
     

 

Dekonta CBRN s.r.o. 
info@dekontacbrn.cz 
tel: 724 071 724 

Zařízení DAF2 – ilustrační foto 

 

Dezinfekční zařízení DAF2 
 

DAF2 je mobilní dezinfekční / dekontaminační zařízení, určené pro venkovní a vnitřní 
prostory, kde je přístup k zasažené oblasti buď omezen (stísněné prostory, mechanické 
překážky), nebo tam, kde je z hlediska následných škod vyloučeno použít razantní techniku 
oplachu. 

DAF2 je určeno pro dvoumužnou obsluhu. 
Základem DAF2 je tlaková nádoba s nasávací 
trubicí a aplikační pistolí s vyměnitelnými 
tryskami o různé intenzitě. Aby bylo možné 
zařízení používat i v exteriérech, nezávisle 
na přípojce elektrického proudu, je pro 
tlakování zásobní nádoby určen malý 
výkonný kompresor napájený baterií, 
zakomponovaný přímo do sestavy 
aplikátoru. Tlaková nádoba je opatřena 
vodoznakem, který ukazuje aktuální stav 
hladiny činidla. Zdrojem energie pro 
kompresor je LIFEPO4 akumulátore o 
kapacitě 80 Ah. Akumulátor je možné 
v případě potřeby během provozu snadno 
vyměnit za nabitý, případně dobít. Tlak 
v aplikační pistoli je regulován pomocí 
redukčního ventilu, který udržuje v hadici za 
aplikační nádobou konstantní tlak do 4 bar. 
Celá sestava aplikátoru je instalována na 
dvoukolový vozík, aby bylo možné sestavu 
snadno přemísťovat. 

 
 

Technické parametry DAF2: 
Užitečný objem tlakové zásobní nádoby: 20 l 
Parametry kompresoru: pracovní napětí 12 V – pracovní el. proud 45 A – průtok vzduchu na 
výstupu 150 l vzduchu/min – max. tlak 15 bar 
Parametry akumulátoru: 14,8 V – 80 Ah 
Teoretická nepřetržitá pracovní doba zařízení na jedno nabití akumulátoru: cca 2 hod. 
Užitečná pracovní doba zařízení na jedno nabití akumulátoru: nejméně 8 hod. 
Doba aplikace zcela naplněné nádrže (20 l): 5-30 minut (v závislosti na použité trysce. 
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Funkční zkouška prototypu DAF2 

Funkční zkouška prototypu DAF2 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Prototyp dekontaminačního zařízení byl vyvinut společností Dekonta, a.s. ve spolupráci s UPOL. za podpory 
Ministerstva vnitra, v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015/2020 (BVIII/1 – VS), i.k. 
projektu VI20162019017. 

 


