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0. ALAP ADATOK 

 

0.1. GYÁRTÓ ADATAI: 

Gyártó neve B+N Referencia Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 

Gyártó címe Budapest, Váci út 116-118, 1133 

Gyártó elérhetőségei +36 30 670 8752 

 

0.2. GÉP ADATAI: 

Gép megnevezése Hygistation 

Típus 2.0 

Azonosító lásd. a berendezés típustábláján 

 

0.3. GÉP ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA: 
 

 

0.3.1 ábra HygiStation 

A Hygistation különböző intézmények, korházak, irodaházak, tömegközlekedési állomások egyszerű és 

biztonságos beléptetését teszi lehetővé. A berendezés ellenőrzi a megfelelő testhőmérsékletet, az 

arcot és orrot eltakaró maszkviselést, majd fertőtlenítő folyadékot permetez a belépni kívánó 

személyre. Továbbá bővíthető arcfelismerési, kártyaazonosítási funkcióval és számos beléptető 

rendszerrel összeköthető.  
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1. MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

 

1.1. SZÜKSÉGES ENERGIAFORRÁS: 

Névleges tápfeszültség 230 V 

Névleges frekvencia 50 Hz 

1.2. A BERENDEZÉS KITERJEDÉSE, TÖMEGE 

A gép tömege ~ 250 kg 

A gép külső dimenziói (H x SZ x M) 950 x 1400 x 2210 mm 

A gép áthaladási méretei (H x SZ x M) 950 x 990 x 2080 mm 
 

2. SZÁLLÍTÁS / MOZGATÁS ÉS TÁROLÁS 

2.1. SZÁLLÍTÁS, MOZGATÁS 

A berendezés szállítása az üzemeltetési helyszínre szétszedett állapotban, géprészenként történik. A 

berendezést a szállítás során megfelelően le kell fogatni. 

A gép összeszerelése a gyártó feladata, azt kizárólag megfelelően képzett személy végezheti! 

 

FIGYELEM! A szállítás/mozgatás során a fertőtlenítő folyadékot tartalmazó tartályt el 
kell távolítani a kiömlés megakadályozása érdekében! 

2.2. TÁROLÁS 

A berendezés műszaki állapotának megőrzése érdekében a tárolás során a következő előírásokat be 

kell tartani: 

• A gép tömlőrendszeréből el kell távolítani a maradék fertőtlenítő folyadékot! 

 

• A berendezés részeit le kell tisztítani, szárazra kell törölni! 
 

• A fertőtlenítő folyadékot tartalmazó tartályt el kell távolítani! 

 

• A berendezést le kell választani a hálózati táplálásról, kikapcsolt, energiamentes állapotban 
szabad tárolni! 

 

• A gépet a tárolás alatt védeni kell a különböző szennyeződések ellen. 

 

• A berendezést tárolás során óvni kell a nedvességtől. 
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3. A GÉP TELEPÍTÉSE 

3.1. FIGYELMEZTETÉSEK 

• A gép elhelyezése előtt gondoskodni kell a talaj vízszintes kialakításáról, hogy a gép teljes 

felületen fel tudjon feküdni a padozatra. 
 

• A gép elhelyezése ne akadályozza a kezelőszemélyek mozgását a gép körül; ne alakuljon ki 

a gép elhelyezéséből adódóan olyan tér, ahova a kezelő be tud szorulni vagy veszélyes 
helyzetet alakulhat ki. Szükséges a gépet úgy elhelyezni, hogy azt minden irányból könnyen 

és biztonságosan meg lehessen közelíteni. 

 

• Az elektromos kábelek csatlakoztatásánál figyelmet kell fordítani a kábelek megfelelő 
mechanikai rögzítésére, az elektromos kötés mechanikai tehermentesítésére. 

 

• A berendezés jól megvilágított helyen üzemeltethető. A megfelelő világítás biztosítása az 
üzemeltető feladata. 

 

FIGYELEM! A berendezést telepítését és összerelését a gyártó megfelelően képzett 
személyzete végezheti! 

 

FIGYELEM! A berendezés kizárólag beltéri üzemeltetésre alkalmas, kültéri használata 
TILOS! 

 

3.2. ÖSSZEÁLLÍTÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK 

A berendezés összeállítását megelőzően ellenőrizze, hogy minden alkatrész megtalálható, és 

sérülésmentes. Ne hiányozzanak kötőelemek a szerkezetekből, az esetleges géprészek rögzítéseit el 

kell távolítani! 

