O EQUIPAMENTO
No atual contexto pandémico, originado pelo vírus SARS-COV-2, desenvolvemos um sistema de nebulização
portátil e modular que permite desinfetar/higienizar eficazmente, de uma forma fácil e autónoma, espaços
interiores fechados para eventos, onde existe maior risco de contágio.

VANTAGENS PARA EVENTOS
Um dos meios de contágio principais da SARS-COV-2 identificados pela OMS é através do contacto direto
entre pessoas e superfícies contaminadas, sendo o risco de contaminação maior em espaços interiores
fechados.
No que diz respeito a espaços de eventos, a DGS recomenda medidas adicionais de higienização para garantir
a saúde e segurança dos convidados e funcionários, dado que estes são espaços com elevado risco de contágio
e com uma elevada circulação de pessoas.
Em poucos minutos, o nosso equipamento consegue:

DESINFEÇÃO VÁRIAS SALAS EM
SIMULTÂNEO E GRANDES ESPAÇOS
FECHADOS, DE FORMA AUTÓNOMA,
RÁPIDA E EFICAZ

PREVENIR A EXISTÊNCIA DE SURTOS E
AUMENTAR A SEGURANÇA E SAÚDE
DOS CONVIDADOS E FUNCIONÁRIOS

DESINFEÇÃO DE MESAS, CADEIRAS,
PISOS, PAREDES, CORTINADOS E
OUTROS OBJETOS PRESENTES NO
ESPAÇO A DESINFETAR

AUMENTAR A CONFIANÇA E
CREDIBILIDADE DO ESPAÇO E DOS
ORGANIZADORES DO EVENTO

POUPAR RECURSOS HUMANOS E
DE TEMPO GASTOS NUMA LIMPEZA
CONVENCIONAL

REFRESCAR ESPAÇOS, CONTRIBUINDO
PARA UM MAIOR BEM-ESTAR E
SENSAÇÃO DE FRESCURA (BASTA
ABASTECER O SISTEMA COM ÁGUA
FRESCA)

COMO FUNCIONA?
Este equipamento gera uma nuvem de micro-gotículas, capaz desinfetar totalmente espaços fechados e
chegar rapidamente a lugares onde métodos de limpeza mais convencionais não conseguem alcançar,
tornando-os seguros para utilizações posteriores
Durante o processo de nebulização, todos os objetos e superfícies que se encontram no local de higienização
são também desinfetados , sem qualquer risco de serem danificados.
A desinfeção ocorre de forma automática (sem assistência humana), durante um período de desocupação do
espaço a higienizar e não é necessária qualquer limpeza adicional para remoção de excessos.

CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Um Módulo Principal móvel, onde se encontra o motor, os controlos do equipamento e um depósito para
o líquido;
Satélites de Nebulização, que geram as nuvens nebulizadoras.
Um Sensor de Movimento, incluído num dos satélites;
Um Sensor de Medição de Humidade, também incluído num dos satélites.
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MODO DE UTILIZAÇÃO
O processo de utilização é simples e o equipamento pode ser operado por qualquer pessoa que siga as
instruções de operação, mesmo sem experiência prévia.
Para desinfetar um espaço, é apenas necessário mover o Módulo Principal até um local central e colocar os
Satélites nas zonas ou salas a higienizar. Após este passo, deve ser escolhido o programa apropriado e o
processo inicia-se à hora programada, terminando assim que forem atingidos os valores necessários para a
desinfeção total desse espaço.
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Durante todo o processo de higienização, o aparelho monitoriza o movimento da sala e termina
automaticamente com passagem de pessoas, entrando em modo de emergência e garantindo a segurança de
quem se encontra no espaço.
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