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DEZINFEKCIJSKI
PREHOD



KAJ JE
DEZINFEKCIJSKI 
PREHOD?
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Dezinfekcijski prehod omogoča varno, enostavno ter učinkovito 

dezinfekcijo površin pred virusi in baketerijami. S pomočjo 

pametnega avtomatskega pršenja razkužila zagotovimo kratko 

izpostavljenost tam kjer je to potrebno. Učinkovito baterijsko 

delovanje z enim samim polnjenjem baterije zadostuje za 18.000 

prehodov.

Možnost uporabe: zdravstvene ustanove, upravne ustanove, banke, 

hoteli, športni objekti, restavracije, šole, poslovni prostori, trgovski 

centri, ...

Dezinfekcijski prehod je zasnovan in proizveden v Sloveniji.



ZAKAJ DEZINFEKDIJSKI PREHOD?
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Zdravstveno varstvo
Dezinfkecijski prehod s kapljičnim 
sistemom, ki je neškodljiv za zdravje.

Avtomatično delovanje
Pršenje v prehodu je popolnoma 
avtomatično s pomočjo foto celic.

Brezkontaktno merjenje 
temperature
Pametna kamera omogoča 
brezkontaktno merjenje temperature.

Montaža
Enostavna montaža v manj kot 1 uri.

Vzdrževanje
Enostavno vzdrževanje, potrebno samo 
polnjenje baterije in rezervarja za 
dezinfekcijsko sredstvo. Prikaz nivoja 
baterije in dezinfekcijskega sredstva.

Zmogljivost
600 prehodov na uro, max 10 na 
minuto.

Dostopnost
Primerno tudi za invalidske vozičke in 
mlajše otroke.

Učinkovitost dezinfekcije
Prehod omogoča 99,9% uničenje 
virusov in bakterij po celotnih oblačilih 
in predmetih znotraj prehoda.

Pametno delovanje
Za osebe nižje od 1m se aktivirajo
samo spodnje šobe. S tem 
privarčujemo pri energiji in 
dezinfekijskem sredstvu.

Brezkontaktna
dezinfekcija rok
Možnost montaže avtomatskega 
dozirnika razkužila.

Proizvodnja
Proizvedeno in zasnovano v Sloveniji.

Branding
Možnost izbire barve ter logotipa 
podjetja.
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Prostor za 
oglaševanje

Avtomatski 
dozirnik razkužila

(OPCIJSKO)

Toplotna kamera za 
merjenje temperature

(OPCIJSKO)

Rezervoar 
za razkužilo

Baterija

Dezinfekcijski 
predpražnik

Razpršilna 
šoba Senzor 

prehoda

Navodila
za vhod



MODELI
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Model 1
Osnovni model

Model 2
Osnovni model +

Avtomatski dozirnik razkužila

Model 3
Osnovni model +

Avtomatski dozirnik razkužila +
Toplotna kamera za merjenje temperature



IZGLED PO
VAŠI ŽELJI
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TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE
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Kapaciteta: do 10 prehodov na minuto

Poraba tekočine:  220 prehodov/l

Število prehodov na uro: do 600

Kapaciteta rezervarja: 20l – 4.400 prehodov

Število pršilnikov: 6

Interval pršenja: 2s

Moč baterije: 2x50A

Čas polnjenja: 6h

1 polnjenje baterije zadostuje za: 18.000 prehodov

Pritisk pršenja: 6 bar

Napajanje: 24v

Materjal: Notranji del INOX, zunanji del barvano jeklo (barva po želji)

Dimenzije: 220 x 137 x 85 cm (višina x širina x globina)

Temperaturno območje: 2 °C do 40 °C



Temniška ulica 28, 4202 Naklo

info@trampuz.si
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T: 04 25 77 230
F: 04 25 77 231
M: 041 378 117




