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tasarım
Tasarım aşamasında profesyonel yaklaşımımız, sektörel tecrübemiz ve teknolojik
alt yapımızla projelerinize özel projeler sunabilmek adına, tüm detayları
düşünülmüş kusursuz çözümler sunmaktayız.

ar-ge
Sektöründeki global gelişmeleri yakından takip ederek, en ergonomik, en kullanışlı,
en ekonomik ürünler için projelendirme ve geliştirme çalışmalarımızı en optimumu
hedefleyerek sürdürmekteyiz.

üretim teknolojisi
Teknolojik alt yapımız, güçlü makina park, üretim ve stok sahalarına sahip fabrikalarımızla,
mesleğini yaşam felsefesi haline getirmiş çalışanlarımızla üretimin her aşamasında sürekli
denetim ve iyileştirmelerle, kaliteli ve ekonomik üretim adına sürekli kaliteyi amaçlamaktayız.

kalite standartları
Benimsediğimiz kalite politikamızla, üretimin öncesinden sonuna dek her noktasına,
sürekli gelişimi ve iyileştirmeyi amaçlayarak, en kaliteli ürünü en ekonomik şekilde
sunarken, çalışan ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflemekteyiz.

servis
Üretim sonrasında kurulum, montaj ve servis desteği konularında da
memnuniyeti hep üst düzeyde tutmak amacımızla müşterilerimizin sürekli
yanında olmayı kendimize görev bilmekteyiz.

Daima en iyiyi, en kısa zamanda,
en hatasız ve en ekonomik şekilde
müşterilerimize sunmak
yaşam politikamız ve taahhüdümüzdür.
Profesyonel çözümlerimiz, teknolojik altyapımız, geniş bilgi ve birikimimiz ile, müşteri memnuniyeti odaklı, sanayide lider marka olmayı
hedefleyen bir firma olarak, vazgeçilmez adımın kaliteli ürün ve hizmet sunmak olduğunun farkındayız. Kalite; her zaman ilk adımımız
olup, üretimin başlangıcından son ürün teslim edilinceye kadar kontrollü şekilde devam etmektedir.
Her üretim adımımızda bir sonrakine geçerken kaliteyi ve izlenilebilirliği aktarmaktayız. Böylece her problem zamanında tespit
edilmektedir. Profesyonel çalışanlarımız temelinde kalite kontrolden kendisini sorumlu hisseder. İlgili sistem eş zamanlı olarak üretim
adımlarının kalitesini iyileştirmeye ve geliştirmeye olanak sağlamaktadır.
Kalite politikamızı eksiksiz uygularken, sürekli gelişim ve iyileştirmeye katılım sağlamak ve yatırımlarımızla çalışanlarımızı bu yönde teşvik
ederek gelişimlerini sağlamak öncül hedefimizdir. Daima en iyiyi, en kısa zamanda en hatasız ve en ekonomik şekilde müşterilerimize
sunmak yaşam politikamız ve taahhüdümüzdür.
Endüstriyel dezenfeksiyon sistemleri, araç dezenfeksiyon sistemleri, pluvarize insan dezenfeksiyon sistemleri, sanitasyon hatları, hijyen
bariyerleri gibi insan sağlığı ile ilgili, canlı hayvan çiftlikleri, gıda üretim ve gıda hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan ve tesislerde, biogüvenlik,
dezenfeksiyon ve sanitasyon konularındaki çözümlerimizle, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda tanınan, aranılan ve tekrar talep edilen bir
marka olma hedefimizle hızla ilerlemekteyiz.

Biyogüvenlik Sistemlerinde Son Teknoloji
Biyogüvenlik sistemleri (Biosecurity Systems) söz konusu olunca ilk akla gelen profesyonel çözümler; insan dezenfeksiyon sistemleri, araç dezenfeksiyon
sistemleri, sanitasyon hatları ve hijyen bariyerleridir. Uygulama olarak insanlarda; el dezenfeksiyonu, ayak tabanı dezenfeksiyonu, kıyafet dezenfeksiyonu
yapılmaktadır. Araçlarda; tekerlek dezenfeksiyonu, şase dezenfeksiyonu ve aracın tamamının dezenfeksiyonu yapılabilmektedir. Dezenfeksiyon
sistemlerinde kullanılan teknolojiler son yıllarda büyük ilerleme kaydetmiş ve daha modern bir yapıya kavuşmuştur. Ülkemizde de kullanılmaya başlanan
dezenfeksiyon sistemleri özellikle hayvancılık ve gıda üretim sektöründe büyük ilgi görmeye başlamıştır. Hayvancılık ve gıda üretim sektörlerinde hızla
artan profesyonel, vizyon sahibi ve bilinçli işletmecilerin biyogüvenlik hususuna önem vermesinin de payı büyüktür. Hayvancılık sektöründe biyogüvenlik
sistemleri kurulması ve biyogüvenlik tedbirleri alınması yasal olarak da (Gıda ve Kontrol Genel Müd. Kanatlı İşletmelerde Biyogüvenlik Talimatı) zorunlu
hale getirilmiştir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPA Rual Development (IPARD) ve KDV teşvikleri bu kapsamda işletmeleri
ekonomik olarak da desteklemektedir.

Dezenfeksiyon Sistemlerinin Avantajları
Son teknoloji otomasyon ve uygulama modüllerine sahip modern sistemlerin en önemli avantajlarını sıralayacak olursak;
Doğa dostudur: Su ve dezenfektan kullanımında minimum %80 oranında tasarruf sağlar.
Ekonomiktir: Personel istihdamı ve yoğun bakım gerektirmeyen tam otomatik dezenfeksiyon işlemi yapılır.
Yoğun nüfuziyet: Dezenfekte olan insan veya aracın dış hacminin tamamına moleküler düzeyde nüfuziyet sağlanır.
Bu avantajları sağlayan faktörlerin başında pülverizasyon teknolojisi ile dezenfeksiyon işlemi gelmektedir. Teknolojinin dezenfeksiyon sistemlerinde
kullanımı biyogüvenlik alanında devrim niteliğindedir.

Pülverizasyon teknolojisi
Pülverizasyon teknolojisi dezenfeksiyon sistemlerinde ilk olarak NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından uzay araçlarının imalatının yapıldığı
tesislerin girişlerinde personel dezenfeksiyon sistemlerinde kullanılmıştır. Tesislerde üretilen, uzaya fırlatılan ve aylar süren görevler Yükseklikunca
astronotların zararlı bakterilerden korunmasının ilk aşaması bu dezenfeksiyon sistemleridir.

Pülverizasyon nedir? Sistem nasıl çalışır?
Pülverizasyon suyun yüksek basınç altında mikron seviyelerinde zerreciklere parçalanmasıdır. Pülverizasyon uygulaması olan ortamda sis bulutu
görüntüsü oluşur. Minimum 70 Bar’lık yüksek basınçlı pompalar kullanılan sistemlerle oluşturulan zerrecikler o kadar küçüktür ki çökelmeyip havada
askıda kalır ve ortam nemine bağlı olarak havada buharlaşarak kaybolur. Düşük basınçlı sistemlerden farkı ortalama büyüklüğü 3-5 mikron olan daha
küçük zerrecikler oluşması aynı miktarda su kullanımıyla daha fazla yüzey alanı sağlar.
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İÇ ALAN İNSAN DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

SM50
KIYAFET DEZENFEKSİYON VE
PASPASLI AYAK TABANI
DEZENFEKSİYON SİSTEMİ
Sistem, üzerinde mikroorganizma taşıyan bireylerin A alanından
(Biological insecure zone) B alanına (Biological safe zone) geçişleri
sırasında, A alanındayken taşıdıkları zararlı bakterileri dezenfeksiyon
yöntemiyle B noktasına ulaşmadan yok edilmesi prensibiyle çalışır.
Uygulamaya göre farklı modül seçenekleri olan sistemlerimiz alanlarınızı
sıhhatli yaşanabilir hale getirme yönünde modernize edilmiştir.
Gıda üretim tesisleri, sağlık kampüsleri, labaratuarlar gibi hijyenik
koşullarda çalışılması gereken alanlara giren insanların aşağıda belirtilen
bölgelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.

