhygiëne
met SaniSign

SANISIGN
De meest effectieve methode om de verspreiding van virussen te verminderen is door
middel van het naleven van handhygiëne.
Stimuleer handhygiëneregels met SaniSign
De SaniSign, die zonder aanraking hygiënische gel afgeeft, heeft een Digital Signage‐
scherm om extra aandacht te creëren en kan in alle openbare ruimtes worden
geïnstalleerd zoals in kantoren, restaurants, sportcentra, luchthavens, ziekenhuizen,
openbaar vervoer, enz. Op het scherm kun je o.a. aangeven dat klanten en/of
medewerkers hun handen moeten desinfecteren voordat ze producten gebruiken of
winkels, showrooms of gebouwen betreden.
Naast geanimeerde handhygiëne‐instructies bestaat de mogelijkheid om in het oog
springende advertenties weer te geven die u ook op weg kunnen helpen naar economisch
herstel. Met de RSS feed applicatie is er de mogelijkheid om te informeren over
belangrijke aankondigingen van de overheid of andere nuttige berichten.
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KENMERKEN

Infrarood sensor
Automatische dosering via de ingebouwde IR‐sensor,
schoon, veilig en volledig aanraakvrij om
kruisbesmetting te voorkomen.

Reservoir
Volume: 3000 ml ‐ levert 7500 pompen.

Digital Signage software
Met de zeer gebruiksvriendelijke NuSign oplossing en
de Novisign studio kunt u eenvoudig zelf templates
maken en deze voorzien van alle denkbare content en
widgets. Daarnaast biedt het systeem een veelvoud
aan voorgemaakte templates.

Muurbeugel
Bevestigingspunten maken montage aan de muur een
makkelijke oplossing.

Personalisatie
Het is ook mogelijk om de dispensers aan te passen in
de huisstijl van uw bedrijf met uw logo en lettertype.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
SCHERM
Paneel
Resolutie

21.5 inch BOE
1920 x 1080 (verticaal)

Schermgrootte

476.2 x 267.8 mm

Netto omvang

Maatwerk

Kijkhoek

178°

Helderheid

250nits

Verhouding

16:9

Contrast
Reactietijd
Kleuren
Levensduur

1000:1
6ms
16.7M
50.000 uren

STRUCTUUR
Materiaal
Kleur

Witte voorkant + zwarte achterkant. Diverse
aangepaste kleuren optioneel voor bulk.

Netto omvang

1170 x 370 x 160 mm

Netto gewicht

8.3 kg

Handdesinfectie tank
Sensor
Installatie
Mechanisme
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Kunststof behuizing

3000 ml capaciteit
Automatische dosering door sensor met open
seriële poort (door gebruiker gedefinieerd)
Op de muur gemonteerd. Paal is optioneel.
Doseert automatisch ontsmettingsmiddel en
interactieve advertenties middels een sensor

TECHNISCHE SPECIFICATIES
SYSTEEM
CPU
RAM
Opslag
Besturingssysteem
Bluetooth
Netwerk
I/O

Octa‐Core Cortex‐A53, 1.6GHz
2 GB DDR‐3
16 GB EMMC NAND
Android 6.0
Optioneel
WiFi 802.11 b/g/n, Ethernet, (3G/4G
optioneel)
Ethernet*1, WiFi antenne*1, stroomkabel*1,
IR afstandsbediening*1,…

MEDIAFORMATEN
Video

MP4/AVI/DIVX /XVID/VOB/DAT/MPG

Audio

MP3/WMA/WAV

Afbeeldingen

JPEG/BMP/GIF/PNG

POWER
Stroomaansluiting
Stroomconsumptie
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheid

AC 100‐240V, 50/60Hz
35W
0~55℃
85%

OVERIGE
Luidspreker

2*3W
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HANDSCHUIM

De door SaniSign aanbevolen Hand Foamer is een geavanceerde, alcoholvrije
handreiniger die is vervaardigd om een van de snelst werkende en krachtigste
kiemremmende eigenschappen te bevatten die vandaag de dag beschikbaar zijn. Hij is
binnen 30 seconden effectief en doodt 99,9999% van de bacteriën, maar geeft toch
een zacht en veilig gevoel aan de huid.

Met behulp van de nieuwste geavanceerde barrièretechnologie Sanisign aanbevolen
handschuim dood niet alleen snel bacteriën en virussen, maar zorgt ook voor een
residuele barrière op de handen die blijft werken gedurende ten minste 6 uur na de
eerste toepassing.

De handschuim wordt algemeen beschouwd als het complete
infectiebestrijdingspakket en is toch veilig voor het milieu en de gebruiker.
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HANDSCHUIM
Kenmerken en voordelen
•

Uitstekend desinfectiemiddel

•

Doodt 99,999% van de bacteriën in 30 seconden

•

Niet‐alcoholisch & niet‐ontvlambaar

•

Houdt de handen tot 6 uur lang bacterievrij

•

Bevat geen irriterende stoffen

•

Huid beschermend

•

Halal‐gecertificeerd

Milieuvriendelijk en schoon
•

Bevat 95% gedeïoniseerd water

•

100% biologisch afbreekbaar

•

Bevat geen irriterende stoffen

•

Ph‐niveau van 6,5‐7,3

•

Verminderde CO2‐voetafdruk

•

Vervaardigd onder ISO 9001

•

Niet schadelijk voor planten of dieren

Gebruiksaanwijzingen
Breng (spaarzaam) schuim aan op de handen met
behulp van een pomp. Wrijf de handen 10 ‐ 15
seconden in alle zones om ze volledig te ontsmetten
en te drogen.
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Contact
Jan Rooijakkers
+32498118155
j.rooijakkers@sanisign.eu
Herman van Oldenmark
+31104120313
h.vanoldenmark@sanisign.eu
www.sanisign.eu

