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QUALIDADE DO AR INTERIOR
Cada vez mais, a sociedade está consciente da importância de respirar ar limpo,
isento de contaminantes, partículas, micróbios, bactérias e outros elementos em
suspensão, que podem provocar-nos doenças sérias, e por vezes crónicas.
Felizmente, de forma geral a nível mundial, estão a ser implementadas normas que
regem a manutenção e higiene dos sistemas de climatização.
A Organização Mundial da Saúde define o Síndrome do Edifício Doente como o
conjunto de doenças originadas pela contaminação do ar em espaços fechados, as
quais podem ser causadas por partículas em suspensão, fungos, micróbios ou
bactérias.
Uma correta manutenção dos sistemas de climatização, com base nas normas
vigentes, é a melhor garantia para uma boa qualidade de ar interior…

RESPIRAMOS EM MEDIA

8.000
LITROS DE AR POR DIA

90%

30%
DOS
EDIFÍCIOS
SOFREM DO
SÍNDROME
DO EDIFÍCIO
DOENTE

DO NOSSO TEMPO
PASSAMO-LO EM
ESPAÇOS INTERIORES

O AR INTERIOR ESTÁ

10

VEZES MAIS
CONTAMINADO DO QUE
O AR EXTERIOR
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ESTE PODE
SER O SEU
NEGÓCIO

O INIMIGO INVISÍVEL
Milhões de microrganismos prejudiciais para a
saúde são expulsos pelas saídas de ar das
condutas de climatização, que se infiltrando no
nosso organismo, podem provocar-nos doenças.

PODE SER UM FORNECEDOR
DE AR INTERIOR SÃO
As condutas de climatização e ventilação acumulam
uma grande quantidade de sujidade, sendo propícias
ao crescimento de aeróbios e fungos, os quais causam
cerca de 38% das baixas de trabalho e doenças
provocadas por infeções respiratórias.
A higienização total destes sistemas possui grandes
vantagens para os seus clientes, tais como:
Garantia de saúde dos seus ocupantes
Poupança em custos de manutenção e energéticos
Cumprimento com as normas em vigor

CONTENIDO:

1 Kg de Aire Interior San

o

Procedente de un sistema
de
climatización cuidadosame
nte
higienizado

Los materiales empleados en el embalaje
son reciclables. No tire el embalaje a la
basura domestica entréguelo el los puntos
oficiales de recogida para su reciclaje.

MOTIVOS PARA INVESTIR
NESTE NEGÓCIO

O MERCADO
Quantos edifícios de escritórios,
centros oficiais, hospitais, escolas,
empresas públicas e privadas existem
no seu país? Segundo o censo do
Instituto Nacional de Estatística
existem mais de dois milhões de
edifícios não residenciais em
Espanha.
Este enorme mercado obriga a
serviços relacionados com a QAI
(Qualidade do Ar Interior) a: cumprir
com as normas existentes, no que diz
respeito à melhoria do rendimento das
suas instalações, e a uma
preocupação pela saúde dos
ocupantes dos edifícios.
Com apenas 1% deste mercado em
Espanha, a sua carteira de clientes
alcançaria
cerca de 20.000 edifícios.

AS NORMAS

O NEGÓCIO

São cada vez mais os países que estão a
implementar normas que regem a limpeza e
manutenção periódicas dos sistemas de
climatização.
Em Espanha, o DR 238 /2013 pelo qual se
altera o Regulamento de Instalações Térmicas
(RITE) obriga, nos seus planos de manutenções
em edifícios de mais de 70 kw, a realizar uma
análise de todo o sistema de climatização com
base na norma UNE 100 012, onde estão
estabelecidos os parâmetros para realizar a
higienização e desinfeção

Após analisar estes dados, podemos afirmar
claramente que o negócio da limpeza dos
sistemas de climatização está em plena fase
de crescimento. Isto representa uma
oportunidade quer para os empreendedores,
quer para empresas de limpeza ou
manutenção que desejem ampliar ou
diversificar as suas linhas de negócio.
Estes serviços podem ser abordados com
diferentes configurações de equipamentos
adaptados à natureza e dimensões da
instalação, e contam com os mais recentes
avanços tecnológicos.

360

concept

Para o seu negócio
de limpeza nos
sistemas de
climatização
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INSPEÇÃO DE
CONDUTAS

Inspeção de condutas

VER PARA CRER
O interior dos sistemas de climatização não se
vê, por isso é necessário um sistema de
inspeção, para poder avaliar e gravar, o antes
e depois da limpeza. Assim podemos
demonstrar ao cliente os excelentes resultados
do trabalho realizado.

visiobot

Deseja consciencializar os seus cliente da
importância de limpar as condutas?
O Visiobot é a ferramenta de que necessita. Muitas vezes, o que não se
vê, ou não se pode mostrar, é um obstáculo que dificulta e por vezes
impede um trabalho sempre necessário.Como indicam as diferentes
normas, a inspeção antes e depois dos trabalhos de limpeza é
obrigatória. Como tal o Visiobot é o seu complemento ideal.

Robusto e Fiável
Condições indispensáveis na ferramenta, quando se trata de inspecionar condutas
de sistemas de climatização. A sua estrutura em aço inoxidável torna-o resistente
a impactos e quedas. Possui uma tecnologia Non-Stop, uma vez que graças à sua
bateria integrada, vai permitir-lhe trabalhar autonomamente durante mais de 2 horas.
Dispõe também de um pratico indicador de carga de bateria para indicar sempre
o seu nível.