Kıyafetler

Ayak Tabanları

Ayrıca aşağıda belirtilen
modüllerle (biri veya birden fazlası)
birleştirilerek ihtiyaca göre Hijyen
Koridoru (Bariyeri) oluşturulabilir.
• SM10
• SM20
• SM30 veya SM40

Teknik Özellikler
• Genişlik (W):
• Uzunluk (L):
• Yükseklik (H):
• Gerilim(V):

1000 mm
1475 mm
1600 mm
380V veya 220V
www.efotek.com
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Ürün Özellikleri
• Paslanmaz (304 kalite CrNi) çelik malzemeden üretilmiştir.
• Bakteri barındırmaz.
• Otomatik olarak çalışan pülverizasyon (Sisleme) sistemi vardır.
• Vücut (Kıyafet) dezenfeksiyonunda en etkili yöntemlerden biridir.
• Su bazlı dezenfektan kullanıldığından kullanımı ekonomiktir.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır.
• Pülverizasyon sisleme yöntemi ile nufuziyet fazladır.
• Pülverizasyon sisleme yöntemi ile su ve dezenfektan sarfiyatı azdır.
• Ayak altı, özel dezenfeksiyon paspası ile dezenfekte edilir. Paspas ağırlığa
duyarlı olduğundan kullanım haricinde dezenfektanın uçması engellenir.
• Modüler tasarıma sahiptir.
• IP65 (katı koruma ve sıvı koruma) sınıfına uygun elektirik tesisatı mevcuttur.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile kıyafet ve ayak
tabanı dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde üst düzey
sonuç alınmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

Modüler Tasarımın Avantajları
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• Ergonomik ve hafiftir,
• Demontajı kolaydır. Dar yerlerden çok kolay geçirilip tekrar
monte edilebilir.

9
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İÇ ALAN İNSAN DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

SM1040
AYAK TABAN YIKAMA FIRÇALI,
TURNİKELİ EL
DEZENFEKSİYON SİSTEMİ
Sistem, üzerinde mikroorganizma taşıyan bireylerin A alanından
(Biological insecure zone) B alanına (Biological safe zone) geçişleri
sırasında, A alanındayken taşıdıkları zararlı bakterileri dezenfeksiyon
yöntemiyle B noktasına ulaşmadan yok edilmesi prensibiyle çalışır.
Uygulamaya göre farklı modül seçenekleri olan sistemlerimiz alanlarınızı
sıhhatli yaşanabilir hale getirme yönünde modernize edilmiştir.
Gıda üretim tesisleri, sağlık kampüsleri, labaratuarlar gibi hijyenik
koşullarda çalışılması gereken alanlara giren insanların aşağıda belirtilen
bölgelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.

Ayak Tabanları

Eller

Ayrıca aşağıda belirtilen
modüllerle (biri veya birden fazlası)
birleştirilerek ihtiyaca göre Hijyen
Koridoru (Bariyeri) oluşturulabilir.
• SM10
• SM20
• SM30 veya SM40

Teknik Özellikler
• Genişlik(W):
• Uzunluk(L):
• Yükseklik(H):
• Gerilim(V):

1000 mm
1500 mm
1600 mm
380V veya 220V
www.efotek.com
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Ürün Özellikleri
• Paslanmaz (304 kalite CrNi) çelik malzemeden üretilmiştir.
• Bakteri barındırmaz.
• Çift hazneli, sensörlü püskürtme sistemi ile el dezenfeksiyonu gerçekleştirilir.
• Dezenfeksiyon işlemi tamamlanmadan geçişe izin vermeyen turnike sistemi
mevcuttur. Giriş ve çıkış çalışma yönü değiştirilebilir ve acil durumlarda çıkış için
serbest hale gelecek şekilde ayarlanabilir.
• Koruma bariyerleri sayesinde yanlardan kaçak geçişe müsade edilmemektedir.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır.
• Otomatik sensörlü yatay ayakkabı temizleme fırçaları vardır.
• Fırçalar kolay sökülür ve takılır.
• Modüler tasarıma sahiptir.
• IP65 (katı koruma ve sıvı koruma) sınıfına uygun elektirik tesisatı mevcuttur.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile eller ve ayak
tabanı dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde üst düzey
sonuç alınmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

Modüler Tasarımın Avantajları
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• Ergonomik ve hafiftir,
• Demontajı kolaydır. Dar yerlerden çok kolay geçirilip tekrar
monte edilebilir.

11
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İÇ ALAN İNSAN DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

SM1050
KIYAFET DEZENFEKSİYON,
PASPASLI AYAK VE TURNİKELİ EL
DEZENFEKSİYON SİSTEMİ
Sistem, üzerinde mikroorganizma taşıyan bireylerin A alanından
(Biological insecure zone) B alanına (Biological safe zone) geçişleri
sırasında, A alanındayken taşıdıkları zararlı bakterileri dezenfeksiyon
yöntemiyle B noktasına ulaşmadan yok edilmesi prensibiyle çalışır.
Uygulamaya göre farklı modül seçenekleri olan sistemlerimiz alanlarınızı
sıhhatli yaşanabilir hale getirme yönünde modernize edilmiştir.
Gıda üretim tesisleri, sağlık kampüsleri, labaratuarlar gibi hijyenik
koşullarda çalışılması gereken alanlara giren insanların aşağıda belirtilen
bölgelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.
Kıyafetler

Ayak Tabanları

Eller

Ayrıca aşağıda belirtilen
modüllerle (biri veya birden fazlası)
birleştirilerek ihtiyaca göre Hijyen
Koridoru (Bariyeri) oluşturulabilir.
• SM10
• SM20
• SM30 veya SM40

Teknik Özellikler
• Genişlik(W):
• Uzunluk(L):
• Yükseklik(H):
• Gerilim(V):

1000 mm
2450 mm
1600 mm
380V veya 220V
www.efotek.com
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Ürün Özellikleri
• Paslanmaz (304 kalite CrNi) çelik malzemeden üretilmiştir, bakteri barındırmaz.
• Çift hazneli, sensörlü püskürtme sistemi ile el dezenfeksiyonu gerçekleştirilir.
• Dezenfeksiyon işlemi tamamlanmadan geçişe izin vermeyen turnike sistemi
mevcuttur. Giriş ve çıkış çalışma yönü değiştirilebilir ve acil durumlarda çıkış
için serbest hale gelecek şekilde ayarlanabilir. Koruma bariyerleri sayesinde
yanlardan kaçak geçişe müsade edilmemektedir.
• Otomatik olarak çalışan pülverizasyon sisleme yöntemi ile nüfuziyet fazladır.
• Su bazlı dezenfektan kullanıldığından kullanımı ekonomiktir.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır.
• Pülverizasyon sisleme yöntemi ile su ve dezenfektan sarfiyatı azdır.
• Ayak altı, özel dezenfeksiyon paspası ile dezenfekte edilir. Paspas ağırlığa
duyarlı olduğundan kullanım haricinde dezenfektanın uçması engellenir.
• Modüler tasarıma sahiptir.
• IP65 (katı koruma ve sıvı koruma) sınıfına uygun elektirik tesisatı mevcuttur.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile el, kıyafet ve
ayak tabanı dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde üst düzey
sonuç alınmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

Modüler Tasarımın Avantajları
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• Ergonomik ve hafiftir,
• Demontajı kolaydır. Dar yerlerden çok kolay geçirilip tekrar
monte edilebilir.
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İÇ ALAN İNSAN DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

