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PURIFICADOR
AR AMBIENTAL

PFUVC

Modelo
Poder

PFUVC15B

PFUVC15IX

PFUVC20B

PFUVC20IX

20W

20W

25W

25W

254 nm (UVC) (Germicida)

Comprimento de onda do tubo
Potência do tubo

Tratamento do ar

Capacidade de desinfecção
90% de ar
m2 calculado com um telhado
2,5m 90% esterilizados

15W

15W

20W

20W

13,2m3/h

13,2m3/h

15,84m3/h

15,84m3/h

5,3m2/h

5,3m2/h

7m2/h

7m2/h

Capacidade do ventilador

445m3/h
Ventilador sem escova

Método de ventilação
Área máxima recomendada
por unidade
Envelope

50m2

50m2

A lâmpada de parede da linha Pritec FUVC leva o ar pela parte superior e faz com que ela percorra todo o
comprimento do tubo germicida, eliminando um grande número de vírus, bactérias e fungos em
suspensão. O ventilador do equipamento força a corrente tratada a ﬂuir pela parte traseira do dispositivo.

60m2

230V/50Hz
617x127x62mm

767x127x62mm

Microrganismos, vírus, bactérias ...

Eﬁcaz contra:

O uso da luz ultravioleta de curto espectro e, especiﬁcamente, o comprimento de onda de 254nm, tem sido
demonstrado como um sistema germicida altamente eﬁcaz por dezenas de anos.

60m2

Pintado metálico Aço inoxidável Pintado metálico Aço inoxidável
cozido (cor branca)
cozido (cor branca)
cetim
cetim

Tensão operacional
Dimensões

TEMPO DA EVOLUÇÃO
DESINFECÇÃO

Entrada
ar ambiente
não puriﬁcado

PFUVC20B

ar
Saída de
o
d
a
c
ﬁ
puri

A luz ultravioleta do espectro C não apresenta nenhum problema para o usuário, pois permanece dentro do
produto o tempo todo e, portanto, diferente de outros sistemas, permite que ele esteja constantemente em
operação, ajudando a manter um ambiente limpo para os microorganismos.

PFUVC15B

Opcionalmente disponível;
O revestimento usado neste
p ro d u to c o n t é m 3 5 % d e
dióxido de titânio (Ti02)

PFUVC20IX

UV

-Controle Remoto -Controle WIFI por APP
CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E
INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR
MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

1-

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

SAFE

PFUVC15IX
A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.
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PURIFICADOR
AR AMBIENTAL

PFUVCPG

Modelo
Poder

PFUVC15BPG

PFUVC15IXPG

20W

20W

Tratamento do ar

Capacidade de desinfecção
90% de ar
m2 calculado com um telhado
2,5m 90% esterilizados

25W

15W

15W

20W

20W

13,2m3/h

13,2m3/h

15,84m3/h

15,84m3/h

5,3m2/h

5,3m2/h

7m2/h

7m2/h

Capacidade do ventilador

Envelope
Acabamento

Ventilador sem escova
50m2

50m2

60m2

60m2

Metal
soldado TIG

Aço
inoxidável

Metal
soldado TIG

Aço
inoxidável

Branco pintado
para o forno

AISI304 cetim

Branco pintado
para o forno

AISI304 cetim

230V/50Hz

Tensão operacional
Programável
Eﬁcaz contra:
Dimensões

TEMPO DA EVOLUÇÃO
DESINFECÇÃO

445m3/h

Método de ventilação
Área máxima recomendada
por unidade

25W

254 nm (UVC) (Germicida)

Comprimento de onda do tubo
Potência do tubo

PFUVC20BPG PFUVC20IXPG

Sim

Sim

Sim

Sim

Microrganismos, vírus, bactérias ...
617x127x62mm

767x127x62mm

UV

SAFE
A versão PG do conhecido modelo PFUCV permite um uso muito simples, mas extremamente prático do
dispositivo. Seu cronômetro digital interno pode ser programado para início automático em horários
selecionados, bem como dias da semana deﬁnidos, bem como horários de parada. Desta forma, apenas
alimentando 230v o dispositivo gerencia seu funcionamento de forma autônoma.

