
Tootekataloog
Käte puutevaba desinfitseerimine



Sensor
Aktiveerib käte sisestamise korral pihustuse, mille 
annust saab seadistada

Võrgu- või akutoide 
Võrgu- või akutoite võimalus võimaldab 

paigalduskohta vabalt valida

Suur ava
Mõlemat kätt saab korraga 

desinfitseerida

Täpne doseerimine 
Seadistada saab 10 erinevat 

doseerimisannust: 0,5–5 ml

Ühilduvus
Kasutada saab kõiki vedelaid käte 

desinfitseerimisvedelikke

Suur pihustuslaius
Katab mõlemad käed ühtlaselt 

antiseptilise vedelikuga

Vedelikupüüdur
Liigne vedelik kogutakse filtrisse

Signaali edastus (valikuline)
Elektrooniline signaal, nt automaatsete uste, 

pöörduste jms jaoks

Loendur (valikuline)

Loendab kasutuskordi ja näitab 

desinfitseerimisvedeliku kulu

DIN-laadimispesa (valikuline)
Komplekti kuuluva akulaadija või lisavarustusse 

kuuluva toiteadapteri ühendamiseks

Steripower® white edition

Plastist puutevaba desinfitseerimisvahendi dosaator 
enamlevinud kuni 1000 ml mahutite jaoks

LED Beleuchtung (optional)

Tehnilised andmed Ülevaade tootest

Tööpinge

Võrgu-/akurežiim

Mahuti

Mõõtmed

Mass (neto)

Eriomadused

10041

10046

10047

10048

12 V

jah/jah

K 505 × L 290 × S 200 mm

kuni 1000 ml

5,2 kg (10041, 10046) 
3,5 kg (10047, 10048)

Suur ava mõlema käe mahutamiseks

seadme küljes oleva laadimispesaga

reklaamstendide/seinaekraanide jaoks

võrgutoide 240 V sisemise toiteadapteriga

signaaliedastuse ja 240 V võrgutoitega



SteriTower®

Sageda kasutuskoormusega kohtadesse sobiv stabiilne 
desinfitseerimisvedeliku dosaator kasutamiseks  
enamlevinud kuni 2x5000ml mahutitega

Sensor
Aktiveerib käte sisestamise korral pihustuse, mille 
annust saab seadistada

Võrgu- või akutoide 
Võrgu- või akutoite võimalus võimaldab 

paigalduskohta vabalt valida

Suur ava 
Mõlemad käed saab desinfitseerida 

korraga

Täpne doseerimine 
Seadistada saab 10 erinevat 

doseerimisannust: 0,5–5 ml

Ühilduvus
Kasutada saab kõiki vedelaid käte 

desinfitseerimisvedelikke

Suur pihustuslaius
Katab mõlemad käed ühtlaselt 
antiseptilise vedelikuga

Vedelikupüüdur
Liigne vedelik koguneb filtrisse

Signaali edastus (valikuline) 
Elektrooniline signaal, nt automaatsete uste, 

pöörduste jms jaoks

Loendur (valikuline)

Loendab kasutuskordi ja näitab 

desinfitseerimisvedeliku kulu

Rätikujaotur ja prügikast 
Antiseptiliste puhastusrätikute jaotur ja 

sisseehitatud prügikast

Tehnilised andmed Ülevaade tootest

Tööpinge

Võrgu-/akurežiim

Mahuti

Mõõtmed

Mass (neto)

Eriomadused

85000

86000

rätikujaoturiga

rätikujaoturita

12 V

jah/jah

kuni 2 × 5000 ml

K 1610 × L 350 × S 305 mm

51 kg

individuaalne kujundus teie 
ettevõtte logoga, lukustatav



Picco500

Roostevabast terasest puutevaba 
desinfitseerimisvahendi dosaator enamlevinud kuni 
500 ml mahutite jaoks

Sensor
Aktiveerib käte sisestamise korral pihustuse, mille 
annust saab seadistada

Võrgu- või akutoide 
Võrgu- või akutoite võimalus võimaldab 
paigalduskohta vabalt valida