SM3050
KIYAFET DEZENFEKSİYON, AYAK TABAN,
AYAK YAN YÜZEYLERİ YIKAMA FIRÇALI
DEZENFEKSİYON SİSTEMİ
Sistem, üzerinde mikroorganizma taşıyan bireylerin A alanından
(Biological insecure zone) B alanına (Biological safe zone) geçişleri
sırasında, A alanındayken taşıdıkları zararlı bakterileri dezenfeksiyon
yöntemiyle B noktasına ulaşmadan yok edilmesi prensibiyle çalışır.
Uygulamaya göre farklı modül seçenekleri olan sistemlerimiz alanlarınızı
sıhhatli yaşanabilir hale getirme yönünde modernize edilmiştir.
Gıda üretim tesisleri, sağlık kampüsleri, labaratuarlar gibi hijyenik
koşullarda çalışılması gereken alanlara giren insanların aşağıda belirtilen
bölgelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.
Kıyafetler

Ayak Tabanları

Ayak Yan Yüzeyleri

Ayrıca aşağıda belirtilen
modüllerle (biri veya birden fazlası)
birleştirilerek ihtiyaca göre Hijyen
Koridoru (Bariyeri) oluşturulabilir.
• SM10
• SM20
• SM30 veya SM40

Teknik Özellikler
• Genişlik(W):
• Uzunluk(L):
• Yükseklik(H):
• Gerilim(V):

1000 mm
2775 mm
1600 mm
380V veya 220V
www.efotek.com
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Ürün Özellikleri
• Paslanmaz (304 kalite CrNi) çelik malzemeden üretilmiştir.
• Bakteri barındırmaz.
• Otomatik olarak çalışan pülverizasyon sisleme yöntemi ile nüfuziyet fazladır.
• Pülverizasyon sisleme yöntemi ile su ve dezenfektan sarfiyatı azdır.
• Su bazlı dezenfektan kullanıldığından kullanımı ekonomiktir.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır
• Otomatik sensörlü yatay ve dikey ayakkabı temizleme fırçaları vardır.
• Fırçalar kolay sökülür ve takılır.
• Ayak altı, özel dezenfeksiyon paspası ile dezenfekte edilir. Paspas ağırlığa
duyarlı olduğundan kullanım haricinde dezenfektanın uçması engellenir.
• Modüler tasarıma sahiptir.
• IP65 (katı koruma ve sıvı koruma) sınıfına uygun elektirik tesisatı mevcuttur.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile kıyafet, ayak
tabanı ve ayak kenarları dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde
edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde üst düzey
sonuç alınmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

Modüler Tasarımın Avantajları
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• Ergonomik ve hafiftir,
• Demontajı kolaydır. Dar yerlerden çok kolay geçirilip tekrar
monte edilebilir.
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İÇ ALAN İNSAN DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

SM4050
KIYAFET DEZENFEKSİYON,
AYAK TABANI YIKAMA FIRÇALI
DEZENFEKSİYON SİSTEMİ
Sistem, üzerinde mikroorganizma taşıyan bireylerin A alanından
(Biological insecure zone) B alanına (Biological safe zone) geçişleri
sırasında, A alanındayken taşıdıkları zararlı bakterileri dezenfeksiyon
yöntemiyle B noktasına ulaşmadan yok edilmesi prensibiyle çalışır.
Uygulamaya göre farklı modül seçenekleri olan sistemlerimiz alanlarınızı
sıhhatli yaşanabilir hale getirme yönünde modernize edilmiştir.
Gıda üretim tesisleri, sağlık kampüsleri, labaratuarlar gibi hijyenik
koşullarda çalışılması gereken alanlara giren insanların aşağıda belirtilen
bölgelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.
Kıyafetler

Ayak Tabanları

Ayrıca aşağıda belirtilen
modüllerle (biri veya birden fazlası)
birleştirilerek ihtiyaca göre Hijyen
Koridoru (Bariyeri) oluşturulabilir.
• SM10
• SM20
• SM30 veya SM40

Teknik Özellikler
• Genişlik(W):
• Uzunluk(L):
• Yükseklik(H):
• Gerilim(V):

1000 mm
2475 mm
1600 mm
380V veya 220V
www.efotek.com
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Ürün Özellikleri
• Paslanmaz (304 kalite CrNi) çelik malzemeden üretilmiştir.
• Bakteri barındırmaz.
• Otomatik olarak çalışan pülverizasyon sisleme yöntemi ile nüfuziyet fazladır.
• Pülverizasyon sisleme yöntemi ile su ve dezenfektan sarfiyatı azdır.
• Su bazlı dezenfektan kullanıldığından kullanımı ekonomiktir.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır.
• Otomatik sensörlü yatay ayakkabı temizleme fırçaları vardır.
• Fırçalar kolay sökülür ve takılır.
• Ayak altı, özel dezenfeksiyon paspası ile dezenfekte edilir. Paspas ağırlığa
duyarlı olduğundan kullanım haricinde dezenfektanın uçması engellenir.
• Modüler tasarıma sahiptir.
• IP65 (katı koruma ve sıvı koruma) sınıfına uygun elektirik tesisatı mevcuttur.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile kıyafet ve
ayak tabanı dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde üst düzey
sonuç alınmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

Modüler Tasarımın Avantajları
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• Ergonomik ve hafiftir,
• Demontajı kolaydır. Dar yerlerden çok kolay geçirilip tekrar
monte edilebilir.

17
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İÇ ALAN İNSAN DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

SM104050
KIYAFET DEZENFEKSİYON, TURNİKELİ EL,
AYAK TABANI YIKAMA FIRÇALI
DEZENFEKSİYON SİSTEMİ
Sistem, üzerinde mikroorganizma taşıyan bireylerin A alanından
(Biological insecure zone) B alanına (Biological safe zone) geçişleri
sırasında, A alanındayken taşıdıkları zararlı bakterileri dezenfeksiyon
yöntemiyle B noktasına ulaşmadan yok edilmesi prensibiyle çalışır.
Uygulamaya göre farklı modül seçenekleri olan sistemlerimiz alanlarınızı
sıhhatli yaşanabilir hale getirme yönünde modernize edilmiştir.
Gıda üretim tesisleri, sağlık kampüsleri, labaratuarlar gibi hijyenik
koşullarda çalışılması gereken alanlara giren insanların aşağıda belirtilen
bölgelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.
Kıyafetler

Ayak Tabanları

Eller

Ayrıca aşağıda belirtilen
modüllerle (biri veya birden fazlası)
birleştirilerek ihtiyaca göre Hijyen
Koridoru (Bariyeri) oluşturulabilir.
• SM10
• SM20
• SM30 veya SM40

Teknik Özellikler
• Genişlik(W):
• Uzunluk(L):
• Yükseklik(H):
• Gerilim(V):

1000 mm
2475 mm
1600 mm
380V veya 220V
www.efotek.com
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Ürün Özellikleri
• Paslanmaz (304 kalite CrNi) çelik malzemeden üretilmiştir, bakteri barındırmaz.
• Çift hazneli, sensörlü püskürtme sistemi ile el dezenfeksiyonu gerçekleştirilir.
• Dezenfeksiyon işlemi tamamlanmadan geçişe izin vermeyen turnike sistemi
mevcuttur. Giriş ve çıkış çalışma yönü değiştirilebilir ve acil durumlarda çıkış
için serbest hale gelecek şekilde ayarlanabilir. Koruma bariyerleri sayesinde
yanlardan kaçak geçişe müsade edilmemektedir.
• Otomatik olarak çalışan pülverizasyon sisleme yöntemi ile nüfuziyet fazladır.
• Su bazlı dezenfektan kullanıldığından kullanımı ekonomiktir.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır.
• Otomatik sensörlü yatay ayakkabı temizleme fırçaları vardır.
• Fırçalar kolay sökülür ve takılır.
• Modüler tasarıma sahiptir.
• IP65 (katı koruma ve sıvı koruma) sınıfına uygun elektirik tesisatı mevcuttur.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile eller, kıyafet ve
ayak tabanı dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde üst düzey
sonuç alınmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

Modüler Tasarımın Avantajları
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• Ergonomik ve hafiftir,
• Demontajı kolaydır. Dar yerlerden çok kolay geçirilip tekrar
monte edilebilir.
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DIŞ ALAN
İNSAN
DEZENFEKSİYON
SİSTEMLERİ

ORPAŞ ADS VE EFOTEK ADS, EFOTEK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN TESCİLLİ MARKALARIDIR.