Como o pode ajudar?
-Convencendo o seu cliente da necessidade de limpeza
- A organizar todas as gravações dos trabalhos, permitindo manter um registo
minucioso.
- Oferecendo a possibilidade ao seu cliente de descobrir qualquer problema
nas condutas, podendo contar com uma câmara traseira para evitar adversidades.
- Nunca encalha, pode funcionar em marcha a trás.
- Ilumina os cantos mais inacessíveis, para que nada escape à inspeção.
- O melhor aliado antes, durante e depois dos trabalhos de limpeza de condutas.

TENSÃO

110V / 220V

GRAVAÇÃO DE ALTA

DEFINIÇÃO

BATERIA

RECARREGÁVEL

TECLADO DE
MEMBRANA

VIDEO

DE INSPEÇÃO

EASY

TOUCH

Inspeção de condutas

visi pro

Sistema de transporte com trolley
integrado na caixa de controlo e
mala para guardar o trator e os cabos.
visi pro

A última tecnologia em
Visualização e gravação de
imagens recolhidas pelo
visiobot. Dispõe de um ecrã
Easy Touch de alta resolução,
captura vídeos e imagens HD,
permite inserir texto, mostra data e
hora da gravação e reproduz as gravações
no momento.Interface de fácil uso e memória
interna de grande capacidade.

visiobot
CARATERISTICAS TECNICAS
Alimentação elétrica

220 V / 50Hz
110 V / 60Hz

Bateria integrada

Li-ion recarregável

Comprimento do cabo robot

20 mts / 65 ft

Tração às 4 rodas

Motores independentes
de binário elevado

Câmara e iluminação

HD (Alta definição)
Iluminação LED

Peso total com mala
Peso do robot

17 Kg / 37 lb
2 Kg / 4,5 lb

Material da estrutura

Aço inoxidável

Dimensões do robot C x L x A

217 x 132 x 102 mm
8,6 x 5 x 4 pulg

Dimensiones da mala C x L x A

414 x 180 x 386 mm
16 x 7 x 15 pulg

CONDUTA

CIRCULAR

SECÇÃO
CONDUTA DE

FIBRA

CONDUTA

QUADRADO

200 A
800 mm

RESÍDUOS

DE PÓ
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AR COMPRIMIDO
INTELIGENTE

Ar comprimido inteligente

visioair
Limpeza inteligente. Uma necessidade tornada realidade.
A limpeza de condutas de climatização é um trabalho completo, no qual se utilizam muitos
recursos de tempo e pessoais, que implicam um gasto ainda maior quando é necessário
realizar o serviço em grandes instalações como hospitais, centros comerciais ou grandes
edifícios, onde temos que competir com outras empresas para conseguirmos o contrato.
Uma das chaves é conseguir reduzir os custos diretos para poder oferecer um preço por
metro linear mais competitivo possível. Neste caso, o Visioair é o seu melhor aliado.

Rápido, rentável e eficaz
Necessita de ser o mais competitivo quando apresenta uma oferta ao seu cliente para a
limpeza de condutas de climatização? São-lhe exigidas além disso todas as garantias?
Através do sistema de injeção de ar, arrasta a sujidade agarrada nas condutas ao mesmo
tempo que visualiza, grava e verifica a limpeza, através de uma microcâmara que possui
na cabeça inteligente. Com a sua tecnologia de limpeza de perímetro, percorre toda a conduta,
desincrustando todas as partículas de pó e sujidade.
Seja qual for o tamanho, a forma ou o material da conduta, o bocal inteligente adapta-se
a todas as situações.

TENSÃO

110V / 220V

GRAVAÇÃO DE ALTA

DEFINIÇÃO

ALCANCE DE

15 mts

TECLADO DE
MEMBRANA

VIDEO

DE INSPEÇÃO

EASY

TOUCH

CONTROLO

REMOTO

e

MANUSEIO DE

UM ÚNICO
OPERÁRIO

AR

COMPRIMIDO
8 bar/800 l/min

Bocal de ar com
cãmara e
iluminação
integrada

Bocal de ar com escova
rotativa

Unidade de filtragem do ar

CARATERISTICAS TECNICAS
Alimentação elétrica

220 V / 50Hz
110 V / 60Hz

Ar para bocal sem visão

800 l/min à 8 bars
28 CFM/116 psi

Ar para bocal com visão

800 l/min à 8 bars
28 CFM/116 psi

Tratamento com ar comprimido

Filtro de partículas
Filtro de condensados

Nível sonoro

< 70 Db

Sistema de inspeção por vídeo

Câmara CCD com
iluminação LED

Sistemas de gravação

Gravador digital
Memória SD

Comprimento das mangueiras

2 X 15 mts
2 X 49 ft

Dimensões

600 x 520 x1200 mm

CxLxA

45 Kg

Peso total

Controlo remoto opcional

CONDUTA

CIRCULAR

SECÇÃO
CONDUTA DE

FIBRA

CONDUTA

QUADRADO

200 A
800 mm

RESÍDUOS

DE PÓ

Ar comprimido inteligente

Monitor com gravação

cabeça com câmara e
iluminação integrada

visioair

os jatos de ar à pressão
permitem o avanço

movimento por todo
o perímetro da conduta

o efeito da limpeza é efetuado
pelos jatos de ar laterais

o sistema é introduzido
pela conexão à manga
de aspiração

A cabeça é totalmente
controlada pelo utilizador,
quer o avanço, quer a direção

a limpeza e a verificação
realizam-se rápidamente,
numa só operação

Como funciona?
Cabeça com escovilhão rotativo integrado.
A mangueira da Visioair inclui uma cabeça
com escovilhão, para soltar os resíduos
de pó mais agarrados à conduta.
O avanço é feito por injeção de ar
e o movimento lateral sem visão.

