
Blad 1 

COSMODAGA DESINFECTERENDE  POORT 

Esthetische desinfectiepoort die automatisch geactiveerd wordt en gedurende 2 à 3 seconden door 8 
spuitmondjes een desinfecterende niet schadelijke ecologische vloeistof verneveld ( 10 micron ) voor 
een optimaal resultaat. ( CE gecertifieerd )

De Cosmodaga is een vernevelaar voor een snelle en efficiënte desinfectie van personen en ideaal 
voor winkels, woonzorgcentra, hospitalen, industrie, scholen, luchthavens, stations,….. 

Zeer makkelijk te plaatsen, volautomatisch, en werkt op 230 volt, de Cosmodaga werkt als volgt, 
zodra een persoon de poort benaderd start het systeem automatisch, de persoon wordt volledig 
gedesinfecteerd door verneveling van kop tot teen zonder daarbij nat te worden!

De microverneveling van 10 micron op 60 bar zorgt voor een efficiënte werking

Desinfecterende vloeistof, om het beste en efficiëntste resultaat te bekomen, raden we het gebruik 
aan van  Sanapur van S2LIFE.



Blad 2 

COSMODAGA DESINFECTERENDE  POORT 

Cosmodaga Cosmodaga Pro

Aantal vernevelaars 8 8

Druk 60 bar 60 bar 

Verbruik 1l/min 1l/min

Druppelgrootte 10 micr 10 micr

Stroom 125 W (230V-50Hz) 125 W (230V-50Hz)

Afmetingen poort (B x D x H)  mm 1440x520x2400 1440x520x2400

Afmetingen vloerplaat (LxBxD) 1450x1000x10 1450x1000x10

Gewicht 135 kg 145 kg

Wateraansluiting  aan het net 

noodzakelijk Nee Ja

Passage * < 500 pers./dag > 500 pers./dag

Verbruik mengsel 0,05 l/pp 0,05 l/pp

* De cosmodaga beschikt over een 20 liter vat dat aangevuld moet worden, de Pro 
daarentegen is aan het waternet aangesloten!

0,039 0,039



Blad 3 

COSMODAGA DESINFECTERENDE  POORT 

Om het beste en efficiëntste desinfecterend resultaat te bekomen, raden we het gebruik aan van 
Sanapur ecologic van S2LIFE ( 100 % natuurlijk ), te verkrijgen bij Hakoma.

Poort
Constructie in composite panelen met 8 vernevelaars met een 

diameter van 10 mm

Pomp Mono fase electrische pomp 60bar, 2 plunjers, 1l/min

Electrisch 

paneel met 

programmatie

Elektrisch bedieningspaneel met  tijd programmatie

Aanzuig kit Tank met  aanzuigset met vlotter voor automatische stop

Tank
20 liter tank met reinigingsmiddel, gemengd met water                          

( verhouding 6 sanapur en 14 liter water)

Elektronisch oog
Electronisch oog dedecteerd en activeerd systeem zodra 

persoon de poort nadert

Platform
Platform in stainless steel met vinyl toplaag, waarop de poort op 

bevestigd wordt 



Blad 4 

COSMODAGA DESINFECTERENDE  POORT 

Afmetingen



Blad 5 

COSMODAGA DESINFECTERENDE  POORT 

Beschikbare kleuren