Programador
de Tempo

PFUVC20BPG
O revestimento usado neste
p ro d u to c o n t é m 3 5 % d e
dióxido de titânio (Ti02)

C r o n ô m e t r o
e l e t rô n i c o d i g i t a l
com programas
diários e semanais.
Variedade de
programas on / off.

CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E
INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR
MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

3-

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

PFUVC20IXPG

PFUVC15IXPG

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.

PFUVC20BPG

PFUVC15BPG
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PURIFICADOR
AR AMBIENTAL

PFUVCIN

PFUVCIN

Modelo

250w

Poder

ar
Saída de
o
d
a
puriﬁc

254 nm (UVC) (Germicida)

Comprimento de onda do tubo

4x15w (60w)

Potência do tubo

Tratamento do ar

PFUVCINPH

Capacidade de desinfecção
90% de ar

100m3/h

Capacidade do ventilador

1500m3/h

Método de ventilação

Ventilador helicoidal de baixo ruído

Área máxima recomendada
por unidade

200m2
Estructura de metal pintada no forno

Envelope
Tensão operacional

230V/50Hz

Dimensões

1119x277x347mm

Eﬁcaz contra:

Microrganismos, vírus, bactérias ...

Programador de tempo

Não

Sim

Entrada de
ar ambiente
bruto

O modelo FUVCIN é especialmente projetado para ambientes com grandes espaços e tetos altos como
refeitórios, salas de reuniões, auditórios, salas polivalentes, etc. Integra-se em 4 tubos UVC de 254Nm
através dos quais ﬂui um grande ﬂuxo de ar, acionado por um ventilador helicoidal de baixo ruído.
A luz ultravioleta do espectro C não representa nenhum problema para o usuário, pois permanece dentro
do produto o tempo todo e, portanto, permite, ao contrário de outros sistemas, estar em constante
operação ajudando a ter um ambiente limpo de microorganismos.
Duas versões avançadas permitem a conexão / desconexão por controle remoto ou a integração de um
programador digital de horário para que o equipamento funcione automaticamente nos horários
desejados.

PFUVCIN

U

347

SAFV
E

Opcionalmente disponível;
O revestimento usado neste
p ro d u to c o n t é m 3 5 % d e
dióxido de titânio (Ti02)
-Controle Remoto -Controle WIFI por APP
1119

CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E
INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR
MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

5-

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

Cronômetro
eletrônico digital
c o m p ro g r a m a s
diários e semanais.
Variedade de
programas on / off.

277

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.
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PURIFICADOR
AR AMBIENTAL

PSPVC

PSPVC16

PSPVC21

20W

24W

Comprimento de
onda de tubo

254 nm
(UVC) (Germicida)

254 nm
(UVC) (Germicida)

Potência do tubo

15W

20W

13,2m3/h

15,84m3/h

5,3m2/h

7m2/h

Modelo
Poder

Tratamento do ar

Capacidade de desinfecção
90% de ar
m2 calculado com um telhado
2,5m 90% esterilizados

TEMPO DA EVOLUÇÃO
DESINFECÇÃO

Ventilador interno split

Método de ventilação
Área máxima recomendada
por unidade

50m2

60m2

Acabamento metálico cozido em formo (cor branca)

Envelope

230V/50Hz

Tensão operacional

650x150x60mm

Dimensões

Microrganismos, vírus, bactérias ...

Eﬁcaz contra:

Entrada
ar ambiente
não puriﬁcado

A luz de parede PSPVC foi projetada especiﬁcamente para ser usada em conjunto com aparelhos de arcondicionado internos (split), sendo colocados acima da entrada de ar e puriﬁcando o ar na sala usando o
sistema de acionamento de ar-condicionado. Um sistema prático e fácil de instalar, com uma taxa de
esterilização de 99,9% *.

r

Saída de a
puriﬁcado

A luz ultravioleta do espectro C não apresenta nenhum problema para o usuário, pois permanece dentro do
produto o tempo todo e, portanto, diferente de outros sistemas, permite que ele esteja constantemente em
operação, ajudando a manter um ambiente limpo para os microorganismos.

* O nível de esterilização depende do correto dimensionamento do produto, bem como da vazão da fenda.

