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FISA TEHNICA 
 

 

Instalatie de pulverizare pentru decontaminarea autovehiculelor  
 

1. Modul de functionare  

Functionarea instalatiei se bazeaza pe pulverizarea solutiei dezinfectante  in jurul autovehiculelor,  

formand astfel o perdea foarte fina ce se depune pe caroserie si sub vehicule. 

Instalatia asigura dezinfectia exterioara pentru toate autospecialele de interventie  ale SAJ, ISU 

SMURD, Jandarmerie, etc. 
 

2. Structura instalatiei 

Instalatia este formata din 5 module: modulul inferior, 2 module laterale, modulul superior si 

instalatia de pompare. 
 

3. Dimensiuni: 

Inaltime: 4 m 

Latime: 3,5 m 
 

4. Instructiuni de montare 

Instalatia este conceputa si realizata pentru a putea fi transportata si montata usor la locul de 

functionare. 

Montarea instalatiei de dezinfectie este o operatiune simpla si nu necesita pregatire deosebita, dar 

este necesar un instructaj de protectia muncii. 

Montarea instalatiei se va face pe suprafata cu amenajare minima. In cazul in care instalatia se 
monteaza pe un sol insuficient tasat, sub placile modulelor laterale se vor aseza talpi de lemn. 
Instalatia nu se va monta pe pamant inghetat. 
Nu se admite montarea elementelor componente deformate, sau cu defectiuni. 

Dupa asamblarea completa a instalatiei, aceasta se poate ancora suplimentar cu dibluri si cabluri 

de ancorare, folosind sistemul rapid de tensionare cu surub.  

Daca suprafata nu permite montarea cu dibluri, modulele laterale sunt dotate cu spatii pentru 

montarea  unor greutati suplimentare pentru mentinerea stabilitatii instalatiei. 
 

5. Mod de utilizare 

Dupa montarea instalatiei, aceasta se va conecta la o sursa de current de 220V, folosind cablul 

integrat standard. Instalatia se va porni pentru efectuarea unui test. 

Porniti instalatia si rulati autovehicolul lent pe sub instalatie, pentru a va asigura ca toate 

suprafetele acestuia sunt dezinfectate.  

Atentie la cablurile de ancorare in timpul rularii ! Asigurati-va ca rulati autovehicolul peste zonele 

protejate ale modulului inferior pentru a proteja duzele de pulverizare.  
 

6. Pret. Conditii de achizitie si livrare 
Pentru un sistem complet functional, pretul  este de 3300 euro si 
nu include transport, montaj și TVA. 
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Egea Invest SRL își rezerva dreptul de a modifica prețul produsului prin negociere  cu clientul, 
in funcție de caz. 
Pentru instituțiile din sistemul sanitar din Romania, pretul este de 2000 
Euro și nu include transport, montaj și TVA 19%. 
Plata se face in lei la cursul BNR,  de la  data facturarii. 
Termenul de livrare  este in funcție de disponibilitatea produsului. 
  
De asemenea, Egea Invest SRL poate pune la dispozitie si un sistem asemanator, 
ce poate fi folosit pentru dezinfectarea individuala a persoanelor. 
 

Odata cu contractarea acestei instalatii, beneficiarul va primi detalii suplimentare despre 

componente si modul de montare. 
 

Contact: Dl. Edouard Anisia – Director General S.C. EGEA INVEST S.R.L. 

              Tel:  0722 410222; E-mail: office@egea.ro; anisia.eg@gmail.com, 


