
Autonoma desinficeringsrobotar FABRIQUÉ 
EN 
FRANCE 

AMR-robotar med DSVA-teknik från 

+ 
En kombination av två erfarna tillverkares expertis 

För era medarbetares trygghet 

Säker arbetsmiljö: inga rester, inga gifter 

En certifierad process som garanterar en god miljöhygien 

  EFFEKTIV  ENKEL  SÄKER  

Våra lösningar kombinerar två innovativa tekniker 

Vår serie med robotar SHERPA® som antingen med autonom drift eller med fjärrstyrning  

går nära in i de zoner som ska desinficeras. 

Desinficeringssystemet för luftburen ytdesinficering (DSVA) Phileas®  från DEVEA 

använder centrifugeringsteknik för att projicera exakt kalibrerade mikrodroppar med 

desinfektionsmedel (5 till10µ). Den torra dimmma som då bildas kan nå alla ytor, även de 

mest svåråtkomliga, och tillförsäkrar en optimal desinficering. 

SHERPA-W SHERPA-B Projicering med roterande skiva 

Anpassad till de mest  

krävande miljöer 
Mångsidig robot för arbete 

och desinficering 
1 

Vår virusdödande process är certifierad 

SÄKER: Utöver vanligen använda metoder som inte riktigt räcker till 

(desinficeringsservetter eller konventionell sprutning) möjliggör vårt system en total 

desinficering utan risk för personal eller föremål då det virusdödande medlet inte 

lämnar några rester. 

ENKEL: Efter avslutad process (projicering, kontakttid och ventilation) kan de 

anställda tryggt återvända till sina lokaler efter bara några timmar. 

EFFEKTIV: DSVA-systemet har validerats i enlighet med normen 72-281 version 2014 och 

har erhållit ett AMM (godkännande för försäljning) vilket garanterar Phileas-systemets 

effektivitet mot virus till 99,99 %. 

MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR: inga rester, för ett maximalt flöde av 4,2 liter/timme. 

SMR ©05/2020 

8 

   

 

 
 

 

 

 



Vår SHERPA® täcker ett obegränsat antal 
användningssituationer och anpassar sig till 
alla typer av miljöer. 

ÖVRIGA 
Medicin, 
tjänster, 
transport 

INDUSTRI 
LOGISTIK 

kitting, matning 
av monterings- 
linjer 

E-HANDEL 
inleveranser, 

plockning, 
returer, 

utleveranser 

INDUSTRI 
PRODUKTION 
Transporter 

av varor 

DISTRIBUTION 
GMS, GSS, Drive LOGISTIK 

hantering 
Se dokumentationen för SHERPA® för robotens 

standardanvändning: transporter av varor, 

hanteringshjälp, matning av monteringslinjer, 

plockning etc. 

Våra mångsidiga robotar har lösningen för just er situation 

1 

2 

3 

SHERPA-B: Mångsidig för industriföretag, logistiker och e-handelsaktörer 

SHERPA-BD : Avsedd för desinficering snarare än för specialicerade tjänsteleverantörer 

SHERPA-W: Anpassad för de mest krävande och trånga miljöer inom tjänstesektorn såsom 
omklädningsrum, flygplan, tåg, tunnelbannor, flygplatser etc. 

Via en 

desinficerings- 

tjänst 

Hanteras av ert 

städföretag 
För köp eller 

uthyrning 

Om: 
Utvecklar, tillverkar och marknadsför en rad mobila och samarbetande robotar 

(AMR). Sherpa är uppfinnare av kombinationen ”follow me” och ”autonom” och 

erbjuder innovativa och mångsidiga lösningar till industrin, logistikföretag och e-

handelsaktörer. 

DEVEA är expert på luftburen ytdesinfektion och använder en teknik med 

centrifugering av vätskor för att sprida mikrodroppar som kan täcka alla ytor. En 

teknik som de behärskar till fullo och som gör DEVEA till en vetenskaplig garanti 

för detta unika erbjudande. 

Kontakt : Tel / +33 3 88 93 26 36 – E-mail / info@sherpa-mr.com 

Integratör: NORCAN SAS - Tel / +33 3 88 93 26 26 – E-mail / info@mynorcan.com 

2 SHERPA ǀ NORCAN  

Sherpa Mobile Robotics / 11 rue Ampère - 67500 Haguenau - France 
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