Compressor de ar
Potência Elevada ao cubo
É o único complemento para o seu Visioair quando
é necessário aplicar grandes volumes de ar
comprimido. É capaz de aplicar um caudal de até
1050 Lt/min com umas dimensões e peso reduzidos
que o tornam o complemento ideal para o Visioair,
sendo de fácil utilização no interior das instalações.
E apenas atinge os 67dB!

Tecnologia
Sistema patenteado de «parafuso» sem engrenagens.
A potência do motor elétrico é transferida ao conjunto
com a máxima eficácia e fiabilidade.
O arrefecimento automático com termostato eletrónico,
permite trabalhar continuamente todo o dia.
É um dos únicos compressores com display e painel
de membrana EasyTouch para controlar todas as
funções. Possui um secador eletrónico para a
filtragem de ar e para a eliminação da humidade.

CARATERISTICAS TECNICAS
Voltagem

400V/50Hz

Potência (10 Bar)

110 kW – 15 Cv

Pressão de serviço

10 bar // 145 Psi

Adição de ar (10 bar)

1050 litres/min

Nível sonoro

67 dB

Painel de controlo

Teclado de membrana

Material da estrutura

Aço inoxidável

Peso total

93 Kg

Dimensões

AR

COMPRIMIDO

10 bar/1050 l/min

(C x L x A em mm.)

SECADOR

INTEGRADO

TENSÃO

400 V.

570 x 630 x 800 mm

SILENCIOSO

TECLADO DE
MEMBRANA

Ar comprimido inteligente

AR100

Gerador de ar comprimido
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ROBÔS DE
ESCOVAGEM

No interior das condutas de climatização, acumulam-se
grandes quantidades de pó. Os robôs de escovilhão
foram desenhados para conseguir uma limpeza eficaz,
na complexa rede de condutas. Removem a sujidade
das superfícies, para depois poder ser aspirada
simultaneamente com os sistemas de aspiração.

Robôs
Robôsde
deescovagem
escovagem

LIMPEZA EFICAZ DAS CONDUTAS

rotair
A escovagem através de eixo flexível inteligente
Rotair é a solução compacta ideal para limpar condutas de até
450 mm de diâmetro. Uma solução de escovagem elétrica, que
inclui na sua última versão o único sistema existente no mercado
de prevenção de quebra de eixos, o ProAxis.

Não ocorrem mais quebras do eixo flexível!
O ProAxis é uma inovação do nosso departamento de I+D que
responde à necessidade no mercado da limpeza de condutas de ar para
evitar as múltiplas quebras do eixo flexível rotativo. A Teinnova
implementou um controlo central revolucionário capaz de detetar o tipo
de conduta e aplicar a força necessária sem forçar o eixo.
Além disso, utiliza o sistema StopGo que para o motor perante qualquer
eventualidade, evitando que este se avarie.

Robôs
Robôsde
deescovagem
escovagem

Comando de controlo remoto opcional

SPEED

CONTROL

rotair
SPEED

q

CONTROL

REMOTE

q
REMOTE

monitouch

Todo o controlo com apenas um dedo
Único na sua categoria a utilizar o sistema EasyTouch.
Ecrã tátil a partir do qual além de se controlar o equipamento,
podemos visualizar vários parâmetros como:
– Rotações por minuto
– Gráfico visual da velocidade
– Visualização do manual da máquina
– Controlo dos tempos de rotação à esquerda e direita

rotair
CARATERISTICAS TECNICAS
Alimentação elétrica

220 V / 50Hz
110 V / 60Hz

Velocidade de rotação

0 - 1.500 r.p.m

Comprimento do eixo flexível

20 mts / 65 ft

Material de construção

Aço inoxidável
e alumínio

Peso

75 Kg / 165 lb

Dimensões (L x A x AL em mm)

750 x 420 x 890 mm

Painel de controlo

Ecrã tátil

CONDUTA

CIRCULAR

CONDUTA DE

FIBRA

SECÇÃO

CONDUTA

QUADRADO

100 A
400 mm

RESÍDUOS

DE PÓ

element auto

Exigência Máxima
Existem muitas soluções para a limpeza das condutas de ar, mas
quando é necessária mais força e potência para chegar a condutas
de até 1 metro de diâmetro e trabalhar continuamente sem sacrificar
eficácia, então só poderemos estar a falar das soluções pneumáticas
para a limpeza das condutas de ar da Teinnova.

Mais Potência
O sistema utiliza ar comprimido para acionar um motor alojado na
ponta de uma mangueira flexível de 25 metros de comprimento.
É a ferramenta mais fiável e robusta graças à sua potência.
É a solução indicada para a limpeza das condutas de grande tamanho,
ou quando seja necessário limpar muitos metros de condutas.

