
O ULE500 foi desenvolvido para uma desinfecção 
eficaz do ar ambiente. Devido ao ventilador muito 
silencioso, o dispositivo, que é operado por um 
interruptor de pressão, também pode ser usado em 
áreas de witing em consultórios médicos, salas de 
terapia e sociais, na indústria de hotelaria e 
restauração e muito mais.
Devido ao design especial da caixa com lacagem de 
alta qualidade, uma blindagem confiável da luz UV-C 
para as pessoas é garantida.

Esterilização de ar

EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO 
DE AR CIRCULANTE
ULE500 



The Effect

A luz UV-C de alta energia desencadeia uma reação fotoquímica. 
O comprimento de onda de 253,7 nm é absorvido pelos ácidos nucléicos das células e, dependendo 
da dose de irradiação, leva à inativação de vírus, bactérias e esporos de fungos. Por causa disso, a luz 
UV-C pode ser usada para inativação direcionada ou danificar até 99,9% dos microorganismos (como 
bactérias / vírus, leveduras e bolores)

Equipamento /montagem

A caixa de alta qualidade está equipada com lâmpadas UV-C de alta eficiência, um ventilador muito 
silencioso de alto desempenho e um filtro. Além disso, um indicador LED de serviço é instalado para 
uma exibição integrada das horas de operação.
Entregue pronto para plug-in com um cabo de alimentação de 3m.

Opções

Disponível em versão de suporte, para montagem em parede ou tecto

Dados técnicos
Tipo

Dimensões

Material da caixa

Voltagem

Potência

Ruído

Potência da ventoinha

Peso

Indicação

A 600 x C 600 x L 150mm (160)

Aço lacado
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Esta unidade de desinfecção de ar UV-C de alta 
qualidade com ventilador integrado desinfecta o fluxo de 
ar de forma confiável.

Função Um ventilador integrado regula o volume de ar 
ao design do emissor; protege funcionários e alimentos 
de forma confiável

Equipamento Ventilador integrado; a blindagem total 
dos emissores de UV-C garante uma protecção 
confiável do pessoal; o reactor electrónico é integrado 
à carcaça e protegido contra água; Display LED de 
serviço - para um display integrado de horas de 
operação

Montagem / manutenção Entregue pronto para 
conectar, para instalação flexível no tecto; os 
emissores podem ser trocados facilmente por meio 
de um encaixe roscado.
Opções Disponível com emissores de ozono para 
neutralização adicional de odores

 ULE
 1000

Unidade de desinfecção de ar ambiente

Aplicações 

Pequenas áreas de produção | Unidades pequenas de 
baixa refrigeração | Zonas comuns e salas de descanso 
| Laboratórios | Salas de cura | Unidades frigoríficas de 
restaurantes e cozinhas | Neutralização de odores em 
vestiários e depósitos | Fechaduras de higiene | Salas 
de espera de médicos

O ULE1000 foi projectado para a 
desinfecção eficaz do ar ambiente 
sem circulação de ar. 

TIPO ULE1000

Dimensões em mm C x L x A 1000 × 127 × 176

Material da caixa AISI316 aço inóxidável

Emissor ST1 1× UV-C high efficiency / 16,000 h

Potencia em W 40

Voltagem 230V ± 10% (50 – 60Hz)

Cabo de alimentação em m 3 incl. ficha Schuko

Peso em kg 7.4

Classe de protecção IP54

Dados técnicos
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Esta unidade de desinfecção de ar UV-C de alta 
qualidade com ventilador integrado desinfeta o fluxo 
de ar de forma confiável. 

Função Ajustar o volume de ar, ao design do 
emissor, com ventilador integrado; proteção 
confiável para funcionários e alimentos; sem 
correntes de ar perturbadoras; livre de germes em 
todas as etapas da produção - fabricação, 
armazenamento, refrigeração 

Equipamento Ventilador de funcionamento silencioso 
integrado; a blindagem total dos emissores UV-C 
fornece protecção confiável ao pessoal; o reactor 
electrónico é integrado à carcaça e protegido contra 
água; Display LED de serviço - para um display 
integrado de horas de operação
Montagem / manutenção Entregue pronto para 
conectar, para instalação flexível no tecto; os emissores 
podem ser trocados facilmente por meio de um encaixe 
roscado.
Opções Disponível com emissores de ozono para 
neutralização adicional de odores

O ULE2000 foi desenvolvido especificamente 
para a desinfecção de salas com presença de 
pessoal e em condições ambientais adversas 
ou com altos níveis de contaminação.

 ULE
 2000

Unidade de desinfecção de ar ambiente

Aplicações 

Áreas de produção | Armazéns de 
armazenamento de caixas | Salas de 
armazenamento | Neutralização de 
odores para depósitos | Sala de 
material / corte de animais 
condenados | Salas de talhante

TIPO ULE2000-2 ULE2000-4 ULE2000-6 ULE2000-4 EX

Dimensões em mm D300 × C1100 D300 × C1400 × A450

Material da caixa AISI316 aço inoxidável

Emissor ST1 2× UV-C high efficiency  / 16,000 h  4× UV-C high efficiency  / 16,000 h 6× UV-C high efficiency  / 16,000 h 4× UV-C high efficiency / 12,000h 

Potência em W 100 200 260 200

Voltagem 230V  ± 10% (50 – 60Hz)

Cabo de alimentação em m  3 incl. ficha Schuko

Peso em kg 16.2 16.7 17.2 45

Classe de proteção IP54

Dados técnicos

As unidades de lastro projetadas especificamente para o 
tipo de equipamento específico são necessárias para a 

certificação ATEX e devem ser montadas fora da área 
potencialmente explosiva.
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