


TÚNEL DESINFECTANTE 
SISTEMA DE PREVENÇÃO SANITIZANTE E DESINFECTANTE
PROMOVA A SEGURANÇA DOS SEUS CLIENTES
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 DESCRIÇÃO
O Túnel Desinfectante (TDx) é um equipamento que promove as 
boas práticas de prevenção, sanitização e desinfecção no acesso a 
espaços com grande fluxo de pessoas. O TDx actua na desinfeção 
e sanitização de roupas, objectos e calçado, através de um sistema 
de aspersão automatizado, eliminando uma grande percentagem de 
agentes patogénicos. O controlo de temperatura e o dispensador de 
solução desinfectante das mãos são soluções que também poderão 
integrar o equipamento, constituindo um excelente suporte para 
comunicação da sua marca e normas de segurança implementadas.

 CARACTERÍSTICAS
• Acessibilidade a pessoas de mobilidade reduzida
• Fácil de montar e transportar (sistema de rodado)
• Dimensões adaptadas a espaços comerciais
• Sistema de PLUG-IN 
• Controle de temperatura IR
• Dispensador de Alcool gel 
• Personalização com imagem da empresa (opcional acresce valor)
• Excelente pórtico de publicidade e informação 

(regras de segurança e prevenção)
• Luz sinalizadora de entrada / saída
• Capacidade de atendimento até 5 pessoas por minuto

PROCESSO DE SANITIZAÇÃO:
• Utilização de processos de oxidação avançada, onde o poder antimicrobiano de 

uma solução base é aumentado por um tratamento com radiação UV
• Utilização de solução base com os princípios activos de Peróxido de Hidrogénio ou 

ácido Peracético, reconhecidos pela segurança de utilização para o ser humano, 
a sua eficiência anti-microbiana, e segurança para o meio ambiente.

• Substâncias activas quando em contacto com a tecnologia UV, produzem 
partículas que aumentam a capacidade anti-microbiana rápida, tais como radicais 
hidroxilo e acetilperoxil, sem prejuízo para o ambiente ou saúde humana.

ELIMINAÇÃO E PREVENÇÃO DE AGENTES PATOGÉNICOS

 CONTROLO de temperatura

 desinfecção de mãos

  HIGIENIZAÇÃO de roupa e calçado

 

COMO FUNCIONA
• Sistema de aspersão por alta pressão.
• Aspersão indireta por jatos cruzados realizada 

à frente (2 pares) e atrás da pessoa (2 pares).
• Jatos cruzados anula a energia cinética dos 

jatos diretos, diminuindo o momento da névoa, 
suspendendo-a junto à pessoa, evitando o acumular 
de humidade e o efeito molhado deste tipo de 
soluções e maximizando o contacto com a roupa

PORQUE UTILIZAMOS 
ESTA TECNOLOGIA
• Objectivo: Sanitizar roupas, calçado e objectos
• Utilização de jatos cruzados diminui o 

risco de irritações oculares e das vias 
respiratórias, por inalação, ao contrário 
de tecnologias como aspersão direta 
ou nebulização fina por “nevoeiro”

 IDEAL PARA
bancos
unidades hoteleiras
parques de diversões
Centros comerciais
Industria
Estaleiros de Obra
Recintos desportivos

Hospitais
Farmácias
Comércios
Escolas
Locais públicos
Ginásios

 HIGIENIZAÇÃO DE ROUPA E CALÇADO
DESINFECÇÃO DAS MÃOS
CONTROLO DA TEMPERATURA CORPORAL
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