Porquê o element?
Porque o seu sistema de injeção de ar comprimido AirFlow, localizado
na cabeça, melhora a volatilidade da sujidade ajudando à escovagem,
levantando ao mesmo tempo as partículas mais resistentes.
Uma vez que a sua estrutura é em alumínio, não lhe vai «pesar» quando
for necessário levá-lo para onde quer que seja.
Porque o painel de controlo se situa na parte frontal do equipamento,
de forma acessível, sendo de fácil utilização para o operador.
Pela versão Element Auto, que realiza de forma automática a troca de
sentido de rotação, para a esquerda ou direita.

AR

COMPRIMIDO
8 bar/250 l/min

TENSÃO

110V / 220V

ALCANCE DE

20 mts

CONTROLO

REMOTO

ROTAÇÃO

EM 2 SENTIDOS

TEMPORIZADA

square

Motor pneumático
Sistema Air Flow de injeção
de ar para a escovagem

O sistema DUO Square combina
dois núcleos de escova, o exterior
é dimensionado na alturado duto e
o interior com o tamanho apropriado
para alcançar umaescovação
efetiva no canto

CARATERISTICAS TECNICAS
Comando de controlo
remoto opcional

.84

Painel de controlo

Sistema de lubrificação e
filtragem do ar comprimido

Alimentação elétrica

220 V / 50 Hz
120 / 60Hz

Alimentação do motor

220 l/min a 8bar
8 cfm / 116 psi

Binário em potência máxima

2,5 Nm

Velocidade de rotação

762 rpm

Comprimento do eixo flexível

20 mts / 65 ft

Material de construção

Aço inoxidável
e alumínio

Sistema de controlo

Electropneumático

Peso

64 Kg / 14 lb

Dimensões C x L x A

1070 x 440 x1100 mm

Vista superior do equipamento
CONDUTA

CIRCULAR

SECÇÃO

CONDUTA

QUADRADO

200 A
1000 mm

RESÍDUOS
INDUSTRIAIS

RESÍDUOS

DE PÓ

Robôs
Robôsde
deescovagem
escovagem

DUO

LIMPEZA DE
CHAMINÉS
E CONDUTAS
A fuligem e outras partículas sólidas, produzidas
durante a combustão em estufas, caldeiras e
chaminés, depositam-se nas paredes das condutas de
extração de fumos.
Estes depósitos entopem a chaminé e aumentam o
consumo, o que provoca uma diminuição do
rendimento dos equipamentos, além de aumentar o
consumo de combustível.
Além disso, uma conduta de extração suja, produz
maus odores e aumenta o risco de incêndio.

Robôs
Robôsde
deescovagem
escovagem

protub
A ferramenta de profissional
Protub é aferramenta ideal dos profissionais, para a eliminação de uma forma
eficaz e sem esforço, da fuligem e as partículas sólidas, que se produzem durante
a combustão de granulados, lenha ou carvão, evitando desta forma incêndios ou
contaminações por monóxido de carbono.

Multifuncional
Com Protub não só poderá oferecer o serviço de limpeza de chaminés e condutas,
mas também a limpeza das tubagens dos permutadores de calor, tubos de caldeira
e de qualquer tipo até 400 mm de diâmetro.

TENSÃO

110V / 220V

ALCANCE DE

15 mts

CONTROLO

REMOTO

VELOCIDADE
REGULÁVEL

ROTAÇÃO

EM 2 SENTIDOS

SOLUÇÃO PARA OS
PERMUTADORES DE TIPO
TUBULAR QUE ESTÃO
PRESENTES EM SISTEMAS DE
AQUECIMENTO,
REFRIGERAÇÃO
E AR CONDICIONADO.
Um permutador térmico está desenhado para
transferir calor entre duas tubagens onde circulam
fluídos, que pelo caminho, vão deixando
incrustações. É fundamental manter o interior das
tubagens limpas, para um rendimento otimizado e
evitar prejuízos.

Robôs
Robôsde
deescovagem
escovagem

protub
Sem Esforço
Graças às inovações que Protub oferece, como o sentido duplo de rotação,
a velocidade regulável, a tecnologia de injeção de água Waterflow ou
o controlo remoto, as funções de limpeza de tubagens,
de enorme complexidade, podem ser executadas de uma forma mais eficiente,
segura e rápida.
A sua portabilidade e ligeireza permite-lhe levá-lo a qualquer local
onde tenha que realizar os trabalhos.

CARATERISTICAS TECNICAS
Tensão

220 V / 50Hz
110 V / 60Hz

Potência do motor/controlo

1 HP / Variador e.

Rotação do eixo
Velocidade rotação do eixo
Controlo remoto

Sem fio

Material de construção

Aço inoxidável
e ABS

Peso total sem o eixo

14 Kg / 31lb

Dimensões (L x A x AL mm)

359 x 216 x 393 mm

Painel de controlo

Teclado membrana
com ecrã digital

CONDUTA

TUBULAR

Duplo sentido
esq. e dir.
Variável de
0 a 900 rpm

CIRCULAR

SECCIÓN

CONDUTA

QUADRADO

200 a
400 mm

RESIDUO
INDUSTRIAL

RESIDUO
HOLLÍN
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ASPIRAÇÃO

Para agarrar toda a sujidade removida pelos robôs
de escovilhões nas condutas, é imprescindível um
sistema de aspiração de grande potência, garantindo
que a sujidade aspirada, não possa contaminar o
interior dos edifícios.
A tripla filtração com Hepa, garante que 99,9% das
partículas que são aspiradas se mantêm no interior do
equipamento.