Ellenőrizze, hogy 

• a gép vízszintes, a berendezés stabil; 

 

• a telepítési helyszín villamos táplálása (hálózati feszültség/frekvencia/fázisok száma) 
megfelelő az előírt paramétereknek; 

 

• az érintésvédelmi összekötő áramkörbe minden földelési piktogrammal jelzett 

csatlakozókapocs be van kötve és azok állapota megfelelő; 
 

• a védőburkolatok állapota megfelelő – nincsenek sérülések, a gép szekrényei megfelelően 

záródnak. 
 

• Az üzembe helyezést megelőzően meg kell győződni arról, hogy a berendezés rögzítőelemei 
sértetlenek és megfelelően kerültek beépítésre. 
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4. GÉPRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

4.1. FIGYELMEZTETÉSEK A GÉP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN 

− A védőburkolatokat csak karbantartás vagy a fertőtlenítő folyadék tartályának cseréje során 

szabad kinyitni. 

− A gép kezelőelemeit csak arra megfelelően képzett személy kezelheti. Kivételt képez ez alól a 

vészleállító gomb használata. 

FIGYELEM! A védőburkolatok a berendezés villamosan vezető részeit védik. A 

védőburkolatok kinyitása balesetveszélyes helyzetet teremthet, ezeket kinyitni 

rendeltetésszerű üzemben SZIGORÚAN TILOS! 

 
 

FIGYELEM! Minden esetben kövesse a berendezésen feltüntetett utasításokat! 

 

FIGYELEM! A szivattyú meghibásodásának elkerülése érdekében, a fertőtlenítő 

folyadék szintjelző 0%-piros jelzése esetén a fertőtlenítő folyadék tartály azonnali 
cseréje szükséges! 

4.2. FIGYELMEZTETÉSEK A RENDELLENES HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN 

A berendezést kizárólag ezen dokumentumban előírt, a gyártó által jóváhagyott módon szabad 

használni. A nem rendeltetésszerű használat sérüléshez és a gép meghibásodásához vezethet. Mindig 

tartsa be az előírt utasításokat és lépéseket! Helytelen használat esetén a mérések pontossága és a 

fertőtlenítés hatékonyság jelentős mértékben csökkenhet! 

FIGYELEM! A berendezésbe kizárólag elölről, az ellenőrző berendezések és 
jelenlétérzékelő oldaláról szabad belépni! 

 

FIGYELEM! A fertőtlenítő permet fúvókáiba belenézni SZIGORÚAN TILOS! 

 

FIGYELEM! A fertőtlenítés folyamata alatt a szemet és szájat be kell csukni! 

 

FIGYELEM! A csuklón történő hőmérséklet mérés közben a mérőberendezéshez 
hozzáérni TILOS! 

 

FIGYELELM! A permetezést indító jelenlétérzékelő útjába TILOS bármiféle akadályt 
elhelyezni! 
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4.3. A BERENDEZÉSEN ELHELYEZETT PIKTOGRAMOK, FELIRATOK: 

Veszély, felirat Figyelmeztetés helye Illusztráció 

VIGYÁZAT! Áramütés 

veszély 

 

Jobb oldali védőburkolat 

mögötti vezérlőszekrény 

 

Használati útmutató 
A berendezés belépési 

oldala 

 

FIGYELEM! Csúszás és 

botlás veszély 
Belépésnél és kilépésnél 
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5. ÜZEMBE HELYEZÉS  

 

Az üzembe helyezés a 3.2. fejezet ellenőrzései után kezdődhet meg. 

Az üzembehelyezést a gyártó végzi. A berendezés összeállítása után biztosítani kell a gép 

megfelelő csatlakozását a táphálózathoz, ez az üzemeltető feladata. 

FIGYELEM! A berendezés teljes áramtalanítását a Főkapcsoló KI állásba való 
kapcsolása jelenti.  

 

5.1 ábra EPH bekötési pont 

FIGYELEM! A berendezést a rajta kijelölt EPH földelési ponton keresztül minden 

esetben csatlakoztatni kell az EPH hálózatra! 

Az üzembe helyezés során csatlakoztatni kell a fertőtlenítő folyadék tartályát a szívócsőhöz és 

szintjelző úszóhoz. Meg kell győződni a tömlők sértetlenségéről, ellenőrizni kell a permetező fúvókák 

állapotát. A berendezés kizárólag a gyártó által szolgáltatott fertőtlenítőszerrel 

működtethető. Más folyadék használata SZIGORÚAN TILOS! 

