Soluções de Mobilidade Limpa
Schindler UV CleanAir

We Elevate

Schindler UV CleanAir
Mantém o ar da cabina fresco
e higienizado.
Os elevadores sempre foram exemplo comum de locais com alto ﬂuxo de
pessoas, mas isso não signiﬁca que o ar não possa ser renovado ou
tratado. Com Schindler UV CleanAir, o ar do interior das cabinas pode ser
higienizado com mais frequência e eﬁciência. Essa solução ajuda a reduzir
o risco de infecção e contribui para manter o condomínio mais seguro e
acessível, além de moradores e visitantes mais saudáveis.

Rápido e automático
Sanitização completa do ar da
cabina em apenas alguns minutos*.
Com um sistema de ativação
inteligente, a limpeza de rotina é
feita de forma automática.

Eﬁciente
Eﬁciência antimicrobiana contra
vírus, bactérias e outros
microrganismos patogênicos.

Design elegante
Projetado na Suíça, o Schindler
UV CleanAir é elegante e se
harmoniza bem com o interior
de qualquer cabina.

Como funciona?
O fato do elevador ser um local de constante
movimentação de pessoas pode facilitar a
propagação de vírus e bactérias através não só
das superfícies de contato compartilhadas, como
corrimãos e botões, mas também do próprio ar
no interior da cabina.
Usando a tecnologia de luz UV-C, o Schindler UV
CleanAir higieniza o ar e puriﬁca o ambiente para
torná-lo mais seguro para o uso frequente. O
sistema de puriﬁcação de ar é ativado
automaticamente em diferentes horas do dia,
garantindo assim um ar mais puro e limpo.
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*A duração da sanitização do ar pode variar conforme as dimensões da cabina.
Esta publicação é apenas para ﬁns informativos gerais e nos reservamos o direito de alterar os serviços, design e especiﬁcações do produto a qualquer momento. Qualquer informação contida nesta publicação não deve ser interpretada como uma garantia ou condição, expressa ou implícita, quanto a qualquer serviço ou produto,
suas especiﬁcações, sua adequação a qualquer ﬁnalidade, comercialização e qualidade nem deve ser interpretado como um termo ou condição de qualquer serviço ou
contrato de compra para os produtos ou serviços contidos nesta publicação. Podem existir pequenas diferenças entre as cores impressas e as reais.
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