DIŞ ALAN İNSAN DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

OTOMATİK KAPILI DIŞ ALAN
İNSAN DEZENFEKSİYON SİSTEMİ

MANUEL KAPILI DIŞ ALAN İNSAN
DEZENFEKSİYON SİSTEMİ

TURNİKELİ DIŞ ALAN
İNSAN DEZENFEKSİYON SİSTEMİ

AÇIK KAPILI, TURNİKELİ EL, AYAK TABANI VE
YAN YÜZEY YIKAMA FIRÇALI SİSTEM
www.efotek.com
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Sisleme yöntemiyle insan dezenfeksiyonunda, tünelin içerisine giren kişi
elini dezenfekte ederek hijyen paspasına geçer, hijyen paspasında ağırlık
hissedilmesiyle ya da sensör algılamasıyla otomatik olarak sisleme devreye girer.
Sisleme yöntemiyle dezenfeksiyonda nozullardan gelen dezenfektanlı sıvı, sis
bulutu haline dönüştüğünden, kişi üzerinde ıslaklık yapmadan sisin değdiği tüm
alanlardaki mikroorganizmalara ulaşmaktadır.
İşletmelerin tercih ettiği dezenfektan maddeye bağlı olarak, kişiye tünele
girmeden yüz maskesi verilmelidir.
El ya da ayak dezenfeksiyonu gerçekleşmeden sisleme çalışmamakta, sisleme
bitmeden de kabinden çıkılamamaktadır.
Kabin çıkışına turnike ya da otomatik kapı kurulabilmektedir. Turnike veya kapı
sanitasyon bittikten sonra açılabilmektedir.
Sislemenin açık alanlarda etrafa yayılmaması ya da dış hava koşullarından en az
şekilde etkilenmesi için tünel giriş ya da çıkışına hava perdesi ya da yarım kapı
takılmaktadır.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile tüm vücut
yüzeyi dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde ileri düzeyde
sonuç alınmaktadır.
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

23
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DIŞ ALAN İNSAN DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

Tünel Özellikleri
• Tüneli meydana getiren tüm gövde profilleri ve diğer aksam
paslanmaz çelikten üretilmektedir.
• Tünel dış alanda kurulacaksa dış yüzeyi paslanmaz çelikle, iç
mekanda kurulacaksa UV filtreli polikarbon ile kaplanmaktadır.
• Tünelin kullanım alanına veya giriş yönüne göre, sağ ya da sol
alanına el hijyeni modülü kurulabilmektedir.
• İç alanda kurulan sistemlerde tesisatın çekildiği alana göre kabin
yönü değişmektedir.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır.
• Pülverizasyon sisleme yöntemi ile nufuziyet fazladır.
• Su ve dezenfektan sarfiyatı azdır.

Tünel Ölçüleri
• Genişlik(W):

1200 mm

• Uzunluk(L):

2500 mm

• Yükseklik(H): 2200 mm

www.efotek.com
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Tesisat Özellikleri
• Tünelin sisleme için belirlenen alanına uygun şekilde monte edilmiş yeterli
sayıda 120 derece şemsiye açılı, 0,20 veya 0,30 mm püskürtme çaplı,
pülverizasyon nozulu kullanılmaktadır.
• Nozulların ve tesisatın tünel üzerine montajında kauçuk kaplı paslanmaz
kelepçe kullanılmaktadır.
• Dezenfeksiyon için gerekli yüksek basınç tesisatında, paslanmaz boru
kullanılmaktadır.
• Seramik pistonlu uzun ömürlü ithal yüksek basınç pompası
kullanılmaktadır.
• Dozaj pompası ilaç değişiklikleri veya uygulama ihtiyacına cevap vermesi
amacıyla uygun kapasitede kullanılmaktadır.
• Otomasyon panosunun bulunduğu kapalı alanda ilaç tankı bulunmaktadır.

25
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SANİTASYON HATLARI
VE
HİJYEN BARİYERLERİ
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SANİTASYON HATLARI VE HİJYEN BARİYERLERİ

SM10
PASPASLI AYAK DEZENFEKSİYONU
VE TURNİKELİ EL
DEZENFEKSİYONU MODÜLÜ
Sistem, üzerinde mikroorganizma taşıyan bireylerin A alanından
(Biological insecure zone) B alanına (Biological safe zone) geçişleri
sırasında, A alanındayken taşıdıkları zararlı bakterileri dezenfeksiyon
yöntemiyle B noktasına ulaşmadan yok edilmesi prensibiyle çalışır.
Uygulamaya göre farklı modül seçenekleri olan sistemlerimiz alanlarınızı
sıhhatli yaşanabilir hale getirme yönünde modernize edilmiştir.
Gıda üretim tesisleri, sağlık kampüsleri, labaratuarlar gibi hijyenik
koşullarda çalışılması gereken alanlara giren insanların aşağıda belirtilen
bölgelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.

Eller

Ayak Tabanları

Ayrıca aşağıda belirtilen
modüllerle (biri veya birden fazlası)
birleştirilerek ihtiyaca göre Hijyen
Koridoru (Bariyeri) oluşturulabilir.
• SM20
• SM30 veya SM40
• SM50

Teknik Özellikler
• Genişlik(W):
• Uzunluk(L):
• Yükseklik(H):
• Gerilim(V):

1000 mm
975 mm
1500 mm
380V veya 220V
www.efotek.com
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Ürün Özellikleri
• Paslanmaz (304 kalite CrNi) çelik malzemeden üretilmiştir.
• Bakteri barındırmaz.
• Çift hazneli, sensörlü püskürtme sistemi ile el dezenfeksiyonu gerçekleştirilir.
• Ayak altı, özel dezenfeksiyon paspası ile dezenfekte edilir. Paspas ağırlığa
duyarlı olduğundan kullanım haricinde dezenfektanın uçması engellenir.
• Dezenfeksiyon işlemi tamamlanmadan geçişe izin vermeyen turnike sistemi
mevcuttur. Giriş ve çıkış çalışma yönü değiştirilebilir ve acil durumlarda çıkış için
serbest hale gelecek şekilde ayarlanabilir.
• Koruma bariyerleri sayesinde yanlardan kaçak geçişe müsade edilmemektedir.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır.
• Modüler tasarıma sahiptir.
• IP65 (katı koruma ve sıvı koruma) sınıfına uygun elektirik tesisatı mevcuttur.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile eller ve ayak
tabanı dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde üst düzey
sonuç alınmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

Modüler Tasarımın Avantajları
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• Ergonomik ve hafiftir,
• Demontajı kolaydır. Dar yerlerden çok kolay geçirilip tekrar
monte edilebilir.
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SANİTASYON HATLARI VE HİJYEN BARİYERLERİ

SM20
MANUEL EL YIKAMA, KURULAMA
VE PASPASLI / IZGARALI AYAK ALTI
DEZENFEKSİYON MODÜLÜ
Sistem, üzerinde mikroorganizma taşıyan bireylerin A alanından
(Biological insecure zone) B alanına (Biological safe zone) geçişleri
sırasında, A alanındayken taşıdıkları zararlı bakterileri dezenfeksiyon
yöntemiyle B noktasına ulaşmadan yok edilmesi prensibiyle çalışır.
Uygulamaya göre farklı modül seçenekleri olan sistemlerimiz alanlarınızı
sıhhatli yaşanabilir hale getirme yönünde modernize edilmiştir.
Gıda üretim tesisleri, sağlık kampüsleri, labaratuarlar gibi hijyenik
koşullarda çalışılması gereken alanlara giren insanların aşağıda belirtilen
bölgelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.

