
SOLIX Easy Clean 
bezdotykowy dozownik

By zapewnić 
firmom, instytucjom 
i administratorom  
budynków 100% ochrony, 
rozszerzyliśmy ofertę  
o SOLIX Easy Clean –
bezdotykowy dozownik  
do dezynfekcji rąk  
w dwóch wersjach –  
wolnostojącej i wiszącej.



Pojemność 5 litrów

Bezdotykowa obsługa

Łatwy serwis  
i wymiana płynu

Podświetlenie LED
(przy zasilaniu sieciowym)

Opcjonalnie monitor do termowizji  
(zob. następną stronę)

Zasilanie sieciowe  
(opcjonalnie moduł bateryjny)

Kolory standardowe RAL 9003, RAL 7016.
Rozmiar dozownika dostosowany do obsługi przez dzieci od 3 roku życia
Urządzenie przystosowane do pracy z płynem do dezynfekcji o stężeniu 70% alkoholu
Stosowanie substancji gęstych lub żrących może spowodować awarię urządzenia

SOLIX Easy Clean S

Opcja kotwienia do podłoża

wys. 130 cm

głęb. słupka 30 cm
głęb. podstawy 40 cm

szer. słupka 30 cm
szer. podstawy 40 cm

10 cm

41 cm

75 cm

4 cm

Więcej: 
solix.pl/bezdotykowy-dozownik

https://solix.pl/bezdotykowy-dozownik/


 8-CALOWY MONITOR 
wykorzystuje technologię 
sztucznej inteligencji  
do mierzenia temperatury.
Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji wyświetlacz 
namierza twarz osoby w zasięgu 0,5–1 metra 
i określa jej temperaturę ciała z dokładnością 
do +/- 0,2˚C. Wskaźnik sukcesu pomiaru wynosi 
aż 99,7%, a w przypadku osób noszących  
maski – ok. 95%!

Klient ma możliwość skonfigurowania i dostosowania 
monitora do swoich potrzeb, ustalając m.in. limit 
prawidłowej temperatury ciała (np. pow. 37,3˚C) oraz 
komunikaty i instrukcje wyświetlane na monitorze.

Monitor termowizyjny rozpoznaje również, czy osoba 
mierząca temperaturę ma założoną maskę, czy nie. 
Opcjonalnie można zintegrować monitor np. z bramką 
wejścia do obiektu lub przesyłać automatycznie 
informacje do ochrony obiektu.

Szybkie wykrycie i reakcja zwiększa bezpieczeństwo 
pracowników oraz klientów i może zahamować dalsze 
rozprzestrzenianie się wirusa.

W zależności od specyfiki miejsca i potrzeb klienta 
dobieramy urządzenia w technologii termowizyjnej  
lub termoelektrycznej.

MONITOR DO TERMOWIZJI SOLIX CONTROL  
dla SOLIX Easy Clean S

Więcej: 
solix.pl/monitory-termowizyjne

https://solix.pl/monitory-termowizyjne/


Pojemność 1 litr

Łatwy serwis  
i wymiana płynu

Zasilanie  
sieciowe lub bateryjne

Bezdotykowa obsługa

SOLIX Easy Clean W

wys. 51 cm

głęb. 30 cmszer. 30 cm

15 cm

6 cm

30 cm

Kolory standardowe RAL 9003, RAL 7016

Więcej: 
solix.pl/bezdotykowy-dozownik

https://solix.pl/bezdotykowy-dozownik/


Zero dotykania – to 100% ochrony przed 
rozprzestrzenianiem się wirusa na naszych dłoniach.

Chroń zdrowie w przestrzeni publicznej, hotelu, sklepie, 
szpitalu czy firmie z pomocą bezdotykowych 

 dozowników do dezynfekcji rąk.

PRZEZNACZENIE

Instytucje  
kultury

Placówki  
opieki 

zdrowotnej

Urzędy  
i banki Galerie handlowe  

i sklepy

 Hotele

Biuro  
i przemysł



Solix Sp. z o.o. Sp. k. | +48 41 240 63 05 | solix@solix.pl

O FIRMIE

SOLIX to polska spółka dostarczająca uniwersalne 
rozwiązania Digital Signage i oferująca projekt, sprzedaż, 
montaż oraz serwis urządzeń. 

Firma odpowiada za wiele projektów w Polsce i na rynku 
międzynarodowym, wyposażając w sprzęt audiowizualny 
takich klientów, jak IKEA, HUAWEI, Media Markt, PZU, BRW, 
Żabka czy Thai Wok. Większość projektów Digital Signage 
obsługiwana jest autorskim systemem Central Stacks.

SOLIX zajmuje 1 miejsce w rankingu Forbes i Bisnode  
w województwie świętokrzyskim wśród najdynamiczniej 
rozwijających się firm w Polsce.

Zapraszamy do współpracy!

www.solix.pl


