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Prenosna naprava za Aerosolno dezinfekcijo 

DECON Mini 150-D 
 
 
 

DECON Mini je naprava, namenjena razkuževanju  
prostorov. Primerna je za dezinfekcijo prostorov v 
zdravstvu, hotelih, gostinskih lokalih, šolah, vrtcih, 
domovih za ostarele, poslovnih prostorih in povsod tam, 
kjer je potrebno zagotavljati ustrezno mikrobiološko 
raven čistosti. 
 
Prednosti naprave DECON Mini: 

• enostavno upravljanje – skoraj v celoti 
avtomatiziran način delovanja 
omogoča varno rokovanje in izvedbo 
popolne dezinfekcije prostorov, 

• enostavno prestavljanje po prostorih 
• hitro ponovno polnjenje naprave – 

posebej zasnovana embalaža sredstva 
za dezinfekcijo zagotavlja enostavno 
menjavo izpraznjene plastenke in 
varno rokovanje s sredstvom, 

• naprava je v celoti razvita in narejena v 
Sloveniji – zagotovljen servis  
 

 

Namen naprave: 
Naprava je namenjena manjšim prostorom do 160 m3. Ustvarja dezinfekcijski aerosol, ki ga generira s 
črpanjem dezinfekcijskega sredstva preko namenske šobe. Napravo odlikuje odličen sistem 
razprševanja z ustreznim kotom razprševanja in optimalno velikostjo kapljic dezinfekcijskega sredstva, 
ki omogoča dobro homogenizacijo v prostoru, ter hkrati enakomerno porazdelitev dezinfekcijskega 
sredstva po vseh površinah v prostoru. 
 
Uporaba naprave:  
Naprava za svoje delovanje potrebuje priklop na električno omrežje. Pred začetkom uporabe je 
potrebno napravo postaviti v prostor cca 1,5 m od stene. Pred vklopom naprave je potrebno nastaviti 
čas do aktivacije naprave (v tem času se prostor zapusti), ter čas delovanja naprave, ki je odvisen od 
površine prostora in je točno določen z grafom. Prostor je potrebno dobro zatesniti in ga zapustiti 
predno se naprava samodejno vklopi. Osebje se po določenem času od zaustavitve naprave vrne v 
dezinficirano sobo.  
 
Dezinfekcijsko sredstvo: 
Za popolno dezinfekcijo priporočamo uporabo sredstva IZA effect Green Line 6, narejeno na bazi 4,9% 
vodikovega peroksida, ki ima tudi vse potrebne varnostne liste in teste učinkovitosti.  
Embalaža za dezinfekcijsko sredstvo je plastenka volumna 5 litrov, ki se s posebnim sistemom pritrdi 
znotraj naprave, kar omogoča varen transport naprave, z nameščenim dezinfekcijskim sredstvom, 
znotraj objekta. Pred prenašanjem naprave med različnimi lokacijami je predvidena predhodna 
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demontaža plastenke. Pri menjavi dezinfekcijskega sredstva se menja plastenka skupaj z vsebino, tako 
da ni potrebe po prelivanju dezinfekcijskega sredstva. 
 
 

Tehnični podatki naprave: 
 

Tip naprave: DECON Mini  
  

Dimenzija (D x V x G) 275 x 250 x 270 mm 
Teža 5kg (brez dezinfekcijskega sredstva) 
Čas delovanja do  30 min 
Volumen dezinfekcije do 85 m3 (0,5 L), do 160 m3 (1 L) 
Električni priklop 230V/50Hz/0.2 kW 
Hrupnost 60 dB 
Poraba 30 g/min 
Dezinfekcijsko sredstvo IZA effect Green line 6 
Embalaža dezinfekcijskega sredstva Plastenke 0,5 L ali 1 L  

     
 

 

 
 

 
 
 
Varnostni napotki:  
 

• Uporabnik, se mora pred delom z napravo, seznaniti z 
uporabniško dokumentacijo in jo pri delu upoštevati. 
 

• Napravo lahko uporabljajo samo za to strokovno 
usposobljene in poučene osebe, ki so osveščene o 
morebitni nevarnosti, zaradi nepravilnega rokovanja z 
napravo in o ukrepih za preprečevanje le-teh.  
 

• Napravo, in vse njene podsestave, je dovoljeno 
uporabljati samo v skladu z njihovo namensko funkcijo in 
z upoštevanjem odredb o varni uporabi.  
 

• Varnostnih in zaščitnih delov ni dovoljeno samovoljno 
odstranjevati, oziroma jih onesposobiti.  
 

• Vsa ostala navodila pridobi kupec ob nakupu naprave.  

  

   
 

 
 
Garancija: 12 mesecev 
 

 
Distributer:  
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