Eller

Ayak Tabanları

Ayrıca aşağıda belirtilen
modüllerle (biri veya birden fazlası)
birleştirilerek ihtiyaca göre Hijyen
Koridoru (Bariyeri) oluşturulabilir.
• SM10
• SM30 veya SM40
• SM50

Teknik Özellikler
• Genişlik(W):
• Uzunluk(L):
• Yükseklik(H):
• Gerilim(V):

1000 mm
975 mm
1500 mm
220V
www.efotek.com
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Ürün Özellikleri
• Paslanmaz (304 kalite CrNi) çelik malzemeden üretilmiştir.
• Bakteri barındırmaz.
• El yıkama evyesi mevcuttur.
• Sensörlü musluk mevcuttur.
• Fotoselli veya manuel sabunluk mevcuttur.
• ”Z” kağıt havluluk mevcuttur.
• Çöp kutusu mevcuttur.
• Ayak tabanı dezenfeksiyon paspası veya ızgaralı çamurluk mevcuttur.
• Koruma bariyerleri sayesinde yanlardan kaçak geçişe müsade edilmemektedir.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır.
• Modüler tasarıma sahiptir.
• IP65 (katı koruma ve sıvı koruma) sınıfına uygun elektirik tesisatı mevcuttur.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile ayak tabanları
ve eller dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde üst düzey
sonuç alınmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

Modüler Tasarımın Avantajları
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• Ergonomik ve hafiftir,
• Demontajı kolaydır. Dar yerlerden çok kolay geçirilip tekrar
monte edilebilir.
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SANİTASYON HATLARI VE HİJYEN BARİYERLERİ

SM30
AYAK TABANI VE YAN YÜZEYLERİ
YATAY / DİKEY YIKAMA FIRÇALI
DEZENFEKSİYON MODÜLÜ
Sistem, üzerinde mikroorganizma taşıyan bireylerin A alanından
(Biological insecure zone) B alanına (Biological safe zone) geçişleri
sırasında, A alanındayken taşıdıkları zararlı bakterileri dezenfeksiyon
yöntemiyle B noktasına ulaşmadan yok edilmesi prensibiyle çalışır.
Uygulamaya göre farklı modül seçenekleri olan sistemlerimiz alanlarınızı
sıhhatli yaşanabilir hale getirme yönünde modernize edilmiştir.
Gıda üretim tesisleri, sağlık kampüsleri, labaratuarlar gibi hijyenik
koşullarda çalışılması gereken alanlara giren insanların aşağıda belirtilen
bölgelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.
Ayak Tabanları

Ayak Yan Yüzeyleri

Ayrıca aşağıda belirtilen
modüllerle (biri veya birden fazlası)
birleştirilerek ihtiyaca göre Hijyen
Koridoru (Bariyeri) oluşturulabilir.
• SM10
• SM20
• SM50

Teknik Özellikler
• Genişlik(W):
• Uzunluk(L):
• Yükseklik(H):
• Gerilim(V):

1000 mm
1800 mm
1500 mm
380V veya 220V
www.efotek.com
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Ürün Özellikleri
• Paslanmaz (304 kalite CrNi) çelik malzemeden üretilmiştir.
• Bakteri barındırmaz.
• Yatay ve dikey ayakkabı temizleme fırçaları vardır.
• Fırçalar sensörlerle otomatik olarak çalışır.
• Fırçalar kolay sökülür ve takılır.
• Koruma bariyerleri sayesinde yanlardan kaçak geçişe müsade edilmemektedir.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır.
• Modüler tasarıma sahiptir.
• IP65 (katı koruma ve sıvı koruma) sınıfına uygun elektirik tesisatı mevcuttur.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile ayak taban ve
yan yüzeyleri dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde üst düzey
sonuç alınmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

Modüler Tasarımın Avantajları
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• Ergonomik ve hafiftir,
• Demontajı kolaydır. Dar yerlerden çok kolay geçirilip tekrar
monte edilebilir.
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SANİTASYON HATLARI VE HİJYEN BARİYERLERİ

SM40
AYAK TABANI
YATAY YIKAMA FIRÇALI
DEZENFEKSİYON MODÜLÜ
Sistem, üzerinde mikroorganizma taşıyan bireylerin A alanından
(Biological insecure zone) B alanına (Biological safe zone) geçişleri
sırasında, A alanındayken taşıdıkları zararlı bakterileri dezenfeksiyon
yöntemiyle B noktasına ulaşmadan yok edilmesi prensibiyle çalışır.
Uygulamaya göre farklı modül seçenekleri olan sistemlerimiz alanlarınızı
sıhhatli yaşanabilir hale getirme yönünde modernize edilmiştir.
Gıda üretim tesisleri, sağlık kampüsleri, labaratuarlar gibi hijyenik
koşullarda çalışılması gereken alanlara giren insanların aşağıda belirtilen
bölgelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.
Ayak Tabanları

Ayrıca aşağıda belirtilen
modüllerle (biri veya birden fazlası)
birleştirilerek ihtiyaca göre Hijyen
Koridoru (Bariyeri) oluşturulabilir.
• SM10
• SM20
• SM50

Teknik Özellikler
• Genişlik(W):
• Uzunluk(L):
• Yükseklik(H):
• Gerilim(V):

1000 mm
1500 mm
1500 mm
380V veya 220V
www.efotek.com
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Ürün Özellikleri
• Paslanmaz (304 kalite CrNi) çelik malzemeden üretilmiştir.
• Bakteri barındırmaz.
• Yatay ve dikey ayakkabı temizleme fırçaları vardır.
• Fırçalar sensörlerle otomatik olarak çalışır.
• Fırçalar kolay sökülür ve takılır.
• Koruma bariyerleri sayesinde yanlardan kaçak geçişe müsade edilmemektedir.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır.
• Modüler tasarıma sahiptir.
• IP65 (katı koruma ve sıvı koruma) sınıfına uygun elektirik tesisatı mevcuttur.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile ayak tabanları
dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde üst düzey
sonuç alınmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

Modüler Tasarımın Avantajları
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• Ergonomik ve hafiftir,
• Demontajı kolaydır. Dar yerlerden çok kolay geçirilip tekrar
monte edilebilir.
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SANİTASYON HATLARI VE HİJYEN BARİYERLERİ

HB1020
MANUEL EL YIKAMA / KURULAMA,
PASPASLI AYAK VE TURNİKELİ EL
DEZENFEKSİYON SİSTEMİ
Sistem, üzerinde mikroorganizma taşıyan bireylerin A alanından
(Biological insecure zone) B alanına (Biological safe zone) geçişleri
sırasında, A alanındayken taşıdıkları zararlı bakterileri dezenfeksiyon
yöntemiyle B noktasına ulaşmadan yok edilmesi prensibiyle çalışır.
Uygulamaya göre farklı modül seçenekleri olan sistemlerimiz alanlarınızı
sıhhatli yaşanabilir hale getirme yönünde modernize edilmiştir.
Gıda üretim tesisleri, sağlık kampüsleri, labaratuarlar gibi hijyenik
koşullarda çalışılması gereken alanlara giren insanların aşağıda belirtilen
bölgelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.
Eller