 

5.2 ábra Fertőtlenítő folyadék csatlakozás 
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A gépben található cipőfertőtlenítő tálcát a feléig fel kell tölteni fertőtlenítő folyadékkal, majd rá kell 
helyezni a gumírozott szőnyeget, a tálcából kihordott fertőtlenítőszert később a lehulló permet fogja 

utántölteni. 

 

5.3 ábra Cipőfertőtlenítő 

A berendezés be-és kilépési oldalán szennyfogó szőnyegek elhelyezése szükséges a következő gyártói 

ajánlás figyelembevételével: 

• a belépési pont előtt 1,5 méter hosszú gumírozott szőnyeg; 

• a kilépési pont után 3 méter hosszú gumírozott szőnyeg. 

 

FIGYELEM! A Hygistation be-és kilépésénél fokozottan fennáll a csúszás veszélye, amit 

az üzemeltetőnek felelőssége csökkenteni a szennyfogó szőnyegek elhelyezésével. 

 

Az üzembe helyezés előtt meg kell győződni hőmérsékletmérő sértetlenségéről. 

 

5.4 ábra Hőmérsékletmérő 

A hőmérsékletmérő berendezés előre beállított értékkel kerül telepítésre. Az előre beállított 

riasztási érték 37,5oC. Egyedi érték igénylése esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval! 

Ellenőrizni kell a kijelző állapotát és felületének tisztaságát. A kijelzőt szennyeződés esetén általános 

képernyőtisztítóval meg kell tisztítani a beépített kamera helyes működése érdekében. A kijelző 

további funkcióiról érdeklődjön a gyártónál! 
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5.5 ábra Kijelző 

A beüzemelés során be kell programozni az időzítőt, amely a fertőtlenítés hosszát szabályozza. A 

modul a jobb oldali nyitható burkolat mögött található. A programozást lásd. 6.5 pontban. 

 

5.6 ábra Időzítő modul 
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6. BEÁLLÍTÁS 

6.1. KEZELŐSZERVEK, JELZÉSEK 

Vészleállító gomb 

 

Fertőtlenító folyadék 

elfogyott 

Fertőtlenítő folyadék 

30%-on 

Üzemkész 

állapotjelző 

Bekapcsoló gomb 

Kikapcsoló gomb 

6.1.1 ábra Kezelőszervek és jelzőlámpák 

A kezelőszervek a berendezés jobb oldalán találhatóak. A gép kezelőelemeit csak arra megfelelően 

képzett személy kezelheti. Kivételt képez ez alól meghibásodás esetén a vészleállító gomb használata. 

Kezelőszerv Funkció 

Vészleállító gomb 
Megnyomásakor teljesen kikapcsolja a 

berendezést. 

Fertőtlenítő folyadék elfogyott 
Szükséges a fertőtlenítő folyadék tartály azonnali 

cseréje. 

Fertőtlenítő folyadék 30%-on 
A fertőtlenítő folyadék tartály cseréje hamarosan 

szükséges. 

Üzemkész állapot A gép üzemkész állapotban van. 

Bekapcsoló gomb A gép bekapcsolása 

Kikapcsoló gomb A gép kikapcsolása 

FIGYELEM! Meghibásodás esetén azonnal nyomja meg a Vészleállító gombot és kérje 

hozzáértő segítségét! 
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6.2. BURKOLATOK 

A berendezés mindkét oldalán kulccsal nyitható burkolatok találhatóak. A burkolatok megfelelő 

záródását minden nyitást követően ellenőrizni kell! 

FIGYELEM! A berendezés nyitott burkolattal való üzemeltetése SZIGORÚAN TILOS! 

A burkolat mögött vezető részek érhetőek el, ezért azok nyitását csak megfelelően képzett személyzet 

végezheti. A jobb oldali burkolat nyitása szükséges a fertőtlenítő folyadék tartály cseréjéhez. 

6.3. KIJELZŐ ÉS KAMERARENDSZER 

A berendezés kamerarendszere érzékeli, amikor egy személy a kijelölt pontra lép. Utasítást ad a 

hőmérsékletmérésre. A kijelző és kamera rendszer további funkciókra is alkalmas, mint arcfelismerés, 

belépőkártya leolvasás. Ezek a funkciók alapesetben le vannak tiltva, eleget téve az Általános 

adatvédelmi rendelet (GDPR) követelményeinek. A funkciók elérhetőségéről érdeklődjön a gyártónál! 

