SISTEMA DE
DESINFEÇÃO POR
ULTRAVIOLETA
UVC

De acordo com o estudo do CDC – Centers for Disease Control and
Prevention, COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in
Restaurant, Guangzhou, China, 2020, o vírus pode ser transmitido pelo
ar em ambientes fechados.
É conhecido que o SARS-CoV-2 pode infetar pela permanência no ar
até 3 horas, até 4 horas em superfícies de cobre, até 24 horas em
papelão e até 2-3 dias em aço inoxidável e plástico.
A pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 veio evidenciar a importância
das medidas de desinfeção para evitar a propagação da doença.
Reveste-se adicionalmente da maior importância no sentido de
devolver a confiança no regresso com segurança à normalidade,
perante o desafio de conviver, durante um longo período, com a
presença do vírus em locais publicos, locais de trabalho e de um modo
geral afetando a qualidade de vida de todos.

TECNOLOGIA UVC
A tecnologia UVC tem sido usada amplamente ao longo dos últimos 40
anos na desinfeção do ar, superfícies, aplicações hospitalares, água
potável, água residual, produtos farmacêuticos e todo um conjunto de
patógenos (IUVA - International Ultraviolet Association, Fluence UV
Dose Required review IUVA).
Todas as bactérias e vírus testados até o momento (muitas centenas ao
longo dos anos, incluindo outros coronavírus)
respondem
favoravelmente à desinfeção por UVC.
É conhecido que o efeito germicida dos UVC, obtido especificamente
entre 200-280nm, inativa outros coronavírus, SARS-CoV- 1 e o MERSCoV.
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SISTEMAS DE
DESINFEÇÃO
AIR PLUG-IN
O AIR PLUG-IN é um sistema compacto de desinfeção para o ar, pronto a ligar
à corrente elétrica (230Vac). Atua permanentemente no local onde for
instalado, desinfetando mesmo com a presença de pessoas.
Além de ventilação autónoma, está equipado com um sistema de filtragem
prévio ao sistema de desinfeção UVC.
O AIR PLUG-IN pode ser instalado no interior, sendo compatível com o design
de qualquer espaço. Permite montagem na vertical, para conforto de
utilização ou equilíbrio estético, podendo também ser suspenso na horizontal
para interseção do fluxo de ar.
AIR IN-LINE
O sistema AIR IN-LINE está concebido para ser instalado no AVAC existente,
funcionando como desinfetante do ar em circulação sem causar qualquer
impacto no meio em causa.
É configurado à medida oferecendo o conforto de se tornar embebido como
um componente natural. É compatível com sistemas de condutas, expansão
direta e ventiloconvetores.
UVC SURFACES
O UVC SURFACES é um sistema móvel, polivalente, composto por um sistema
UVC à vista para utilização direta na desinfeção dos locais pretendidos.
É deixado a atuar o número de minutos necessários para desinfeção do
espaço.
Aplicações:
Hospitais, escritórios, laboratórios, restaurantes, escolas, hotéis, edifícios em
geral e transportes, podem ser desinfetados com o mínimo impacto e de
forma segura.
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