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Esterilizador de ar tipo torre
As torres de UVC-TORR são esterilizadores de ar de alta performance para ambientes industriais, comerciais ou residenciais.
Elas atuam inativando microorganismos presentes no ar, com
efeito cumulativo durante sua operação contínua, mesmo com a
presença de pessoas. São a solução para ambientes fechados e
com circulação de pessoas.
O ar é silenciosamente aspirado e passa por lâmpadas germicidas UVC, retornando ao ambiente. A alta vazão de 150m3/h de
ar permite a desinfecção do ar de ambientes de até 45m2. O
projeto das estruturas interna e externa da TORRE UVC-TORR
promovem o melhor aproveitamento da capacidade germicida
das lâmpadas de forma silenciosa e com baixo consumo de
energia elétrica.
A instalação é muito simples. Basta fixar a TORRE UVC-TORR na
parede, no teto ou mesmo no piso do ambiente, conectar na
tomada de alimentação elétrica e acionar o equipamento para
que a esterilização seja iniciada. As grades de entrada e saída de
ar possuem filtros laváveis anti-insetos e anti-estáticos para
evitar a entrada de elementos que comprometam a eficiência do
tratamento.
A TORRE UVC-TORR possui elementos de segurança para evitar a
exposição de pessoas e animais aos raios ultravioleta. São fechos
por chave, interruptores de desligamento automático, temporizador e etiquetas de segurança, além do projeto construtivo do
equipamento, concebido para evitar vazamentos de radiação
UVC.
Sistema de desinfecção por Luz Ultravioleta UVC
Com o apoio de pesquisadores, a 2Solve desenvolveu 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 específicas. Cada equipamento 2Solve possui a
barreira de segurança adequada, visando proteger os usuários.
Os equipamentos são leves, robustos e práticos para 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.
Caso desejado, pode-se emitir laudos específicos de aplicações
de nossos produtos, para uma eventual auditoria.
Informações técnicas:
Descrição: ESTERILIZADOR DE AR TIPO TORRE
Medidas externas: L 52cm x A 87cm x C 24cm
Capacidade cúbica: 70 litros
Tensão: 127 ou 220 vac
Modelo: UVC-TORR-150
Vazão: 150m³/h
Potência elétrica: 50W
Modelo: UVC-TORR-225
Vazão: 225m³/h
Potência elétrica: 75W
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Imagens meramente ilustrativas.
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