Opcionalmente disponível;
O revestimento usado neste
produto contém 35% de dióxido de
titânio (Ti02)
-Controle Remoto -Controle WIFI por APP
CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E
INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR
MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

7-

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

PSPVC16
PSPVC21

UV

SAFE

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.
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PURIFICADOR DE AR
AMBIENTAL PARA O DUTO

PCUV15

Modelo

PCUV15

Potencia

20W

Longitud de onda tubo
Potencia tubo

Tratamento do ar

254 nm (UVC) (Germicida)
15W

Capacidad de desinfección
del aire al 90%

15m3/h

m2 calculados con un techo
de 2,5m esterilizados al 90%

6m2/h

Capacidad del ventilador
Método de ventilación
Área máxima recomendada
por unidad
Envolvente
Tensión de funcionamiento

TEMPO DA EVOLUÇÃO
DESINFECÇÃO

Dependendo do duto
Condutas de ar condicionado
60m2
Acabamento metálico
cozido em formo
230V/50Hz

Dimensiones

540x170x125mm

Eﬁcaz contra:

Microrganismos, vírus, bactérias...

PVPR (*):

O modelo PCUV15 foi projetado para ser instalado de maneira rápida e fácil no retorno do sistema
de ar condicionado do duto. Dutos compactos e de baixa pressão, onde outros equipamentos não
cabem e exercem oposição excessiva à passagem de ar.
Tão simples como fazer um furo de 70x45mm e inserir a lâmpada. A caixa do equipamento possui
4 orifícios para ﬁxá-lo ao duto ou pode ser colada ao duto com adesivo de montagem, pois o peso
é equilibrado e exerce muito pouca força na parede do duto.

UV

SAFE
O revestimento usado neste
p ro d u to c o n t é m 3 5 % d e
dióxido de titânio (Ti02)

CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E
INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR
MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

9-

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.
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PURIFICADOR DE AR
AMBIENTAL PARA O DUTO

PCUV

PCUV30

PCUV60

38W

70W

254 nm (UVC) (Germicida)

254 nm (UVC) (Germicida)

Potência do tubo

2x15W

4x15W

Capacidade de desinfecção
90% de ar

29m3/h

54m3/h

10,8m2/h

21,6m2/h

Modelo
Poder
Comprimento de onda do tubo

Tratamento do ar

m2 calculado com um telhado
2,5m 90% esterilizados

Dependendo do duto

Capacidade do ventilador
Método de ventilação
Área máxima recomendada
por unidade

Condutas de ar condicionado
100m2

200m2
Acabamento metálico
cozido em formo

Envelope

230V/50Hz

Tensão operacional

255x125x480mm

Dimensões

A luz ultravioleta do espectro C não é um problema para o usuário, pois está sempre dentro do duto e,
portanto, ao contrário de outros sistemas, permite que ela esteja operando constantemente, ajudando a
manter um ambiente limpo para os microorganismos.

255x250x480mm

Microrganismos, vírus, bactérias ...

Eﬁcaz contra:

Os módulos de puriﬁcação são projetados especialmente para serem instalados dentro do equipamento
de ar condicionado. Um sistema prático e fácil de instalar com uma taxa de esterilização de 99,9% *

TEMPO DA EVOLUÇÃO
DESINFECÇÃO

UV

SAFE

Mais detalhes sobre a instalação podem ser encontrados na próxima página.
Caso a instalação no local anterior não seja possível, você pode optar por instalar o equipamento no
próprio conduíte.

* O nível de esterilização depende do correto
dimensionamento do produto, bem como do ﬂuxo do duto.

O revestimento usado neste
p ro d u to c o n t é m 3 5 % d e
dióxido de titânio (Ti02)

CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E
INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR
MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

11-

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

PCUV60

PCUV30

As aletas frontais criam
turbulência no ar ao redor do
tubo para criar o efeito
germicida.

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.
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PURIFICADOR DE AR
AMBIENTAL PARA O DUTO

PCUV

PCUV80

Modelo

254 nm (UVC) (Germicida)

Comprimento de onda do tubo

Tratamento do ar

Potência do tubo

4x20W

Capacidade de desinfecção
90% de ar

72m3/h

m2 calculado com um telhado
2,5m 90% esterilizados

28,8m2/h
Dependendo da conduta

Capacidade do ventilador

Condutas de ar condicionado

Método de ventilação
Área máxima recomendada
por unidade

270m2
Acabamento metálico
cozido em formo

Envelope

230V/50Hz

Tensão operacional

255x250x630mm

Dimensões
Eﬁcaz contra:

1. Todo o ar fornecido à sala é tratado por tubos UVC toda vez que recircula,
atingindo rapidamente um nível muito alto de esterilização em um curto
espaço de tempo.
2. A luz projetada diretamente no evaporador o mantém livre de
microorganismos que, graças à umidade, proliferam muito facilmente se um
sistema de contenção não estiver instalado. A eliminação desses
microrganismos confere duas grandes vantagens;
A- O desempenho do evaporador é mantido, uma vez que o microﬁlme
biológico, no caso de não usar o UVC, produz uma barreira que reduz o ﬂuxo
de ar e, portanto, o desempenho do sistema.

