
com hidroxila automáticocontra
COVID-19 acessível

Controle de Acesso
com Desinfecção



Hospitais

Mercados

Estádios

Museus

Construção Civil

Lojas

Concessionarias

Orgãos Públicos

Aeroportos

Portos

Estações de Metro

Estações de Trens

Terminais de Onibus

Centro de Convenções

Industrias

Clinicas

Edifícios Comerciais

Shoppings

Restaurantes

Cinemas

Principais Aplicações



Sistema de
Escoamento
Inteligente

O Tunnel é um controle de acessos que tem capacidade de atender
um fluxo de 120 a 500 pessoas por hora, dependendo do tipo de
equipamento escolhido.

Seu funcionamento é simples e eficiente, atuando através da
sanitização por aspersão do vestuário.

Ele produz um ruído máximo de 65db, tem 2,46m de altura, 1,38m
de largura e 1,53m de comprimento; tem utilização intuitiva e com
alguns diferenciais:

• Acionamento Automático
• Sistema controlado eletronicamente por CLP (Controlador
Lógico Programável)

• Não poluente
• Converte a água fornecida pela concessionária em um poderoso
desinfetante: Ozônio potencializado

• Não necessita dosar desinfetante químico
• Sem necessidade de reposição de insumos e produtos químicos.
• Não é necessário ponto de esgoto



Hidroxila
Dentro da câmara, temos um reator de
ozônio que utiliza ar filtrado para extrair e
converter o oxigênio em ozônio.

Além do reator de ozônio, a câmara
produz radical hidroxila (OH-) na água por
meio de reação com UV. A hidroxila é
mais oxidante e potente do que o ozônio,
além disso ela não exala odor e não há
risco de inalar acidentalmente, tornando
em um equipamento muito mais eficiente
e seguro.

Realizamos testes do Ozônio
potencializado e comparamos
com água sanitária 2,0% de
Hipoclorito de sódio, solução
de cloro 2%.

Sendo superior aos outros em
todos os tempos!



Testes de Inoculação



Nosso reator de ozônio tem a capacidade de produzir
900* litros por hora de água desinfetante, o que permite,
a utilização dessa água potencializada e desinfetante para
outros fins. Limpeza dos ambientes, substituir o álcool em
gel nos dispensers, etc.

Isso permite também o acoplamento de até mais 2
câmaras, utilizando o mesmo reator, aumentando a
capacidade de usuários e diminuindo o custo unitário.

+

• Estrutura fabricada em aço carbono 1020 enrĳecido

• Pintura eletrostática

• Alimentação 220v

• Pés niveladores

• Duas rampas de acesso antiderrapante

• Controle microprocessado CLP INDUSTRIAL

• Sistema inteligente de recirculação desinfetante (ozônio+hidroxila)

• Sistema plug and play

• 8 ou 16 bicos aspersores

• Iluminação interna

• Detecção automática de pessoas

• Bandeja com conexão para escoamento

• Estrado fabricado em polímero antiderrapante

• Instalação indoor ou outdoor

• Utiliza água tratada da concessionária

Outras característicasCapacidade



Modelos de Tunnel Disponíveis



Contatos

contato@santiferr.com.br

(11) 3550-4510


