
Informações técnicas:
Descrição: Cabine de desinfecção por Luz Ultravioleta UVC
Modelo: UVC-CAB-170
Medidas externas: L 75cm x A 181cm x C 100cm
Medidas internas entre paredes: L 70cm x A 165cm x C 90cm
Medidas internas (área útil): L 66cm x A 160cm x C 83cm
Capacidade cúbica:  1300 litros (sem lâmpadas)
Tensão: 220 volts
Capacidade de ser alimentado por baterias
(necessário dimensionar baterias em função da
duração da jornada)
Potência: dimensionado de acordo com dimensões do 
equipamento
Esterilização de 99,99% do coronavirus

Cabine de desinfecção por Luz Ultravioleta

Fabricado no Espírito Santo

Cabine de desinfecção 
por Luz Ultravioleta

A UVC-CAB-170 foi desenvolvida para viabilizar de forma 
fácil e rápida a desinfecção de equipamentos acoplados à 
pedestais e também uma infinidade de objetos de finalida-
des diversas, tais como jalecos, máscaras, mangueiras, cabos 
elétricos e muito mais.
Basta posicionar os itens de forma que a luz alcance as 
superfícies, virar a chave “habilita”, pressionar o botão 
“Liga”, aguardar o tempo já programado e pronto!
A cabine é fornecida desmontada para montagem pelo 
usuário ou pela 2Solve, e graças ao projeto inovador, pode 
ser montada em menos de 20 minutos por uma pessoa, 
para a montagem básica.
O modelo UVC-CAB-170 é o básico. A construção modular 
viabiliza a entrega de cabines em tamanhos e formatos 
diferentes para atender necessidades específicas.

Sistema de desinfecção por Luz Ultravioleta UVC
Com o apoio de uma rede de cientistas, a 2Solve desenvol-
veu uma linha de produtos com o objetivo de desinfectar 
equipamentos e ambientes utilizando radiação ultravioleta 
do tipo UVC. Além de cabines, câmaras, veículos, túneis e 
dispositivos portáteis, podemos construir dispositivos 
customizados para atendimento a demandas das mais 
simples até as mais complexas.
Cada equipamento 2Solve possui a barreira de segurança 
adequada, visando proteger os usuários. Os equipamentos 
são leves, robustos e práticos de transportar e montar. Peças 
em alumínio revestido, aço inoxidável e MDF revestido dão 
durabilidade e facilitam a limpeza e a esterilização do 
próprio equipamento.
As características dos produtos viabilizam a execução de 
tarefas de forma segura, limpa, silenciosa, rápida e eficiente, 
dispensando a aspersão de líquidos ou vapor. 
Utilizando acessórios para aquisição de dados, podemos 
medir a intensidade aplicada e registrar as informações para 
eventual auditoria.

Opções de contratação 
Prestação de serviço, aluguel e venda.
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Imagens meramente ilustrativas.
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