Microrganismos, vírus, bactérias ...

UV

EXTERIOR

O local ideal para a instalação do equipamento é o espaço entre o trocador /
condensador e a turbina de propulsão com os tubos transversais à
passagem de ar. Este site de instalação traz grandes vantagens.

TEMPO DA EVOLUÇÃO
DESINFECÇÃO

80W

Poder

SAFE
Área de impulso

Ventilador
do pulso

Evaporador

Portão de regulação
do ar exterior

Retorno
aéreo

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO
EM DUTOS REDONDOS.

PCUV80

B- As colônias de patógenos formadas no condensador e na bandeja de
coleta, se não destruídas, são direcionadas para os canos e posteriormente
para as salas, sendo esse ar não tratado a causa de possíveis infecções ou
doenças.

3. A coordenação com o sistema de partida é fácil, pois pode estar relacionada à operação do motor. Se o motor de
acionamento estiver funcionando, o sistema UVC está funcionando; se o motor estiver parado, o sistema UVC será desligado.
Para máquinas inversoras em que o sinal do motor não pode ser usado diretamente, é possível capturar a operação de outro
ponto da instalação.

13-

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

As aletas frontais criam
turbulência no ar ao redor do
tubo para criar o efeito
germicida.

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO
EM QUADRADO

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.
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APLIQUE
GERMICIDAL

PAVC

Modelo
Poder

PAVC15B

PAVC15IX

PAVC20B

PAVC20IX

20W

20W

25W

25W

Comprimento de
onda de tubo

15W

15W

20W

20W

Tempo de esterilização
90% / 25cm (**)

12seg

12seg

10seg

10seg

Tempo de esterilização
99% / 25 cm (**)

75seg

75seg

60seg

60seg

Tempo de esterilização
90% / 50cm (**)

120seg

120seg

100seg

100seg

Potência do tubo

Tratamento de superfície + ar

254 nm (UVC) (Germicida)

Acabamento metálico Aço inoxidável Acabamento metálico Aço inoxidável
cetim
cetim
cozido em formo (branco)
cozido em formo (branco)

Envelope
Voltagem
funcionando

230V/50Hz
480x125x60mm

Dimensões

630x125x60mm

Microrganismos, vírus, bactérias ...

Eﬁcaz contra:

(**) Os tempos e superfícies aproximados podem variar dependendo do ambiente.

A luz de parede da Pritec VC destina-se a ser instalada dentro de armários, gavetas ou recipientes fechados
para realizar uma desinfecção profunda da superfície dos objetos internos em alguns minutos.
A exposição à luz ultravioleta do espectro C. deve ser evitada por humanos, animais e plantas.Para minimizar
o risco de exposição, dois tipos de sensores são oferecidos como uma opção.
A. Um par de sensores de desativação projetados para desligar instantaneamente o sistema se a porta ou
gaveta onde o aparelho está localizado estiver aberta. Consiste em dois sensores para garantir que a ignição
acidental não ocorra quando um deles for encoberto acidentalmente.
B. Sensor de movimento que desativa imediatamente o sistema ao detectar a presença de pessoas.
Opcionalmente disponível;

-Controle Remoto -Controle WIFI por APP
CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E
INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR
MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

15-

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

PAVC15IX

PAVC15B

PAVC20IX

PAVC20B

PRECAUCIÓN (RG-3):
Radiación perjudicial para la piel y ojos.
Nunca se exponga directamente a la radiación del tubo UVC.
CAUTION(RG-3):
Harmful radiation for the skin and eyes.
Never stand directly to the UVC tube radiation.

