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ULTRON ESTERILIZADOR 1 / 3 / 6

 Ultron é um esterilizador de ambiente;
 Reduz 99% das bacterias e virus;
 Utiliza lampadas UV-C;
 Fácil de instalar , so ligue na tomada;
 Ligue a chave e o timer vai contar 1 minuto
que é o tempo para voce sair da area e
então ligara as lampadas. A lampada UVC não deve ser exposta aos olhos e pele;

 Ele tambem conta com um timer de 30
minutos para funcionamento automático;
 Pode ser necessario menos tempo de
acordo com a área;
 Feito em aço inox;
 Pode ser 110 or 220 V;
 O modelo de 3 e 6 lampadas vem com
rodizios;
 O modelo de 1 lampada é de sobrepor;
 As lampadas também geram ozonio que
ajuda na esterilização;
 1 lampada 9W , 3 lampadas 27W , 6
lampadas 54W;
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 Ultron tem um sensor de presença que
desliga as lampadas quando voce volta
para a área;
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Este equipamento esteriliza areas expostas a lampada UV-C.
É um Sistema automático e Seguro , que após ser conectado e ligado , conta 1 minuto para que voce possa sair da área, para não
ser exposto a lampada UV-C que não é recomendado para os olhos e pele . Apos ligar ele tem um timer de funcionamento
automatico de 30 minutos.
O TPESTAM 1/3/6 não precis de instalação especial , uma tomada simples e tem 3 tamanhos diferentes. 1 lampada de sobrepor
9W , 3 lampadas 27W com rodizios e 6 lampadas 54W com rodizios. casters 27W and 6 lamps with casters also 54W.
O equipamento é capaz de esterilizar areas de acordo com a tabela acima , variando com o tamanho da area , potencia e
aberturas da area.
O Sistema gera UV-C e também Ozonio que ajuda na esterilização do ambiente. Depois de usar sugere-se ventilar a área se for
uma área confinada.
No final do ciclo desligue e tire da tomada.
A unica manutenção necessária é a troca das lampadas apos um period estimado de 3000 horas de uso.
Ele tem um Sistema de segurança que desliga as lampadas se alguém entra na área , assim nao ser danoso aos olhos e pele.
Para reiniciar basta sair da area que o timer continuará após 1 minuto de sua saida. Se voce precisar de tempo extra basta
desligar e ligar a chave e o timer contará 30 minutos mais. Se precisar de menos tempo basta entrar na área e desligar a chave.
Mais um produto sustentável que evita agressão com agentes poluentes ao meio ambiente.
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