
 
 
 

MOBILNA DEZINFEKCIJSKA 
NAPRAVA 360-STOPINJSKA 
DEZINFEKCIJA 

STERILSTAR TOWER XS 
 
 

Možnosti uporabe 
 

Bolniške sobe  

Hotelske sobe  

Wellness centri  

Komercialne kuhinje 

Prostori za proizvodnjo, delo in skladiščenje 

 
Način uporabe 

 
SterilSTAR TowerXS je bil razvit za dezinfekcijo zraka in površin v 

posameznih prostorih. Mobilna dezinfekcijska naprava pri tem 

dopolnjuje standardne ukrepe za vzdrževanje čistoče. 

 
SterilSTAR TowerXS se uporablja za razkuževanje prostorov v 

bolnišnicah, hotelskih sob, wellness prostorov, komercialnih kuhinj 

ter proizvodnih, delovnih in skladiščnih prostorov brez osebja. 

 
S sevalnikom SterilSTAR TowerXS lahko denimo razkužite 

medicinske površine, strope, stene, elektronske naprave, prevleke 

za vzmetnice, mize, stole ali podobno. 

 
 
 

Sestava 
 

Mobilna dezinfekcijska naprava je izdelana iz visokokakovostnega 

nerjavnega jekla. Zaščitna mreža z natezalnim zapahom ščiti 

sevalnike UV-C pred trki s predmeti. SterilSTAR TowerXS je 

opremljen z digitalnim časovnikom, ki omogoča nastavitev želenega 

časa sevanja. 

 
Naprava je lahka in ima nameščena vrtljiva kolesca z blokadami, kar 

omogoča preprosto zamenjavo položaja. Nizko težišče naprave 

SterilSTAR TowerXS preprečuje, da bi se prekucnila. »Higienska 

zasnova« naprave TowerXS omogoča enostavno čiščenje. 

Na začetku in po koncu postopka obsevanja UV-C se oglasijo 

akustični signali. Poleg tega je naprava za boljšo zaščito oseb v 

bližini opremljena s štirimi senzorji gibanja. 

Tehnični podatki 
 

Tip TowerXS 

Dimenzije L 643 x B 643 x H 1239 mm 

Material Nerjavno jeklo V2A 

Sevalnik 12 visokoučinkovitih sevalnikov UV-C 

Moč 600 W 

Napetost 230 V +_ 10% 50..60 Hz 

Upravljanje časovnik 

Teža pribl. 45 kg 

Omrežni priključek Vitel za kabel z evropskim vtičem 

Varnost Zakasnitev vklopa/ 3D-360° senzorji za zaznavanje 
gibanja IFR / varnostna mreža / zaščita pred drobci 

Oznaka CE 

Značilnosti 
 

Izvedba 

Nerjavno jeklo V2A 
 

Območje uporabe 

različne možnosti uporabe, 360-stopinjsko delovanje 
 

Učinkovita dezinfekcija 

ne potrebujete nobenih drugih kemijskih dodatkov 
 

Enostavno vzdrževanje in čiščenje 

sevalnik lahko preprosto zamenjate sami z nekaj gibi 

 
Ekonomična rešitev 

sevalniki UV-C zagotavljajo zelo dolgo življenjsko dobo 
 
 
 

 
Št. izdelka Oznaka 

 
 

STE00XS100 mobilna dezinfekcijska naprava STERILSTAR TOWER XS 
360-stopinjska dezinfekcija 
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