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO
POR UV C

595UVC+

P595UVC+B

Modelo

P595UVC+S

P595UVC+SW

75W

Poder
Comprimento de onda
do tubo

254 nm (UVC) (Germicida)
4x15W(60W)

Potência do tubo

Tratamento de superfície + ar

P595UVC+SR

Tempo de esterilização
95% / 35 cm (**)

15seg

15seg

15seg

15seg

Tempo de esterilização
70% / 200 cm (**)

10min

10min

10min

10min

Tempo de esterilização
95% / 200 cm (**)

120min

120min

120min

120min

15m2

15m2

15m2

Área máxima recomendada
15m2
por unidade

Acabamento metálico cozido em formo

Envelope
Voltagem
funcionando

230V/50Hz
595x595x50mm

Dimensões

Microrganismos, vírus, bactérias ...

Eﬁcaz contra:

(**) Os tempos e superfícies aproximados podem variar de acordo com o ambiente.

O modelo 595UVC + combina 4 tubos UVC de 15w (60w) totalmente à vista para obter uma capacidade de
desinfecção muito alta.
O ultravioleta de ondas curtas (UVC) é um sistema altamente eﬁcaz para combater rapidamente vírus,
bactérias e algas. Projetado para ser usado quando a sala estiver vazia de pessoas, animais ou plantas.
Existe a versão básica, a versão com sensor de movimento para desconexão automática, a versão sensor
+ controle remoto e, ﬁnalmente, a versão com sensor e controle por aplicativo, podendo programar o ligar e
desligar remotamente e com tempo.
É um produto extremamente versátil, pois pode ser instalado despercebido em um teto removível, em um
teto de superfície ou mesmo em uma parede ou teto suspenso.
Opcionalmente disponível;

P595UVC+B
P595UVC+S

P595UVC+SR
P595UVC+SW

-Controle Remoto -Controle WIFI por APP
CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E
INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR
MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.

17-

PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

PRECAUCIÓN (RG-3):
Radiación perjudicial para la piel y ojos.
Nunca se exponga directamente a la radiación del tubo UVC.
CAUTION(RG-3):
Harmful radiation for the skin and eyes.
Never stand directly to the UVC tube radiation.

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.
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TORRE DE LIMPEZA
E DESINFECÇÃO

PTWVC

Modelo

PTWVC60 (RC)(RCT)

PTWVC80 (RC)(RCT)

70W

86W

Poder
Comprimento de
onda de tubo

254 nm (UVC) (Germicida)
4x15W(60W)

4x20W(80W)

Tempo de esterilização
90% / 25cm (**)

15seg

10seg

Tempo de esterilização
99% / 25 cm (**)

100seg

60seg

Tempo de esterilização
90% / 50cm (**)

160seg

100seg

Potência do tubo

Tratamento de superfície + ar

Envelope

Acabamento metálico cozido em formo

Voltagem
funcionando
Dimensões

230V/50Hz
255x250x1080mm

255x250x1230mm

Microrganismos, vírus, bactérias ...

Eﬁcaz contra:

(**) Os tempos e superfícies aproximados podem variar de acordo com o ambiente.

A unidade Pritec PTWVC destina-se a ser usada em salas pequenas ou médias, para realizar uma
desinfecção profunda da superfície dos objetos internos em um curto período de tempo.
A sala no processo de esterilização deve estar completamente vazia de pessoas, animais ou plantas o
tempo todo, pois a luz UVC é prejudicial à pele e aos olhos.

O modelo CR possui um controle remoto para poder operar o sistema remotamente e minimizar o risco de
exposição à luz UVC.

10

min

O modelo CRT, além do controle remoto, possui um cronômetro com um tempo pré-estabelecido, após o qual o
sistema para automaticamente após o término, evitando assim a supervisão ou a exposição desnecessária.

1 metro
90% - 30seg
2 metros
90% - 1min
4 metros
70% - 2,30min / 90% - 5min
6 metros
70% - 4min / 90% - 8min
10 metros
70% - 7min / 90% - 15min

Opcionalmente disponível;

PTWVC60
PTWVC60RC
PTWVC60RCT

PTWVC80
PTWVC80RC
PTWVC80RCT

-Controle Remoto -Controle WIFI por APP
CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E
INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR
MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.
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PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

PRECAUCIÓN (RG-3):
Radiación perjudicial para la piel y ojos.
Nunca se exponga directamente a la radiación del tubo UVC.
CAUTION(RG-3):
Harmful radiation for the skin and eyes.
Never stand directly to the UVC tube radiation.

