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NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS

ACESSÓRIOS

ESTRUTURA

Colunas em aço inox AISI 304
Acabamento interno e externo em aço inox AISI 304
Bicos de insuflamento em PVC 24 peças
Bicos de pulverização em inox AISI 304
Teto em painel sanduiche com 30mm
Manutenção superior lado contaminado
Duas portas com retorno pelas laterais e recirculação do ar

Vide folder complementar 
                 PRTV (Reintech)                 PRTV (Reintech) 

Portas vítreas tipo PRTV com dupla vedação
Luminárias com LED interna 2 peças
Retorno de ar embutido pelas laterais do equipamento
Chapa perfurada em inox AISI 304 para o retorno
Cantos arredondados CRA
Bacia coletora e grade de piso em inox AISI 304
Sifão de drenagem em inox AISI 304
Bicos de pulverização - AC 2,5 Kgf/cm2
Reservatório de coleta de resíduos e bomba de recalque

AUTOMAÇÃO

Painel elétrico de proteção e comando
PLC ETHERNET com IHM 3,5"de comando
Botoeira de emergência IP 65
Magnehelic 0 a 500 Pa para filtro H14
Intertravamento de portas eletromagnético
Sinalização verde/vermelha
Botoeira de emergência externa
Válvulas solenóide para pulverização
Válvula solenóide para linha de sanitizante
Manômetro regulador e filtro secador de AC 

TRATAMENTO DE AR

Ventilador eletrônico de recirculação
Retorno com filtros G4 e H14 com ponto de ensaio
Controle de vazão eletrônico
Velocidade de jato > 15 m/s
Duto + damper + grelha para conexão com AVAC

EXTERNA

DIMENSÕES PADRONIZADAS

1200mm 1800mm 3000mm

Os Chuveiros de Ar com Pulverização de agente 
sanitizante utilizam técnica única de "coluna 
plenum" pressurizada, por meio de ventilador 
eletrônico de insuflamento. Forma um conjunto 
caracterizado por jatos de ar com 
velocidade > 15 m/s nas quatro colunas e teto do 
equipamento. O sistema de pulverização é 
automático operando com quatro pulverizadores 
transversos ao longo da câmara. 

LARGURA PROFUNDIDADE ALTURA

ÚTIL 900mm 900mm 2050mm



APLICAÇÕES
Equipamentos duplos ou triplos
Portas triplas
Filtro “ban in bag out” integrado

Aço inox AISI 316
PLC- ETHERNET
IHM 7"
IHM 10"- CFR 21 Part 11
Pressostato ou sensor de pressão para HEPA
Sensor de pressão interna
Magnehelics para pressão interna

Unidade de insuflamento/exaustão  externa
Rede de dutos de ar em inox AISI 304

ITENS
OPCIONAIS