Ayak Tabanları

Ayrıca aşağıda belirtilen
modüllerle (biri veya birden fazlası)
birleştirilerek ihtiyaca göre Hijyen
Koridoru (Bariyeri) oluşturulabilir.
• SM30
• SM40
• SM50

Teknik Özellikler
• Genişlik(W):
• Uzunluk(L):
• Yükseklik(H):
• Gerilim(V):

1000 mm
1950 mm
1500 mm
380V veya 220V
www.efotek.com
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Ürün Özellikleri
• Paslanmaz (304 kalite CrNi) çelik malzemeden üretilmiştir, bakteri barındırmaz.
• Çift hazneli, sensörlü püskürtme sistemi ile el dezenfeksiyonu gerçekleştirilir.
• Ayak altı, özel dezenfeksiyon paspası ile dezenfekte edilir. Paspas ağırlığa
duyarlı olduğundan kullanım haricinde dezenfektanın uçması engellenir.
• Dezenfeksiyon işlemi tamamlanmadan geçişe izin vermeyen turnike sistemi
vardır. Koruma bariyerleri sayesinde yanlardan kaçak geçişe izin verilmez.
• El yıkama evyesi ve sensörlü musluk mevcuttur.
• Fotoselli veya manuel sabunluk mevcuttur.
• ”Z” kağıt havluluk ve çöp kutusu mevcuttur.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır.
• Modüler tasarıma sahiptir.
• IP65 (katı koruma ve sıvı koruma) sınıfına uygun elektirik tesisatı mevcuttur.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile eller ve ayak
tabanları dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde üst düzey
sonuç alınmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

Modüler Tasarımın Avantajları
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• Ergonomik ve hafiftir,
• Demontajı kolaydır. Dar yerlerden çok kolay geçirilip tekrar
monte edilebilir.
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SANİTASYON HATLARI VE HİJYEN BARİYERLERİ

HB1030
TURNİKELİ EL, AYAK TABANI VE
YAN YÜZEYLERİ YIKAMA FIRÇALI
DEZENFEKSİYON SİSTEMİ
Sistem, üzerinde mikroorganizma taşıyan bireylerin A alanından
(Biological insecure zone) B alanına (Biological safe zone) geçişleri
sırasında, A alanındayken taşıdıkları zararlı bakterileri dezenfeksiyon
yöntemiyle B noktasına ulaşmadan yok edilmesi prensibiyle çalışır.
Uygulamaya göre farklı modül seçenekleri olan sistemlerimiz alanlarınızı
sıhhatli yaşanabilir hale getirme yönünde modernize edilmiştir.
Gıda üretim tesisleri, sağlık kampüsleri, labaratuarlar gibi hijyenik
koşullarda çalışılması gereken alanlara giren insanların aşağıda belirtilen
bölgelerinin dezenfeksiyonu için kullanılır.

Eller

Ayak Tabanları

Ayak Yan Yüzeyleri

Ayrıca aşağıda belirtilen
modüllerle (biri veya birden fazlası)
birleştirilerek ihtiyaca göre Hijyen
Koridoru (Bariyeri) oluşturulabilir.
• SM20
• SM50

Teknik Özellikler
• Genişlik(W):
• Uzunluk(L):
• Yükseklik(H):
• Gerilim(V):

1100 mm
2500 mm
1750 mm
380V veya 220V
www.efotek.com
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Ürün Özellikleri
• Paslanmaz (304 kalite CrNi) çelik malzemeden üretilmiştir. Bakteri barındırmaz.
• Çift hazneli, sensörlü püskürtme sistemi ile el dezenfeksiyonu gerçekleştirilir.
• Ayak altı, özel dezenfeksiyon paspası ile dezenfekte edilir. Paspas ağırlığa
duyarlı olduğundan kullanım haricinde dezenfektanın uçması engellenir.
• Yatay ve dikey ayakkabı temizleme fırçaları vardır.
• Fırçalar sensörlerle otomatik olarak çalışır.
• Fırçalar kolay sökülür ve takılır.
• Dezenfeksiyon işlemi tamamlanmadan geçişe izin vermeyen turnike sistemi
vardır. Koruma bariyerleri sayesinde yanlardan kaçak geçişe izin verilmez.
• İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektan kullanılmalıdır.
• Modüler tasarıma sahiptir.
• IP65 (katı koruma ve sıvı koruma) sınıfına uygun elektirik tesisatı mevcuttur.

Ürün Avantajları
• Tesislere girişlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi ile eller ve ayaklar
dezenfekte edilerek maksimum hijyen elde edilmektedir.
• Salgın hastalıklarla mücadelede ve önlenmesinde üst düzey
sonuç alınmaktadır.
• İleri teknoloji ile geliştirilerek gerekli tüm kalite standartlarına ve
analizlere uygun şekilde hijyen sağlamaktadır.

Modüler Tasarımın Avantajları
• Çok fonksiyonlu, farklı modüllerle çok kolay hat oluşturabilecek
şekilde ergonomik olarak tasarlanarak ekonomik uygulama
sağlanmaktadır.
• Ergonomik ve hafiftir,
• Demontajı kolaydır. Dar yerlerden çok kolay geçirilip tekrar
kolaylıkla monte edilebilir.
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ARAÇ
DEZENFEKSİYON
SİSTEMLERİ

ORPAŞ ADS VE EFOTEK ADS, EFOTEK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN TESCİLLİ MARKALARIDIR.

