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As condutas de climatização e ventilação acumulamuma 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:

Ѵ Garantia de saúde dos seus ocupantes.
Ѵ Poupança em custos de manutenção e energéticos.
Ѵ Cumprimento com as normas em vigor.

PODE SER UM FORNECEDOR DE AR INTERIOR SÃO

O MERCADO AS NORMAS

MOTIVOS PARA INVESTIR NESTE NEGÓCIO 

O NEGÓCIO
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.

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.
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Como indicam os diferentes regulamentos, 
a inspecção antes e depois do trabalho 
O sistema de limpeza das condutas de 
ar é obrigatório. É por isso que Visiobot 
é o seu complemento ideal.Sua estrutura 
de aço inoxidável o torna Resistente a 
choques e quedas. Ele tem uma tecnologia 
Non-Stop, porque os agradecimentos à 
sua bateria integrada, irá permitir-lhetrabalhar 
de forma independente para mais de 2 horas 
na inspecção de vídeo de condutas de ar.
Tem também um indicador prático para descobrir 
o seu nível de carga da bateria. nível em todos os
momentos.

Robô de inspecção vídeo

visiobot

ALTA DEFINICIÓN
GRABACIÓN

RECARGABLE

BATERÍA
MEMBRANA
TECLADO

INSPECCIÓN
VÍDEO

TOUCH
EASY

visi pro

visi pro

A última tecnologia em
Visualização e gravação de
imagens recolhidas pelo

. Dispõe de um ecrãvisiobot
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.

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

745 x 415 x 175 mm

Iluminação

Tração

Dimensões (C x A x L)

12 V - 5,5 AhBateria integrada

Por meio de uma cinta 
de alta aderência. 

Peso do robot
Peso total com mala

2,4 kg | 5.2 lb  
18 kg | 39,6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material

APLICAÇÕES

EXTRAS OPCIONAIS

BATERIA DE LÍTIO-FÓRMIO
VISIOBOT 5,5 Ah

300 a
SECCIÓN

800 mm

Conduta
circular

Conduta
fibra

Conduta
cuadrado

29.3 x16.3 x 6.9 inch

SISTEMAS DE INSPECÇÃO DE CONDUTAS 4

Câmaras 
Frente | Traseira

Cor de alta 
resolução

1 luneta LED frontal e 2 
luneta LED traseira com 
LEDs reguláveis  

Aço inox 
e HDPE

Dimensões do tractor 
(C x A x L)

225 x 110 x 135 mm
8.8 x 4.3 x 1.4 inch

 AC3303405 



visiomax Chimeneas      Codutos        Tubos intercambiador 

Ø 30 a
400 mm

APLICAÇÕES

EQUIPAMENTO STANDARD

COMANDO DE 
CONTROLO REMOTO

CARREGADORES 
ELÉCTRICAS

BATERIA RECARREGÁVEL 
DE IÕES DE LÍTIO

CENTRADOR
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Sistema portátil de inspecção de vídeo 
para condutas de ar

SISTEMAS DE INSPECÇÃO DE CONDUTAS 

Câmara LCD com vidro
safira, resistente a

arranhões e submersíveis

Alimentação elétrica

Resolução imagens

Monitor

Tiempo de carga

Bateria recarregável 
LI-ION a 9-12 V

800 x 480 RGB 

Câmara

7" TFT-LCD Color

Estanqueidade da 
câmara

Submergível 20m 
na água 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

517 x 434 x 200 mm
20.3 x 17 x 7.9 inch

Dimensões (C x L x A)  

Peso 14 kg / 31 lb

8 horas
Duración batería 7 - 9 horas

Longitud del eje 
de cámara

30 metros

Alcance da visão 1000 mm

Iluminação 12 Led recarregável

Ângulo de visão 
câmara

140 º

30 m
ALCANCE

RECARGABLE

BATERÍACÁMARA
SUMERGIBLE

É a ferramenta de inspecção vídeo antes 
de qualquer intervenção de limpeza em 
sistemas de ar condicionado, para 
convencer os seus clientes da necessidade 
de limpar as suas condutas.
É um sistema compacto e portátil.