Aspiração

UMA POTENTE ASPIRAÇÃO É A CHAVE
PARA UMA BOA LIMPEZA.

hepair
Hepair 2000 é a solução. Este potente equipamento gera uma pressão negativa
nas condutas capturando qualquer partícula do interior das mesmas. A tripla etapa
de filtragem irá reter todas essas partículas, separando-as pelo seu tamanho através
dos diferentes módulos.

Como é que o pode ajudar?
Chega onde é necessário. Graças à sua mangueira de 5 metros com suportes
telescópicos poderá alcançar todas as condutas independentemente da sua altura.
Filtragem 100%. Através das três etapas de filtragem, e filtro absoluto HEPA, não
haverá partícula que lhe resista.

aspiração

Necessita de uma aspiração eficaz?

Porquê o HEPAIR?
Pelo seu design compacto e robusto com rodas e pegas laterais, facilita-lhe uma
melhor portabilidade e manobrabilidade no interior das instalações.
Porque permite um controlo superior graças ao contador de horas de serviço.
Por dispor de um indicador acústico de saturação de filtros que lhe permitirá verificar
o estado em que se encontra o equipamento e a necessidade de troca, para que não perca tempo.
Por dispor de um pack de três filtros para conseguir uma filtragem perfeita
(Filtro grosso + Pré filtro + Filtro principal)

TENSÃO

110V / 220V

TRIPLA
FILTRAÇÃO

SINALIZADOR
DE FILTRO
SATURADO

BAIXO NÍVEL
SONORO

UNE

100.012

Aspiração
Aspiração
Entrada de manga
de aspiração

Pré filtro

CARATERISTICAS TECNICAS

Filtro de bolsas

Filtro HEPA

Painel de controlo

Roda com travão

Alimentação elétrica

220 V / 50 Hz
120 / 60Hz

Caudal e depressão máximo

2000 m3/h
1500 CFM

Triple Filtrage 3F

Pré filtro G4
Filtro médio
F5 Filtro

Nível sonoro

72 Db

Peso total com filtros

80 Kg

Dimensões C x L x A

580 x 580 x 900 mm

Pegas
CONDUTA

CIRCULAR

CONDUTA

QUADRADO

SECÇÃO

200 A
8000 mm

RESÍDUOS
INDUSTRIAIS

RESÍDUOS

DE PÓ

CONDUTA DE

FIBRA
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LIMPEZA
DAS SERPENTINAS DE
AR CONDICIONADO

As serpentinas de climatização são as partes mais sensíveis à
acumulação de sujidade e germes no seu interior, devido a
pequenos e complexos buracos. Além disso, a condensação
produzida por a permuta térmica, faz com que proliferem os
fungos e bactérias. Todo o ar insuflado passa por esta peça,
provocando assim perdas de carga, devidas à obstrução causada
por sujidade acumulada. Para solucionar este problema, temos ao
seu dispor, equipamentos e produtos específicos, que o vão ajudar
a obter uma limpeza eficaz das serpentinas de climatização.

Limpeza das serpentinas

O PODER DA ESPUMA ATIVA

coilbox
Porquê o Coilbox?
Porque não existe nada igual no mercado para a limpeza eficaz das delicadas
serpentinas de climatização, quer nas unidades exteriores «condensadores», como
nos interiores «evaporadores» (splits, fancoils).
Este sistema inovador dispõe de dois módulos complementares, sendo o principal o
módulo «coilbox», onde se inclui toda a tecnologia para a injeção de espuma ativa e
enxaguamento com água, fornecida pela água da rede pública.
O outro módulo «waterbox» trata-se de um depósito de 30 litros de água, para ser
utilizado quando não estiver disponível uma ligação à rede pública.
O conjunto dos dois módulos faz com que seja um equipamento totalmente autónomo,
tanto de fornecimento de água como de eletricidade, graças à sua bateria recarregável.

Como é que o pode ajudar?
Desde a primeira limpeza. Demonstre aos seus clientes a POUPANÇA ENERGÉTICA que
implica manter as serpentinas limpas e em perfeito estado de funcionamento.
Potência? A correta e necessária. É um erro comum pensar que quanto mais força
Melhor. Os 7 bar, adicionam a pressão exata para limpar sem dobrar as lâminas da
serpentina.
A sua autonomia permitir-lhe-á chegar muito longe para que não pare o seu trabalho diário.
Dispõe de lanças de injeção extensíveis e flexíveis para alcançar as zonas mais difíceis sem
ser necessário desmontar a unidade de climatização. Dispõe de bocais quer para injeção de
produto como para o enxaguamento em diferentes níveis de pulverização.
Um sistema compacto e ligeiro, com um design totalmente funcional e com encaixes
específicos para diversos acessórios

Módulo de injeção de
produto químico e de
enxaguamento de água
de uma ligação à rede
pública

Pistola de injeção
com lanças intercambiáveis

waterbox
Produto químico
Sistema “bag in box”

Módulo com depósito
de água, para coilbox,
leva-lhe água onde não
exista ligação à rede
pública

Conexão de válvula rápida

Boquilha de injecção
Asa integrada

Lança
Lança telescópica em 3 secções
chega até 150cm
Boquilha de injecção a 90

Lança flexível,
se adapta a qualquer forma
para acesso a zonas difíceis

CARATERISTICAS TECNICAS
Alimentação elétrica

Batería recarregável

Voltagem

220 V / 110 V.

Pressão de saída

7 bares a 2 l./min

Produto químico recarregável

Bag in box de 3 l.