 

6.3.1 ábra Kijelző és kamerarendszer 
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6.4. ÉRINTÉS NÉLKÜLI CSUKLÓ-HŐMÉRŐ MODUL 

Az érintés nélküli csukló-hőmérő modul gyors és hatékony testhőmérséklet mérést tesz lehetővé. 

Mérési tartománya 30oC-tól 45oC-ig terjed, pontossága 0,1oC. A hőmérő munkatávolsága 1 cm és 2.5 

cm között van, ezért TILOS a mérés során a csukló hozzáérintése. A modul riasztási hőmérséklete 

programozható, alapesetben 37,5oC. Egyedi riasztási hőmérséklet igénye esetén forduljon a 

gyártóhoz! 

 

6.4.1 ábra Érintés nélküli csukló-hőmérő modul 

 

6.5. IDŐZÍTŐ 

A fertőtlenítő permetezés hosszát szabályozó programozható egység. A permet hosszát 0,1 mp 

léptékkel lehet szabályozni. Javasolt a gyártó által ajánlott 3 mp betartása. 

Az időzítő programozása: 

Nyomja meg a SET gombot, majd a nyilak segítségével állítsa be a kívánt értéket. A rögzítéshez ismét 

nyomja meg a SET gombot. 

 

6.5.1 ábra Időzítő 
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6.6. SZÁMLÁLÓ 

Automata számlázó, amely a megtörtént fertőtlenítések számát figyeli. A számláló 999.999 értékig 

számol, nullázása szervízkóddal lehetséges. 

 

6.6.1. ábra Számláló 

7. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 

7.1. A GÉP HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK  

• Hálózati feszültség megléte minden áramkörben; 

• A vészleállító nyomógomb inaktív állapota (nincs megnyomva); 

• A fertőtlenítő tartály feltöltése és csatlakoztatása; 

• „Be” nyomógomb megnyomása. 

7.2. A GÉP MŰKÖDÉSE KÖZBEN KIBOCSÁTOTT ZAJSZINTJE  

A berendezés zajszintje: kevesebb, mint 70 dB(A) 
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7.6. A GÉP HASZNÁLATA 

A gép használatának megkezdéséhez álljon a kijelölt területre. 

 

7.6.1. ábra Lépjen a kijelölt területre 

A kamera érzékelni fogja a jelenlétét és annak képe megjelenik a kijelzőn. A berendezés utasítani 

fogja a csukló-hőmérő használatára. Helyezze a csuklóját a hőmérő érzékelője fölé úgy, hogy az 

érzékelőtől tartsa meg az előírt 1 cm és 2,5 cm közötti távolságot. Abban az esetben, ha a 

testhőmérséklet nem megfelelő a berendezés sípoló jelzést ad és a kijelző tájékoztatja a 

nem megfelelő testhőmérsékletről, az ellenőrzés nem folytatható. 

 

7.6.2. ábra Hőmérsékletmérés 
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A megfelelő testhőmérséklet érték mérését követően nézzen bele a kamerába. Amennyiben Ön nem 

visel maszkot, a gép figyelmezteti annak használatára. A fertőtlenítés addig nem kezdhető el, amíg a 

berendezés maszk viselését nem érzékeli. Az ellenőrzések után lépjen be a Hygistationbe.  

FIGYELEM! A berendezésbe kizárólag elölről, az ellenőrző berendezések és 
jelenlétérzékelő oldaláról szabad belépni! 

Álljon a berendezés közepébe úgy, hogy a permetező fúvókáktól minimum 20 cm-re legyen. Vegye fel 

a következő pozíciót: 

• előre tett lábbal kis terpesz; 

• testtől eltartott karok, nyitott tenyérrel. 

FIGYELEM! A fertőtlenítés folyamata alatt a szemet és szájat be kell csukni! 

 

7.6.3 ábra Fertőtlenítés 

A fertőtlenítés kezdetét a felkapcsolódó LED lámpa jelzi. A fertőtlenítés alatt maradjon ebben a 

pozícióban. A fertőtlenítés végén a lámpa elalszik, a folyamat a végéhez ért. 

Amennyiben Ön a berendezés, beleértve a kijelző és hőmérő sérülését vagy helytelen 

működését tapasztalja, nyomja meg a VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB-ot és jelezzen egy hozzáértő 

kezelőnek. 
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8. KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS 

8.1. TISZTÍTÁS 

A berendezés tisztítását ezen dokumentumban megadott időintervallumokon belül kell elvégezni. 