1/3" Sony CCD Ø22 mm 
com lente Sapphire  

SD CARD



visionano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O VISIONANO é um sistema ultra portátil e ultra leve pesando 
apenas 530 g!, para o utilizar como ferramenta comercial, 
para a realização de inspeções pontuais, de curto alcance, 
em condutas de sistemas de extração.
Muitas vezes, o que não se vê, ou o que não se pode 
demonstrar, é a barreira que adia um trabalho sempre 
necessário, quando falamos de limpeza 
de condutas em sistemas de extração.
Tem um alcance máximo de 4 metros. 

Resolução da tela 640 x 480 

4 pilas AA Alimentação elétrica

Tela LCD 3,5'' TFT-LCD 

Resolução da câmara 704 x 576 (PAL) 

Estanqueidade 
(apenas câmara) 

IP-67 

Tempo de carregamento 3 horas 

2 horas Duração da bateria 

Comprimento do eixo 1 m extensível a 
4 metros 

Alimentação eléctrica 
externa

5 V 

Dimensões 256 x 95 x 153 mm 
(sem eixo flexível) 

Peso 530 g 

Visor LCD com resolução 
de 640 x 480 px

Resolução da câmera
704 x 576 (PAL)

EXTRAS OPCIONAIS

EXTENSÃO PARA
CÂMARA DE 1m

Inclui caixa para 
transporte
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Sistema de vídeo-inspeção ultra portátil

RECARGABLE

BATERÍACONEXIÓN
WIRELESS

CÁMARA
SUMERGIBLE

SISTEMAS DE INSPECÇÃO DE CONDUTAS 

 COD. AC3303404 



Por meio do sistema de injeção de ar, ele arrasta o 
sujidade que adere às condutas ao mesmo tempo 
que exibe, regista e verifica a limpeza, através de 
um microcâmera na cabeça inteligente. Com a sua 
tecnologia de limpeza do perímetro, vai tudo a 
conduta, desalojando todas as partículas de pó 
e sujidade. Não importa o tamanho, forma ou 
material da conduta, os bocais inteligentes 
adaptam-se a todos as situações.

visioair

ALTA DEFINICIÓN
GRABACIÓN

MEMBRANA
TECLADO

INSPECCIÓN
VÍDEO

TOUCH
EASY

15 m
ALCANCE

REMOTO
CONTROL AIRE

COMPRIMIDO
8 bar/800 l/min

MANEJO
UN SOLO 

OPERARIO

e 300 a
SECCIÓN

800 mm

LIMPEZA DE CONDUTAS COM AR COMPRIMIDO 7

Sistema de limpeza perimetral mediante 
injeção de ar

Unidade de filtragem do ar

Controlo remoto

Monitor com gravação

Bocal de 
ar com

 cãmara e
iluminação

integrada

Bocal de 
ar com 
escova
rotativa

Conducto
circular

Conducto
fibra

Conducto
cuadrado

APLICAÇÕES



Cabeça com câmara e
iluminação integrada

Os jatos de ar à pressão
permitem o avanço

Movimento por todo
o perímetro da conduta

A cabeça é totalmente
controlada pelo utilizador,

quer o avanço, quer a direção  

O efeito da limpeza é 
efetuado pelos jatos 

de ar laterais

A limpeza e a verificação
realizam-se rápidamente,

numa só operação

O sistema é introduzido
pela conexão à manga

de aspiração

8LIMPIEZA DE CONDUCTOS MEDIANTE AIRE A PRESIÓN

Dimensões (C x L x A) 550 x 410 x 1190 mm 

15 m      

Control

Longitud mangueras (x2)

220 V - 50Hz
110 V - 60 Hz

Abastecimento de ar 

800 litros/min (bico 
inteligente) 28,25 cfm 

800 litros/min (boquilla 
rotativa) 28,25 cfm 

Manual eletropneumático 
e controle remoto 

Sistema de inspeção 
por vídeo

Cámara HD 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação elétrica

Nivel sonoro < 70 dB 

Peso 45 kg | 99 lb

Material de estructura Aço Inoxidável

EXTRAS OPCIONAIS
COMPRESSOR DO AR AR100. 
1300 l/m 13 bar

CONTROL REMOTO
ERGONOMIC RF

MANGUEIRA DE AR PLANO 
DE OROFLEX. 30 m

22 x 16,14 x 47 inches 

 
 

Visioair requer um compressor fluxo de ar 
para o seu funcionamento:

 O máximo fluxo de ar e pressão na conexão ѵ
monofásico.