Depósito de água waterbox

Modular de 30 l.

Material da estrutura

Aço inox
Alumínio

Dimensões (C x L x A em mm.)

300 x 250 x 920 mm

Peso total do conjunto em vazio

30 Kg

APLICAÇÃO NO
EVAPORADOR

SECADOR

INTEGRADO

RESÍDUOS DE
GORDURA

RESÍDUOS
INDUSTRIAIS

RESÍDUOS

DE PÓ

Limpeza
Limpezadas
dasserpentinas
serpentinas

coilbox
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SISTEMA DE LIMPEZA
DE GRELHAS ATRAVÉS
DE ULTRASSONS

A LIMPEZA POR ULTRASSOM
A limpeza por ultrassom é gerada por ondas de alta frequência (15 a 400 kHz) proveniente de uma solução
ótima para gerar o processo de cavitação utilizado para fazer uma limpeza eficaz e rápida de diferentes objetos.

1

2
À medida que as ondas sonoras, que
os transdutores emitem, irradiam
através da solução com água e
produto químico que está disponível no
tanque, produzem alternadamente pressões
altas e baixas na solução.

3
Durante a etapa de baixa pressão,
formam-se e desenvolvem-se milhões
de borbulhas microscópicas.
Este processo denomina-se
CAVITAÇÃO, o que significa
«formação de cavidades».

Durante a etapa de alta pressão,
as borbulhas colapsam ou «implodem»,
libertando grandes quantidades de energia.
Estas implosões atuam como um exército
de pequenas escovas de limpeza. Trabalham
em todas as direções, atacando todas as
superfícies e ocupando todos os espaços vazios
e aberturas.

Limpeza de grelhas

dinet
Como funciona?
A limpeza ultrassónica consiste na energia que se inicia no gerador
e se distribui aos transdutores ou emissores de ultrassons, situados
na lateral do tanque. Desta forma, fazem implodir a molécula
de água (cavitação), gerando uma mico escovagem na peça
a limpar. Este processo em conjunto com a temperatura que produz o
equipamento, faz com que o DINET seja o sistema mais rápido e
eficaz para a limpeza e desinfeção de grelhas e difusores de
climatização.

RAPIDEZ Numa questão de segundos elimina-se a sujidade sem
necessidade de nenhum tipo de acabamento manual,
conseguimos a limpeza e desinfeção em uma só operação.
EFICÁCIA A ação dos ultrassons penetra em todas as cavidades,
proporcionando uma limpeza extrema.
POUPANÇA Reduz-se a quantidade de água e de produto de
limpeza. A água é utilizada novamente em sucessivas lavagens.
ECOLÓGICO O líquido de limpeza é composto por água e
uma pequena porção de um detergente específico.

CARATERISTICAS TECNICAS
.84

Painel de controlo

Box emissora de ultrassons

Depósito amovível

TENSÃO

110V / 220V

FILTROS DE

COZINHA

Alimentação elétrica

220 V / 50Hz
110 V / 60Hz

Potência de ultrassons

900 W

Gerador ultrassónico

SWEEP SYSTEM
Regulável

Painel de controlo
com regulação

Potência

Potência de aquecimento

2000 W a 220v
1500w a 110v

Material de construção

Aço inoxidável

Dimensões (C x L x A em mm.)

300 x 250 x 920 mm

Peso total do conjunto em vazio

30 Kg

Material de construção

Aço inoxidável

Peso total com depósito

70 Kg / 154 Lb

Dimensões exteriores

875x350x830 mm

Dimensions interiores

525x290x555 mm

Volume nominal do tanque

80 Litros

GRELHAS

DIFUSORAS

RESÍDUOS DE
GORDURA

RESÍDUOS
INDUSTRIAIS

RESÍDUOS

DE PÓ

Limpeza
Limpeza de
de grelhas
grelhas

dinet
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SISTEMA DE
DESINFEÇÃO

Desinfeção
ELIMINAÇÃO DO QUE É “INVISÍVEL”
Depois de eliminar a sujidade, pode ser necessário realizar
uma desinfeção total do sistema de climatização, a fim de
garantir uma instalação completamente higienizada.
Dispomos dos equipamentos mais eficientes e versáteis,
especialmente desenhados para descontaminar os HVAC

desinair
Desinfeção TOTAL Inteligente
Nem todos os sistemas de desinfeção funcionam de forma idêntica. O Desinair através do seu
poderoso Biocida garante confiança acrescida quando temos de enfrentar bactérias, vírus, pragas
ou fungos. No caso de desinfeções extremas, o Desinair é a solução.
Foi concebido quer para eliminar os contaminantes no complexo percurso das condutas, assim
como para desinfetar completamente salas brancas, fábricas e armazéns agroalimentares, silos,
definitivamente qualquer lugar que necessite de uma desinfeção total com garantias

Porquê DESINAIR?
Porque em combinação com o Biocida Terminal de espectro alargado, é a arma mais eficaz para
erradicar agentes patogénicos como a Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, ou o Aspergillus
entre outros.

