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طراحى خاص و زیباى محصول 

استفاده از مواد با کیفیت در ساخت محصول

مجهز به سیستم سنسور مادون قرمز براى تشخیص دست

امکان ضدعفونى کردن دست و وسایل همراه مانند کیف، کارت اعتبارى، سوئیچ خودرو و ... 

داراى مخزن الکل به گنجایش 320 میلى لیتر

داراى فاصله مناسب براى پاشش الکل (کمتر از 3 سانتى متر)

پاشش میزان مناسب الکل در هر مرحله پاشش (1 میلى لیتر)

امکان استفاده در محیط هاى کارى، فروشگاهى، رستوران ها، مدارس، بیمارستان ها، منازل و ... 

ویژگى هاى فنى و ظاهرى الکل پاش اتوماتیک وین ورد

الکل پاش اتوماتیک محصولى جدید از شرکت وین ورد تحت برند ارگو است که در 
راستاى پاسخگویى به نیاز مشتریان و کمک به افزایش سطح سالمت جامعه طراحى 
و تولید شده است. این دستگاه با طراحى زیبا و منحصر به فرد خود عالوه بر ایجاد 
سهولت بیشتر در فرآیند ضدعفونى کردن دست ها، به محیط کارى و یا منزل شما 
احساس بهترى از زیبایى را مى بخشد. این محصول بر خالف سایر محصوالت ایستاده 
و یا قابل نصب موجود، داراى ابعاد و وزن مناسب است که امکان قرار دادن آن را بر 
روى سطوح و در محیط هاى مختلف فراهم آورده است. همچنین به موجب وزن کم 

این محصول، امکان حمل و جابه جایى آسان آن وجود دارد. 

روش هاى  ضروررى ترین  و  مهم ترین  جمله  از  دست ها  کردن  روزها ضدعفونى  این 
پیشگیرى از ابتال به بیمارى ها، به خصوص بیمارى کووید-19 است. فعالیت هاى روزمره 
شخصى از جمله خرید کردن، استفاده از کارت هاى اعتبارى  ، تماس با وسایل عمومى و 
همچنین فعالیت هاى افراد در محیط کارى مانند باز و بسته کردن درب و استفاده از 
انواع میکروب ها، به  به  آلوده شدن دست ها  از عوامل  وسایل مشترك، همه و همه 
خصوص ویروس ها مى باشند. یک راه ساده و بسیار موثر براى خالص شدن از این 
آلودگى ها استفاده از محلول هاى ضدعفونى کننده است. استفاده مکرر از محلول هاى 
ضدعفونى کننده توسط افراد به خصوص کارمندان اداره ها و شرکت ها احتمال ابتالى 

آن ها به بیمارى ها را کاهش مى دهد و سالمت محیط کارى را تضمین مى کند. 
محلول هاى ضدعفونى کننده امروزه به شکل هاى مختلفى عرضه مى شوند. یکى از 
ضدعفونى  مواد  حاوى  افشانه اى  متداول  ظرف هاى  محصوالت  این  پرکاربردتریِن 
کننده است که به وفور در محیط هاى کارى، فروشگاه ها و منازل استفاده مى شود. اما 
بدنه ى این محصوالت به علت تماس مکرر با دست افراد مختلف، خود مى تواند منجر 
به انتقال آلودگى بشود. بهترین راه براى پیشگیرى از این قبیل مسائل استفاده از 
امکان  دستگاه ها  این  است.  ضدعفونى کننده  محلول  خودکار  پاشش  دستگاه هاى 
ضدعفونى کردن دست بدون تماس با سطح آلوده ظرف حاوى مواد ضدعفونى کننده 

را به راحتى فراهم آورده است. 

سیستم سنسورمادون قرمز براى تشخیص دست