Pihustusava
Ühe käe desinfitseerimine

Täpne doseerimine 
Seadistada saab 10 erinevat 

doseerimisannust: 0,5–5 ml

Ühilduvus
Kasutada saab kõiki vedelaid käte 

desinfitseerimisvedelikke

Suur pihustuslaius
Katab mõlemad käed ühtlaselt 
antiseptilise vedelikuga

Vedelikupüüdur
Liigne vedelik koguneb filtrisse

Signaali edastus (valikuline) 
Elektrooniline signaal, nt automaatsete 

uste, pöörduste jms jaoks

Loendur (valikuline)

Loendab kasutuskordi ja näitab 

desinfitseerimisvedeliku kulu

Kontrollaken
Vedelikutaseme kontrollimiseks

Tehnilised andmed Ülevaade tootest

Tööpinge

Võrgu-/akurežiim

Mahuti

Mõõtmed

Mass (neto)

Eriomadused

40146

40147.001

40148.001

12 V

jah/jah

kuni 500 ml

K 377 × L 215 × S 165 mm

7,0 kg

elektropoleeritud pind

reklaamstendide/seinaekraanide jaoks

toiteadapteri ja ühenduskaabliga

toiteadapteri, ühenduskaabli 
ja signaaliedastusega



Signaali edastus (valikuline) 
Elektrooniline signaal, nt automaatsete 

uste, pöörduste jms jaoks

Loendur (valikuline)

Loendab kasutuskordi ja näitab 

desinfitseerimisvahendi kulu

Lukustatav
Komplekti kuulub kaks võtit

Kontrollaken
Vedelikutaseme kontrollimiseks

Sensor
Aktiveerib käte sensori alla asetamise korral 
pihustuse, mille annust saab seadistada

Võrgu- või akutoide 
Võrgu- või akutoite võimalus võimaldab 

paigalduskohta vabalt valida

Täpne doseerimine
Vedelike puhul saab seadistada 10 erinevat 

doseerimisannust: 0,5–5 ml (geel/seep u 1 ml)

Ühilduvus
Kasutada saab kõiki vedelaid käte 

desinfitseerimisvedelikke

Suur pihustuslaius
Katab mõlemad käed ühtlaselt antiseptilise 
vedelikuga

Vedelikupüüdur (valikuline)

Liigne vedelik koguneb filtrisse

Mini 500 / Mini500 S

Puutevaba desinfitseerimisvahendi dosaator kuni 
500 ml mahutite jaoks. Saadaval ka seebi- ja 
geelidosaatorina (Mini500 S)

Tehnilised andmed Ülevaade tootest

Mahuti

Võrgu-/akurežiim

Tööpinge

Mõõtmed

Mass (neto)

Eriomadused

40501

40511

K 190 × L 200 × S 102 mm

kuni 500 ml

jah/jah

12 V

2,7 kg

Mini500 S-i sees on 
võimalik kasutada ka geeli 
ja seepi

standardvärvid:
roostevaba teras / valge / 
punane / must Muud RAL-
värvid saadaval tellimisel

geel või seep

desinfitseerimisvedeliku dosaator



Steripoweri seadmete võrdlus

             Steripower®
white edition

SteriTower® Mini 500 / 
Mini500 S

Picco500

Värvid
valge standardvärv on 

valge / Individuaalne 
kujundus on võimalik

elektropoleeritud 
roostevaba teras

roostevaba teras, valge, 
punane, must 

Muud RAL-värvid 
päringul

Mõõtmed
K 505 × L 290 × S 

200 mm
K 1610 × L 350 × S 

305 mm
K 377 × L 215 × S 

165 mm
K 190 × L 200 × S 

102 mm

Mahuti suurus
1000 ml, koos 
alusega kuni

5000 ml

kuni 2 × 5000 ml 500 ml 500 ml

Desinfitseerimisvahend
vedelik vedelik vedelik vedelik / geel, seep

Aku-/võrgutoide
jah/jah jah/jah jah/jah jah/jah

Vedelikupüüdur
integreeritud integreeritud integreeritud valikuline

Loendur
valikuline valikuline valikuline valikuline

LED-valgustus (valikuline)
valge, punane, 
roheline, sinine, 

punane-roheline-sinine 

LED Beleuchtung (optional)

valge, punane, 
roheline, sinine, 

punane-roheline-sinine    

valge, punane, 
roheline, sinine, 

punane-roheline-sinine 

valge, punane, 
roheline, sinine, 

punane-roheline-sinine 