CARATERISTICAS TECNICAS
Alimentação elétrica

220 V / 50Hz

Painel de controlo

Temporizador digital

Contentor para o biocida
Par a maxima potência

5 litros
6,5 Nm

Nivelo sonoro

<70dB

Construção

Suporte em aço com
quatro rodas

Peso em vazio

15 Kg / 33 Lb

Dimensões (C x L x A em mm.)

400 x 400 x 600 mm
15,7 x 15,7 x 23,6 pulg

Os seus clientes pedem-lhe para desinfetar
também as suas condutas?

Painel de controlo
Indicador luminoso e

Agora pode oferecer um serviço completo, rápido e eficaz
acústico de início
de desinfeção através do gerador de Ozono inteligente Ozoair.
Um sistema inteligente graças à sua tecnologia exclusiva ADA
(Activate and Disactivate Awareness), através da qual não cria
apenas Ozono para a desinfeção mas também desativa, permitindo
a preparação do espaço para a desinfeção a ser ocupado
imediatamente.
Fornece uma desinfeção e desodorização segura quer em condutas
como as das salas brancas, fábricas ou armazéns agroalimentares e
silos. Definitivamente qualquer lugar que necessite de uma desinfeção
total com garantias.

Porquê OZOAIR?

Bocal de saída O3

CARATERISTICAS TECNICAS

Porque é a alternativa biológica para a desinfeção com produto
biocida, é a arma mais eficaz para erradicar agentes patogénicos
como a Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, ou o
Aspergillus entre outros.
Porque a sua utilização é tão simples como pressionar um botão.
Porque a sua ação chega aos lugares de mais difícil acesso, como
toda uma rede de condutas, graças à sua atmosfera desinfetante.
Programável. Permite programar o início da desinfeção, deixando
o lugar em total segurança para os técnicos.

Alimentação elétrica

220 V / 50Hz

Painel de controlo

Temporizador
digital ajustável

Produção de ozono (O3)

12 gramas/hora

Construçao

Alumínio e ABS

Cumpre com a norma UNE 100 012

Dimensões C x L x A em mm

500 x 450 x 750

Peso

32 kg

Desinfeção
Desinfeção

ozoair
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EQUIPAMENTOS
DE MEDIÇÃO

equipamentos de medição

microbio
Medição microbiológica do ar
A norma UNE 100012 estabelece como método de avaliação e
validação das instalações a quantificação das UFC (Unidades
Formadoras de Colónias) presentes no sistema.
A comparação com a norma irá indicar as necessidades de desinfeção.

Como é que o pode ajudar?
Permite-lhe ampliar e complementar a sua oferta de serviços na
limpeza de sistemas de climatização através de uma ferramenta de
análise quantitativa quer em ambientes interiores como exteriores.
O ar é aspirado através de uma cabeça removível, com uma série de
orifícios de 1 mm. de diâmetro a uma velocidade de 100 litros/minuto.
Em apenas 7 minutos! os microrganismos são recolhidos na superfície
de uma placa, a qual é extraída, incubando-se e é realizada a contagem
das colónias que se desenvolveram nesse meio. A contagem, assim como
o volume de ar de amostra, são utilizados para calcular o número de
unidades formadoras de colónias (UFC) por metro cúbico de ar.

CONTEÚDO DA MALA
1 x Mala de transporte em aluminio.
2 x Software PC Reporter.
4 x Baterias recarregáveis.
1 x Carregador de baterias.
1 x Cabeça microperfurada
Instruções de utilização e software

CARATERISTICAS TECNICAS
Alimentação elétrica

4 x baterias
AA NiMH

Duração de bateria

4 horas apróx.

Ecrã digital

LCD color 3,5 pol.

Volume de ar

De 25 a 2000l.

Compatibilidade de placas

Placas Petri
De 55 y 90 mm

Velocidade média de fluxo

100 l/min.

Material da estrutura

Corpo em ABS

Cabeça

Aço inoxidável
microperfurado

Dimensões e peso L x P x H

195 x 100 x 40 mm
480 grm

Medição precisa das partículas em suspensão
A norma UNE 100012 estabelece um protocolo de avaliação e validação das instalações. Um dos
perímetros a controlar é a quantidade e tamanho da matéria em partículas. O nosso equipamento dispõe
de um sensor laser que quantifica e classifica as partículas presentes no ar que respiramos.

Como é que o pode ajudar?
Através do seu ecrã a cores, poderá visualizar simultaneamente a quantidade de partículas dos tamanhos
que indica a norma. Caracteriza-se por um peso muito reduzido para que o possa transportar para onde
seja necessário, proporcionando resultados muito fiáveis, sendo especialmente fácil de utilizar. Todos os
dados recolhidos podem ser transmitidos para um computador para serem analisados.

CONTEÚDO DA MALA
1 x Mala de transporte em aluminio.
2 x Filtro de aço, tubo e ligação.
4 x Baterias recarregáveis.
1 x Carregador de baterias.
1 x Cabo de dados ealimentação
Instruções de utilização e software

CARATERISTICAS TECNICAS
Alimentação elétrica

4 x baterias
AA NiMH

Duração de bateria

4 horas apróx.

Ecrã digital

LCD color 3,5 pol.