 

• A berendezés felületét naponta általános tisztítószerrel át kell törölni. 

 

• A cipőfertőtlenítő tálca és szőnyeg tisztítása 2500-3000 áthaladást követően szükséges, de 

legalább 3 naponta. Nagyobb szennyeződés esetén szükséges a korábbi tisztítás. A szőnyeget 

el kell távolítani, a tálcában található szennyeződést és fertőtlenítő folyadékot a kézi vagy gépi 

úton el kell távolítani.  

 

• A kijelző és hőmérsékletmérő felületét szennyeződés esetén általános képernyőtisztítóval meg 

kell tisztítani. 

 

• A berendezés elé és mögé helyezett szennyfogó szőnyeget annak gyártói ajánlása alapján kell 

tisztítani. 

 

FIGYELEM! A Karbantartást csak arra jogosult személy végezheti. 

 

FIGYELEM! Az eltávolított szennyeződést és fertőtlenítő folyadékot a biztonsági 
adatlapnak megfelelően el kell szállítani. 
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8.2. KARBANTARTÁS 

• A berendezése sérülése esetén azonnali kikapcsolás és a sérült géprészek cseréje szükséges. 

 

• A permetező fúvókák felének eltömődése, hibás működése esetén azonnali kikapcsolás és a 

fúvókák tisztítása/cseréje szükséges. 

 

FIGYELEM! A karbantartás előtt szükséges a berendezés áramtalanítása, a Főkapcsoló 
KI állásba való kapcsolása. 

 

A terminál és hőmérő modul hosszútávú és problémamentes működés érdekében javasolt 

a következő műveletek időszakos elvégzése: 

 

• Amennyiben a terminál nem rögzített módon (pl. csavarozással) kerül elhelyezésre, az eredeti 

telepítési pozíciót a telepítési hely jellegétől függően műszakonként/naponta ellenőrizni kell. 

 

• A kijelzőt kizárólag puha, vegyszermentes nedves ruhával a telepítési hely jellegétől függően 

alkalomszerűen le kell törölni. Az érintő kijelző aktív használatakor javasolt a kijelző védőfóliát 

napi rendszerességgel alkoholos törlőkendővel is áttörölni. 

 

• Az érzékelő szenzort a használatból adódó véletlen érintések miatt javasolt napi szinten 

áttörölni, fertőtleníteni, Ügyelni kell, hogy a tisztításhoz/fertőtlenítéshez alkalmazott szerek az 

érzékelők nyílásaiba ne jussanak be. 

 

• A hőmérő szenzort a gyártás folyamán szigorúan kalibrálták nincs szükség helyszíni, időszakos 

kalibrálásra. 

 

• Javasolt havi időközönként egy riasztást kiváltó mérést/nem engedélyezett belépést teszt 

jelleggel ellenőrzésként elvégezni. 
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8.3. FERTŐTLENÍTÓ FOLYADÉK TARTÁLY CSERE 

A fertőtlenítő folyadék tartályának cseréjéhez a berendezést le kell állítani, a Főkapcsoló KI állásba 

való kapcsolásával áramtalanítani kell. A tartály a berendezés jobb oldali nyitható burkolata mögött 

található. 

FIGYELEM! A szivattyú meghibásodásának elkerülése érdekében, a fertőtlenítő 
folyadék szintjelző 0%-piros jelzése esetén a fertőtlenítő folyadék tartály azonnali 

cseréje szükséges! 

 

A csere lépései: 

1. Kapcsolja ki a berendezést a kikapcsoló gomb megnyomásával 

 

8.3.1 ábra Kikapcsoló gomb 

 

2. Áramtalanítsa a gépet a Főkapcsoló KI állásba való kapcsolásával. 

 

3. Csavarja le a szívócsövet és szintjelző úszót rögzítő kupakot 
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8.3.2 ábra Kupak eltávolítva 

 

4. Emelje ki a szívócsövet és szintjelző úszót 

 

8.3.3 ábra  

5. Helyezze át a feltöltött fertőtlenítő folyadék tartályba 

6. Csavarja vissza a zárókupakot 

FIGYELEM! A tartály cseréjét csak megfelelően képzett kezelő végezheti! 
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9. MELLÉKLETEK 

• EK Megfelelőségi Nyilatkozat 

• Fertőtlenítő folyadék biztonsági adatlapja 