ARAÇ DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

AÇIK KAPILI
ARAÇ DEZENFEKSİYON
TÜNELİ

OTOMATİK KAPILI
ARAÇ DEZENFEKSİYON
TÜNELİ

DIŞ ALAN İDS İLE ENTEGRE
OTOMATİK KAPILI
ARAÇ DEZENFEKSİYON TÜNELİ

Efotek’in geliştirdiği Araç Dezenfeksiyon
Sistemi, araçların dezenfekte şekilde
girmesi gereken tüm ortamlara girişlerde
ileri düzeyli hijyen sağlamaktadır.
Sisleme Yöntemi İle Araç Dezenfeksiyon Sistemi
Dezenfeksiyon işlemi; dezenfeksiyon tüneli içine yerleştirilen çok sayıda
nozuldan 5 mikrona kadar parçalanmış dezenfektan sıvının, sisleme
yöntemiyle aracın açıkta olan tüm bölümlerine teması ile gerçekleşmektedir.
Böylece, minimum miktarda malzeme kullanılarak, düşük maliyetle
maksimum düzeyde sağlıklı ve hijyenik dezenfeksiyon sağlanmaktadır.
Otomatik araç dezenfeksiyon sistemi sayesinde gereksiz personel istihdamı
ortadan kalkmakta, çalışanların ve hayvanların sağlığı korunmakta, doğru,
verimli ve ekonomik bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleşmektedir.
www.efotek.com
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Sistem Uygulama Özellikleri
• Araç tünelden geçerken açıkta olan tüm yüzeylerine ulaşılarak
dezenfekte işlemi gerçekleşir.
• Sisleme yöntemi ile uygulama yapıldığından dezenfektan
molekülleri yoğun olarak her alana ulaşır.
• Dezenfeksiyon uygulamasında su bazlı dezenfektan madde
otomatik olarak uygulanmaktadır.
• Sisleme yöntemi ile uygulama yapıldığından araç ve tünel
zemini ıslanmamaktadır.
• Araç altı, tavanı, ön, arka, yan yüzeyleri ve tekerlerinin tümüne
dezenfektan nüfuz eder.
• Bariyerler sayesinde aracın tünelde düzgün ilerlemesi sağlanır
ve çarpma gibi durumlar engellenir.
• İkaz lambaları ve uyarı levhaları ile araç sürücüleri yönlendirilir.
• Tam otomatik uygulama olduğundan uygulama personeline
ihtiyaç duyulmamakta ve insan kaynaklı hataların önüne
geçilebilmektedir.
• Otomatik kapılı sistemde dezenfeksiyon işlemi bitene kadar ön
kapı açılmaz. Bu sistem özellikle ağır kış şartları olan bölgelerde,
rüzgarlı ve hava sürkilasyonu yüksek olan alanlarda avantajlıdır.
• Dış Alan İnsan Dezenfeksiyon Sistemi ile entegre sistemde,
araç tünele girdiğinde ön kapı kapanır, araç sürücüsü araçtan
iner ve yan kapıdan Dış Alan İnsan Dezenfeksiyon Sistemi
kabinine girer. Burada dezenfeksiyon işlemi başladığında, araç
tünelinde de dezenfeksiyon işlemi başlar. Araç sürücüsünün
ve aracın dezenfeksiyonu bittiğinde tünel kapısı açılır, sürücü
aracını alır ve tünelden çıkar. Bu sistem genellikle büyük
çiftliklerinde tercih edilmektedir.
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Sistem Özellikleri
Otomasyon kumanda panosu üzerinde; dezenfeksiyon çalışma
süresinin ayarlanması ve otomasyon kontrolü için PLC kontrol sistemi ve
dokunmatik ekran, kabin sıcaklığını kontrol eden dijital ısı kontrol cihazı, dış
ortam sıcaklığını kontrol eden dijital ısı kontrol cihazı bulunmaktadır.
İç ortamda kış şartları için önceden ayarlanmış olan sınır sıcaklığı, dijital
ısı kontrol cihazı ile sistem tarafından kontrol edilip sınır değerin aşılması
halinde otomasyon kabininde monte edilmiş olan radyant ısıtıcıyı otomatik
olarak devreye sokmaktadır. Bu işlem kabin içi sıcaklık sınır değerin üzerine
çıkana kadar belirlenmiş aralıklarla devam etmektedir.
Dış ortam sıcaklığını kontrol eden ısı kontrol cihazı, püskürtme sisteminin
donma yapmasını engellemek ve kış aylarında sistemin çalışmaya devam
etmesini sağlamak için dış ortam hava sıcaklığının belirlenmiş olan sınır
sıcaklığın altına düşmesi halinde dezenfeksiyon yapılmadan geçen belli bir
sürenin sonunda sistemi otomatik korumaya almaktadır.
Koruma işlemi, sistemin otomatik olarak antifriz konumuna geçmesiyle
başlamaktadır. Sistem otomatik olarak antifriz konumuna geçtikten sonra
dezenfeksiyon işlemine benzer şekilde dış ortamda bulunan tesisatın

tümüne otomatik olarak antifriz doldurmaktadır. Sistemin otomatik
olarak devreye girmesi sayesinde kış aylarında operatör inisiyatifinden
kaynaklanan riskler ve dolayısıyla donma riski ortadan kaldırılmış
olmaktadır.
Sistem antifriz konumundayken dezenfeksiyon yapılmak istenmesi
halinde, normalde start butonuna basılarak yapılan dezenfeksiyon
işleminin tekrarlanması yeterli olmaktadır. Dezenfeksiyon start butonuna
basıldıktan sonra sistem otomatik olarak dezenfeksiyon konumuna geçer
ve dezenfeksiyon işlemini başlatır. Sistemin otomatik olarak çalışmasından
dolayı operatörün hiçbir işlem yapmasına gerek kalmamaktadır.
Sistem dahilinde bulunan kontrol cihazları yardımıyla dezenfeksiyon için
kullanılan su, ilaç ve antifriz seviyelerini kontrol eder. Su, ilaç ve antifrizin
herhangi birinin bitmesi halinde sistem otomatik olarak ikaz durumuna
geçer ve bu konumdayken dezenfeksiyon işlemi yapmaz. Bu sayede
sistemde çalışan mekanik kısımların (pompa, motor vb) zarar görmesi
otomatik olarak önlenmiş olmaktadır.
www.efotek.com
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Efotek Lastik ve Alt Yıkama Sistemi ile
aracınızın temizlenmesi en zor
yerlerini dakikalar içinde temizleyip
hem zamandan hem de maliyetten
tasarruf edersiniz.

Zorlu Hava Koşullarında Tesisatın
Donmasının Önüne Geçilmesi

Antifiriz ve Dezenfektan Malzemenin
Tasarruflu Kullanımı

Sistemin Çalışma
Performansının Arttırılması

Tüm modellerde standart donanım olarak bulunan
Anti-Freeze sistemi sayesinde, kış şartlarında
tesisatın donmasını önlemek üzere antifrizin belli
derecelerde otomatik olarak tesisata verilmesi ve
tekrar depoya çekilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede,
hem tasarrufa gidilmekte hem de işgücünden
kaynaklanan unutkanlık ve hatalardan dolayı,
sistemin zarar görmesinin önüne geçilmektedir.

Antifriz ve dezenfektan madde için sarf
malzemeden ekonomik olarak tasarrufa gidilmesini
sağlayacak dönüşüm tesisatı kurulmaktadır. Tesisatın
içindeki antifrizin ve dezenfektanlı suyun %80’lik
bir kısmının ilgili deposuna geri dönüşümüyle
tasarruf sağlanmaktadır. Hava sıcaklığına ve zamana
bağlı olarak antifriz sistemi kendiliğinden devreye
girmekte ve çıkmaktadır.

Sistemdeki otomasyonun çok yönlü
kurgulanmış olması sayesinde, personelden
kaynaklı hata ve arızaların önüne
geçilebilmektedir. Sistem tüm durum ve
şartlar için ayarlı ve otomatik olarak devreye
girecek şekilde hazırlanmıştır. Müşterinin
istediği performansta çalışması PLC sistem
entegreli otomasyonla sağlanmaktadır.
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Otomasyonda Kullanılan Komponentlerin Kalitesi
Sistem otomasyonunda kullanılan tüm elektrik malzemeleri ve güç
sistemleri en kaliteli markalardan seçilmektedir. Bu durum kullanıcıya
sistemi yıllarca sorunsuz kullanabilme imkanı sağlar.

Tünelin Sağlamlığı ve Dayanıklılığı
Profil ve sacların dış etkenlerle eğilmesini, sallanmasını ya da bombe
yapmasını engelleyecek şekilde tasarlanmış tır. Yapılan Ansys- Static
Structural analizlerinde minimum 110 km rüzgara dayanıklı olduğu
gözlemlenmiştir. Güçlendirilmiş profil ve sac malzeme kullanımı ile
devrilme, kırılma, uçma problemlerinin önüne geçilmektedir.

Kullanıcı Güvenliği Tedbirleri
Sistemi kullanan kişilerin güvenliğinin sağlanması ve çarpılma riskinin
ortadan kaldırılması için kumanda ve kontrol işlemlerini yürüten tüm
elektrik-elektronik sistem (ventiller, valf, anahtar, şamandıra, flatör,
sinyal lambası, trafik lambaları, butonlar vb), sadece 24 Volt zayıf
akımla çalışacak şekilde ayarlanmaktadır. (Bu haliyle sistem, insan
sağlığı için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.)

Güvenilir Dezenfeksiyon
Sisleme yöntemi sayesinde; nakil aracının en ücra köşelerine kadar
dezenfeksiyon işlemi gerçekleşmektedir. Bir tır, 30 saniye gibi kısa bir
sürede, sadece 15 litre dezenfektanlı sıvı ile dezenfekte edilebilmektedir.
Araç sürücüsünü yönlendirmeye sevk edecek şekilde lamba-sensörbariyer (veya otomatik pvc kapı) uygulaması yapılmaktadır.

Kolay Kurulum
Sistem modüller halinde üretilip kurulum yerinde sadece modül montajı
yapıldığından kurulumu son derece kolay ve hızlı yapılmaktadır.