Tamanho das partículas

0,3 µm/ 0,5 µm y 5 µm.

Fonte de iluminação
Modos de medição

Díodo laser
(duração de 30.000h)
Cálculo/remoto/individual
repetitiva/ISO

Memória interna

8000 valores

Dimensões C x L x A

178 x 90 x 48 mm

equipamentos
equipamentosde
demedição
medição

mepart

AR20
A fonte de ar ideal
Os robots de escovagem pneumática TECAI necessitam de ar comprimido para o seu funcionamento.
Como tal concebemos compressores de ar que se adaptam aos requisitos de trabalho a realizar com as
melhores prestações:
O caudal máximo e pressão de ar em ligação monofásica, baixo nível sonoro para trabalhos noturnos,
podendo trabalhar continuamente sem aquecimento e além disso uma grande portabilidade.

Tecnología de palhetas

Sistema patenteado de “palhetas” através do
qual e obtido um alto volume e pressao do ar.
O arrefecimento auto permite que voc trabalhe
24 horas seguidas

CARATERISTICAS TECNICAS
Voltagem

220V/50Hz

Potência (10 Bar)

2,2 kW – 2,96 Cv

Pressão de serviço

10 bar // 145 Psi

Fornecimento de ar (7 bar)

240 litres/min
8,47 cfm

Nível sonoro

67 dB

Refrigeração

Ventilação automática

Material da estrutura

Aço inoxidável

Peso total

50 Kg / 110 Lb

Dimensões

(C x L x A em mm.)

AR

COMPRIMIDO
10 bar/145 psi

570 x 450 x 570 mm

TENSÃO

110V / 220V

SILENCIOSO

Produtos relacionados

FERRAMENTAS E
PRODUTOS
RELACIONADOS

Taladro neumático
reversible

Filtros de retençâo
para o pó

Material para tapar grelhas
e difusores

Tampas de registro e
escoadouros para condutas

Ferramentas de corte para
condutaspó

Escovas de diferentes
medidas e materiais

Equipamentos de proteção
individualpó

28Kg.

Mangueiras e acessórios
para ar comprimidopó

Produtos químicos para os
equipamentos

Endoscópios e outros
equipamentos relacionadospó
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FORMAÇÃO

PIANI DI
FORMAZIONE

teinnova.net

Formação
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TODA A FORMAÇÃO
QUE NECESSITA
A tecnologia sem controlo não serve para nada. É por isso que oferecemos
os melhores planos de formação para que retire o máximo proveito para o seu negócio.
Dispomos de planos de formação à medida, em diferentes modalidades, podendo
decidir entre o curso à distância, nas nossas instalações, ou o sistema «in company»,
que pode incluir uma limpeza real certificada onde se põe em prática tudo o que foi lecionado.
AS SUAS METAS SÃO OS NOSSOS OBJETIVOS
Os nossos formadores possuem uma ampla experiência neste campo,
e vão proporcionar-lhe o aconselhamento que necessita, em qualquer
área do seu projeto, para que possa retirar o máximo partido para
o seu negócio desde o início.
Também poderá aceder aos planos de formação contínua que realizamos
ao longo da evolução do seu projeto e assim atualizar os conhecimentos
relativos à evolução deste modelo de negócio.
Não tenha dúvidas; vamos acompanhá-lo em todo o processo!

Formaçããoo
Formaç

PLANOS DE FORMAÇÃO

Conhecimentos relativos
ao modelo de negócio
Visão geral e
integração

Estudo do mercado
A política de preços
Análise financeiro
Recursos humanos

Conhecimento dos
sistemas, problemática
e soluções para a sua
limpeza e manutenção

Comercial e Marketing
Técnicos de venda dos
serviços, recolha de dados,
realização de orçamentos

Formação teórica e
prática da utilização dos
equipamentos, Prevenção
de Riscos Profissionais

Asociación Internacional de Limpiadores
en Sistemas de Climatización

Asociación Italiana de Limpiadores
en Sistemas de Climatización

Normas relacionadas
e a sua aplicação legal
Realização de relatórios
e certificados oficiais

SOLUÇÃO À SUA MEDIDA
NA ÁREA DA LIMPEZA TÉCNICA
Um desenvolvimento à medida consiste, principalmente, em realizar um estudo dos requisitos
do cliente e fornecer uma solução para o problema da limpeza em qualquer campo.
A solução à medida permite-nos oferecer aos nossos clientes a segurança de que necessitam,
porque a solução se adapta às suas necessidades e não o inverso.
Embora sejam indiscutíveis as vantagens de comprar e utilizar equipamentos de limpeza padrão,
existem muitos setores ou processos específicos que necessitam de um desenvolvimento personalizado,
uma vez que é muito difícil para um equipamento padrão preencher todos os requisitos que a sua empresa necessita.

concept

concept

Conceito integral para a limpeza
em exaustores de vapores
em cozinhas industriais

Conceito integral para
a higienização no
ar condicionado

LAB
solução à sua
medida

Soluções à medida
para a limpeza
técnica industriall

PRESENÇA INTERNACIONAL

FABRICO PRÓPRIO

SERVIÇO TÉCNICO

INOVAÇÃO

FORMAÇÃO
SHOWROOM

años/years
innovando para ti

innovating for you

paixão por inovar

teinnova.pt

SANGRÍA
TAMAÑO A4