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.

20

APLIQUE
GERMICIDAL

PMNVC15

PMNVC15

Modelo

20W

Poder

Tratamento de superfície + ar

Comprimento de
onda de tubo

254 nm (UVC) (Germicida)

Potência do tubo

15W

Tempo de esterilização
90% / 5cm (**)

5seg

Tempo de esterilização
99% / 5cm (**)

20seg

Tempo de esterilização
90% / 20cm (**)

10seg
Acabamento metálico cozido em formo

Envelope
Voltagem
funcionando

230V/50Hz
620x100x140mm

Dimensões

Microrganismos, vírus, bactérias ...

Eﬁcaz contra:

(**) Os tempos e superfícies aproximados podem variar de acordo com o ambiente.

O modelo Pritec MN é projetado para desinfecção manual de superfícies de maneira prática, simples e
rápida.
Dada a necessidade de tratar móveis, como sofás, cadeiras, colchões, balcões, mesas ou outros produtos
similares, garantindo que o cliente que passa a usá-lo ou testá-lo no início e no ﬁnal encontre uma
superfície completamente limpa e segura, O equipamento MN é passado manualmente sobre a superfície,
eliminando todos os vestígios de microorganismos de maneira quase instantânea.

PMNVC15
(*) O usuário deste equipamento deve estar devidamente protegido com o respectivo EPI durante a utilização do produto.

O revestimento usado neste
p ro d u to c o n t é m 3 5 % d e
dióxido de titânio (Ti02)

CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E
INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR
MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.
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PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

PRECAUCIÓN (RG-3):
Radiación perjudicial para la piel y ojos.
Nunca se exponga directamente a la radiación del tubo UVC.
CAUTION(RG-3):
Harmful radiation for the skin and eyes.
Never stand directly to the UVC tube radiation.

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.
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PURIFICADOR
APLIQUEDE AIRE
AMBIENTAL
GERMICIDAL
PARA CONDUCTO

PVHVC
PCUV

PVHVC15M

Modelo

PVHVC15S
20W

Poder
Comprimento de
onda de tubo

Tratamento
Tratamiento
de superfície
de aire + ar

254 nm (UVC) (Germicida)
15W

Potência do tubo
Tempo de esterilização
90% / 25cm (**)

12seg

Tempo de esterilização
99% / 25 cm (**)

75seg

Tempo de esterilização
90% / 50cm (**)

120seg

Envelope
Voltagem
funcionando
Dimensões
Eﬁcaz contra:
Segurança

Acabamento metálico cozido em formo (Branco)
230V/50Hz
480x125x60mm
Microrganismos, vírus, bactérias ...
Unidade Mestre com Temporizador

Unidade Auxiliar

(**) Os tempos e superfícies aproximados podem variar dependendo do ambiente.

O equipamento PVHVC15 é projetado especialmente para a esterilização de veículos de maneira extremamente rápida,
simples e segura.
O comprimento de onda ultravioleta C inativa possíveis microorganismos na área tratada em segundos e é ideal para
oﬁcinas mecânicas, empresas de aluguel de carros, frotas de táxi ...
Seu design estudado permite que ele seja colocado nos trilhos do apoio de cabeça da grande maioria dos veículos ou,
alternativamente, seja suportado nos poucos modelos sem esses trilhos, sendo compatível de uma maneira ou de
outra com todos os modelos.

PVHVC15

É possível usar um único elemento ou vários, um em cada assento, todos interconectados para apenas precisar de uma
fonte de alimentação.
A unidade principal possui uma caixa que está fora do veículo para ativar e programar o sistema, dessa forma o usuário
ﬁca protegido da luz UVC o tempo todo e garante apenas o tempo necessário para a desinfecção, desligando o (s)
equipamento (s) automaticamente após o tempo deﬁnido.

CADA PRODUTO INCLUI 2 ADESIVOS EM ESPANHOL E INGLÊS PARA COLAR E
INFORMAR QUE SE ESTA USANDO UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO POR
MEIO DE ULTRAVIOLETA CLASSE C.
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PRODUTOS 100% PROJETADOS E FABRICADOS NA ESPANHA

A PRITEC RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DESTE CATÁLOGO.
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