Garanti-Bakım-Teknik Servis
Sistem kullanıcı hataları hariç 2 yıl garantilidir. 10 yıl da yedek parça
garantilidir. Bakım zamanı geldiğinde sistem panosundaki dokunmatik
ekranda bakım ikazı sesli ve görsel olarak verilerek kullanıcının
farkındalığı sağlanır.
www.efotek.com
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Minimum sürede
maksimum dezenfeksiyon
Efotek’in geliştirdiği Araç Dezenfeksiyon Sistemi ile
bir tır, 30 saniye gibi kısa bir sürede sadece 15 litre
sıvı ile dezenfekte edilmebilmektedir.
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CE Belgesi - Sanitasyon
Certificate – Cертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Certificate – Cертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

KALİTE BELGELERİMİZ

CE Belgesi - Dezenfeksiyon

Certificate of Compliance
No. 2S180221.EEU0C70

Certificate’s
Holder:

Certification ECM
Mark:

Efotek Endüstriyel Ürünler ve Hizmetleri
San. ve Tic. A.Ş.
1208. Cad. No: 15 Ostim OSB 06374 Yenimahalle /
Ankara / Turkey

European
Conformity

Type
Approved

Product:
Brand Name:

Disinfection System

Verification to:

Standard:
EN 60335-1:2012/AC:2014

Efotek

related to CE Directive(s):
2014/35/EU (Low Voltage)
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Compliance Mark
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. The
regulation can be found at www.entecerma.it. This Certificate of Compliance can be checked for validity
at www.entecerma.it
This verification doesn’t imply assessment of the production of the product(s).
Additional information, clarification about the
Marking:
We attest that a TCF for the
Marking process is in place. Whereas the
Manufacturer is Responsible to start the
Marking Certification Procedure and to
perform all the necessary activities, as required by the Directive before placing the
Mark on the product(s).
Date of issue 21 February 2018

Expiry date 20 February 2023

Chief Manager
Marco Morina

Deputy Manager
Amanda Payne

Ente Certificazione Macchine Srl
Via Ca’ Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
 +39 051 6705141  +39 051 6705156  info@entecerma.it  www.entecerma.it

OHSAS 18001

Certificate of Compliance
No. 2S180221.EEU0C71

Certificate’s
Holder:

Certification ECM
Mark:

Efotek Endüstriyel Ürünler ve Hizmetleri
San. ve Tic. A.Ş.
1208. Cad. No: 15 Ostim OSB 06374 Yenimahalle /
Ankara / Turkey

European
Conformity

Type
Approved

Product:
Brand Name:

Sanitation System

Verification to:

Standard:
EN 60335-1:2012/AC:2014

Efotek

related to CE Directive(s):
2014/35/EU (Low Voltage)
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Compliance Mark
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. The
regulation can be found at www.entecerma.it. This Certificate of Compliance can be checked for validity
at www.entecerma.it
This verification doesn’t imply assessment of the production of the product(s).
Additional information, clarification about the
Marking:
We attest that a TCF for the
Marking process is in place. Whereas the
Manufacturer is Responsible to start the
Marking Certification Procedure and to
perform all the necessary activities, as required by the Directive before placing the
Mark on the product(s).
Date of issue 21 February 2018

Expiry date 20 February 2023

Chief Manager
Marco Morina

Deputy Manager
Amanda Payne

Ente Certificazione Macchine Srl
Via Ca’ Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
 +39 051 6705141  +39 051 6705156  info@entecerma.it  www.entecerma.it

ISO 14001 : 2015

ISO 9001 : 2015

Bu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Sertifikası:

Bu Çevre Yönetim Sistem Sertifikası:

Bu Kalite Yönetim Sistem Sertifikası:

EFOTEK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

EFOTEK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

EFOTEK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

1208 CAD. NO: 15 OSTİM OSB YENİMAHALLE 06374

1208 CAD. NO: 15 OSTİM OSB YENİMAHALLE 06374

1208 CAD. NO: 15 OSTİM OSB YENİMAHALLE 06374

ANKARA - TÜRKİYE

ANKARA - TÜRKİYE

ANKARA - TÜRKİYE

Firmasının Kalite Yönetim Sisteminin Uygunluğunu belgelemek amacıyla verilmiştir. Sertifika,

Firmasının Çevre Yönetim Sisteminin Uygunluğunu belgelemek amacıyla verilmiştir. Sertifika,

Firmasının Kalite Yönetim Sisteminin Uygunluğunu belgelemek amacıyla verilmiştir. Sertifika,

OHSAS 18001

ISO 14001 : 2015

Standardı ve Aşağıdaki Yönetim Sistemi Kapsamı İçin Geçerlidir.

ISO 9001 : 2015

Standardı ve Aşağıdaki Yönetim Sistemi Kapsamı İçin Geçerlidir.

Standardı ve Aşağıdaki Yönetim Sistemi Kapsamı İçin Geçerlidir.

ENDÜSTRİYEL YIKAMA, DEZENFEKSİYON, HİJYEN, SANİTASYON SİSTEMLERİ VE MAKİNA ÜRETİMİ,

ENDÜSTRİYEL YIKAMA, DEZENFEKSİYON, HİJYEN, SANİTASYON SİSTEMLERİ VE MAKİNA ÜRETİMİ,

ENDÜSTRİYEL YIKAMA, DEZENFEKSİYON, HİJYEN, SANİTASYON SİSTEMLERİ VE MAKİNA ÜRETİMİ,

İNŞAAT GÜVENLİK MALZEMELERİ, TEL KABLO KANALI, GABİON SEPET, ASKERİ VE AFET BARİYERLERİ İLE

İNŞAAT GÜVENLİK MALZEMELERİ, TEL KABLO KANALI, GABİON SEPET, ASKERİ VE AFET BARİYERLERİ İLE

İNŞAAT GÜVENLİK MALZEMELERİ, TEL KABLO KANALI, GABİON SEPET, ASKERİ VE AFET BARİYERLERİ İLE

ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİ

ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİ

Sertifika No

: 6009

Denetim Tarihi : 28.02.2020
Tescil Tarihi

Yeniden Basım Tarihi : -

Sertifika No

Geçerlilik Tarihi

Denetim Tarihi : 28.02.2020

: 05.03.2021

: 06.03.2020

Tescil Tarihi
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: 2014

ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİ

Yeniden Basım Tarihi : -

Sertifika No

Geçerlilik Tarihi

Denetim Tarihi : 28.02.2020

: 05.03.2021

: 06.03.2020

Tescil Tarihi

Technical Universal Verification
Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi A Blok
No: 1/3 Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE
Tel.: 00 90 312 231 82 02
• web: www.techcert.com.tr
• e-mail: info@techcert.com.tr

: 1293

Yeniden Basım Tarihi : Geçerlilik Tarihi

: 05.03.2021

: 06.03.2020

Technical Universal Verification
Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi A Blok
No: 1/3 Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE
Tel.: 00 90 312 231 82 02
• web: www.techcert.com.tr
• e-mail: info@techcert.com.tr
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www.efotek.com
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Profesyonel çözümlerimiz, teknolojik
altyapımız, geniş bilgi ve birikimimiz ile,
müşteri memnuniyeti odaklı, sanayide lider
marka olmayı hedefleyen bir firma olarak,
vazgeçilmez adımın kaliteli ürün ve hizmet
sunmak olduğunun farkındayız.
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www.efotek.com

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001

Efotek Endüstriyel Ürünler ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
1208. Cadde No: 15 Ostim Organize Sanayi Bölgesi
Yenimahalle, 06374 Ankara/TÜRKİYE
Tel : +90 312 336 80 80
Tel : +90 312 335 38 38
Faks : +90 312 332 15 15
E-Posta : info@efotek.com

ORPAŞ ADS VE EFOTEK ADS, EFOTEK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN TESCİLLİ MARKALARIDIR.

www.kretra.com

www.efotek.com

