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Dispositivos eletromecânicos e motor 

integrado no corpo. 

 

Duração da pulverização ajustável e 

controlada por fotocélula. 

 

Sanitização de corpo inteiro por sistema de 

dosagem, bicos especialmente orientados e 

sensor de altura (como opc.). 

 

Torniquete motorizado com várias opções de 

cancela e compatível com todos os sistemas 

de controlo de acesso. 

 

De fácil montagem e instalação, permitindo 

ser enviado desmontado, perfeito para 

aplicações temporárias. 

 

Thermoscanner e Câmaras Térmicas 

integráveis (opcional). 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Caracteristicas do corpo Em aço galvanizado, com protecção a pó electroestático, em opcional aço inox 
AISI 304 ou 316. 

Caracteristicas da 
cancela 

3Fabricada em aço AISI 304 (em opcional, outros materiais) 

Dimensõens 1500 x 1140 x 2300 mm 

Largura útil de passagem 1200 mm 

Altura útil de passagem 2200 mm 

Alimentação 110/220 V - 50/60Hz AC (±%10) 24V DC,   ~29 W em stand-by, max. ~58 W 
durante higiénização. 
~119 W com cancela em funcionamento. 

Iluminação area de 
passagem 

LED 

Temperatura de 
funcionamento, Humidade, 
Grau IP 

(-20°C) – (+68°C) (Opt:- 50°C com resistência), RH 95% (±2%)  sem 
concensação), IP 56 para uso externo, (especificações do liquido higienico 
fornecidas adiconalmente). 
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Transporte Possibilidade de desmontagem para transporte, fácil montagem e instalação, 
pode funcionar sem fixação á terra para aplicações temporárias. 

 

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 

Caracteristicas 
sinalizador 

Sinalizador e indicadores de higienização LED como standard. 
Indicador de higienização com iluminação a vermelho durante o processo de 
limpeza e verde quando completo / finalizado. 

Controlo Mediante contactos secos (controlo local). Disponível como opcional módulos 
RS 232, RS 485 ou LAN. 

Integração Biométrico, termómetro e camara térmica podem ser integrados como opcional, 
completamente compatíveis com todos os sistemas de controlo. 

Carasteristicas do 
sistema 

Inclui cancela motorizada como fornecimento standard. 
 
Passagens normais: 
Após entrada no túnel, a presença da pessoa é detectada e a higienização 
ocorre durante o período previamente definido. A pessoa permanece no túnel 
pelo período de higienização, após este periodo a cancela abre e o acesso é 
permitido. 
 
Passagens continuas: 
O higiénizador é aplicado ininterruptamente em passagens contínuas. O 
sistema entra em modo de espera no caso de nenhuma passagem no decorrer de  
10 segundos. 
 
Passagens como Sistema de Controlo de Acessos: 
A higienização é realizada após a aprovação da pessoa pelo sistema de 
controle de acesso. 
 
A mangueira de sucção que sai do sistema está imersa no tanque de líquido 
sanitizante. O líquido é aspirado por esta com ajuda de uma bomba de vácuo e 
pulverizado a partir de 12 expersores especialmente orientados para uma 
higienização completa do corpo. Como opcional, poderá ser incoporado um 
sensor de altura que permite a operação dos bocais adequados de acordo com a 
altura da pessoa. 
 
Aquando de uma situação de fim de liquido hifiénizante, ocorrerá um alarme 
audio-visual. Neste caso, o sistema entre em modo OFF e o idicador de estado 
passa a vermelho  
 
Motor e dispositivos eletrônicos integrados ao corpo do túnel. 
A higienização de corpo inteiro é efetuada atravéz do sistema de dosagem por 
expersores especialmente orientados. 
O tempo de pulverização do desinfetante é controlado por fotocélula e 
ajustável. 

Fornecimento de dados O sistema fornece feedback de passagem de mediante contacto seco / relé. 
Durante a passagem devolverá um sinal de ocupado. 

 

ESPECIFICAÇÔES DE FUNCIONAMENTO  

Passagem Além de funcionar apenas como um túnel de higiene, pode funcionar também como 
sistemas de controle de acesso (termômetro, câmera térmica, biométrica e 
leitores de cartões). A passagem é permitida mediante autorização do sistema 
de controle de acesso e após a higienização. 
 
A autorização de acesso é concedida em caso de conformidade, caso contrário, 
o sistema entra em modo de alarme e restringe o acesso. 
 
O algoritmo de passagem pode ser ajustado com base no comando da unidade de 
higienização e / ou sistema de controle de acesso (ex.termômetro), de acordo 
com os requisitos do cliente. 
 
A pessoa que entra na área de higienização, sendo detectada por sensores. 
O sistema pulveriza o desinfetante através de expersores especialmente 
orientados durante o período pré-definido. 
A pessoa completa a passagem após o processo de higiénização. 
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O líquido desinfetante é pulverizado através dos expersores adequados à 
altura da pessoa, sendo esta detectads pelo sensor de altura (opcional). 
 
O sistema fornece passagens rápidas por meio da função de pulverização 
contínua. 

Velocidade ~10 - 15 passagens/minuto. 

Modo de emergência Sistema permite passagem livre em caso de modo de emergência ou blackout. 

Segurança As instruções de segurança do fornecedor do fluido desinfetante devem ser 
seguidas. 
Higienização adequada à altura da pessoa através de sensor de altura 
(opcional). 

 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS E APLICAÇÕES 

Opções Controle remoto (receptor e transmissor), controle manual, contador, poste do 
leitor de cartão, sensor de alarme de fotocélula, limitador, placa inferior de 
higienização de sapatos passivos, termômetro, sensor de altura, outras 
cancelas. 
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O design e as especificações poderão ser sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

 


