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na ściance górnej komory natryskowej znajduje się podstawa no-
śna (11) dla rozmieszczonych na jej powierzchni modułu sterujące-
go, akumulatora, pompki (14) i elektrozaworu (15), a element dozu-
jący (9) oraz czujnik zbliżeniowy (10) są usytuowane centralnie.
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(54) Stanowisko do dezynfekcji rąk z łokciowym 
podajnikiem płynu dezynfekującego

(57) Stanowisko do dezynfekcji rąk z łokciowym podajnikiem pły-
nu dezynfekującego przeznaczone do ustawiania we wszelakiego 
rodzaju miejscach publicznych, w tym w galeriach handlowych, 
sklepach, obiektach kultury, zakładach pracy i innych miejscach 
w których, przy wejściu czy wyjściu wskazana jest dezynfekcja 
rąk, zbudowane z podstawy (1), zamocowanej w podstawie (1) 
kolumny (2), w której górnej części umiejscowiony jest dozownik 
łokciowy (3) płynu dezynfekującego, oraz umiejscowionej na sztorc 
planszy informacyjno-reklamowej (4), charakteryzuje się tym, 
że na sztorc plansza informacyjno-reklamowa (4) umiejscowiona 
jest w odstępie za kolumną (2).
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(54) przyrząd do kalibracji uchwytu do przenoszenia 
półfabrykatów wykonanych metodą spieku 
laserowego

(57) Przyrząd do kalibracji uchwytu do przenoszenia półfabryka-
tów wykonanych metodą spieku laserowego jest wykonany meto-
dą bezpośredniego spieku laserowego proszku metalowego, ma 
co najmniej jeden element do obróbki wykańczającej (1) o regu-
larnym kształcie i ściśle zadanych mierzalnych wymiarach oraz ma 
wiele ramion podporowych (2) połączonych z ukształtowanymi 
uchwytami (3) i uchwytem referencyjnym (3a) do pozycjonowania 
ramion podporowych (2) do przenoszenia półfabrykatów wykona-
nych metodą spieku laserowego, które posiadają otwór współpra-
cujący z elementem pozycjonującym uchwytu. Przyrząd ma wiele 
ramion łączących (6) łączących ramiona podporowe (2) z elemen-
tami do obróbki wykańczającej (1) lub łączących ramiona podpo-
rowe (2) z innymi ramionami podporowymi (2). Każdy element 
do obróbki wykańczającej (1) ma co najmniej jedną ścianę poziomą 
o zadanej grubości oraz o co najmniej (1) parę ścian poprzecznych 
o zadanej grubości ułożonych pionowo lub nieznacznie odbiegają-
cych od pionu, gdzie pierwsza ściana poprzeczna ułożona jest pro-
stopadle do drugiej ściany poprzecznej, a kąt prosty jest określany 
w płaszczyźnie poziomej. Elementy do obróbki wykańczającej (1) 
są zorientowane w ten sposób, że osie zerowego układu współrzęd-
nych frezarki są równoległe kolejno do osi długiej, osi poprzecznej 
i osi pionowej każdego elementu do obróbki wykańczającej (1).
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(54) element systemu składania wózka
(57) Element systemu składania wózka, który składa się z części 
połączonych przegubowo, które są dźwignią podporową tylne-