 Nível sonoro baixo para trabalho noturno.ѵ
 Para poder trabalhar continuamente sem ѵ

aquecimento.
 Uma grande portabilidade. ѵ                                       

COMPRESSOR DO AR: AR100

Como é que 
funciona?

 COD. AC3303122 COD. AC3101207 

CO3330900: AR100 380V - 50/60Hz 
CO3330800: AR100 220V - 50/60Hz 



1080P

360ºB

Este conceito de robô multifuncional permitirá que 
você execute múltiplos aplicações, acoplamento 
diferente módulos para limpeza, desinfecção e 
revestimento dentro das condutas de ar condicionado. 
Incorpora o mais recente tecnologias como as 
câmaras de visualização FullHD,sistema automático 
de levantamento de módulos, uma unidade de 
controlo com ecrã táctil HMI e um sistema de 
gravação de alta resolução.

multibot

9EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE CONDUTAS

Um robô, múltiplas funções

O FUTURO DA 
LIMPEZA DE 
CONDUTAS 
É AGORA.



multibot
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1080P

multibot

multibot

m

ELEVATOR

1080P

10EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE CONDUTAS

Robusto e fiávelDesenho modular

Chega ao mais alto

Versátil

Imagens super nítidas
Graças ao sistema de elevação automatizado da
plataforma, podem limpar-se condutas de grande 
tamanho, até 1000mm, a regulação de altura será 
adaptada com o robô em movimento a partir da 
unidade de controlo.

Multibot é uma plataforma robotizada onde se podem 
acoplar os diferentes módulos para todas as aplicações 
possíveis no interior das condutas de ar condicionado, 
módulos de limpeza com diferentes metodologias, 
desinfeção e revestimento.

A mais recente tecnologia em visualização e gravação das 
imagens recolhidas por Multibot em Full HD 1080P. 
Dispõe de um monitor de alta resolução para gravação 
e armazenamento dos vídeos e fotografias, com um ecrã 
táctil resistente a pó e água.

A potente lagarta de tração do Multibot permite-lhe
deslocar-se em qualquer superfície e subir declives 
om 30º de inclinação. O robô e os módulos de aplicação
 estão concebidos para limpar qualquer tipo de conduta 
de forma circular ou quadrada, para qualquer tamanho.

Construído com os materiais mais resistentes, como o 
aço inoxidável na estrutura e a poliamida de alta densidade 
nas envolventes. O coração do Multibot são os seus 
potentes motores de última geração, assegura-nos uma 
longa duração e fiabilidade.

multibot

360ºB

360ºB 1.000 mm

400 mm



multibot

360ºB

360ºB 1.000 mm

400 mm

multibot
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Câmara de visão posterior 

Conexão de comunicação do 
módulo de aplicação 

Focos de iluminação frontal

Sistema de tração 
através de lagarta 

Plataforma para acoplar os 
módulos de aplicações

Conexão de comunicação com 
a unidade de controlo 

Braço para regulação em altura 
e ângulo do módulo de visualização

 

Módulo de aplicação para 
escova adaptável de 360º 

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE CONDUTAS

RO
BO

T 
M

A
X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensões e 
peso sem módulo 

Materiais estruturais

Câmaras (à frente e atrás)

320 x 200 x 250 mm / 11 kg
12.6 x 7.8 x 9.8 inch / 24.2 lb

Aço inox e poliamida (Pa12)

Cor Full HD 1080P 

Iluminação  4000 K 360º LED de alta intensidade

Chegar ao topo
Com a plataforma do robô , as condutas de 400 a 1.000 mm podem MAX
ser limpas, desinfectadas e revestimento graças ao sistema de elevação 
automatizado dos módulos de aplicação, o ajuste da altura será adaptado 
ao tamanho da conduta com o robô em movimento a partir da unidade 
de controlo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais estruturais

Câmaras (frente e traseira)

283 x 198 x 112 mm | 5,5 kg
11 x 7.8 x 4.4 inch | 12.1 lb

Aço inox e poliamida (Pa12)

Cor Full HD 1080P 

Iluminação (frente e traseira)  4000 K 360º LED de alta intensidade

1080P

Desenho compacto e esbelto
A plataforma robótica  pode limpar, desinfectar e revestimento as condutas mais pequenas, MICRO
de 250 a 500 mm, pequenas no exterior e grandes no interior. Integra toda a tecnologia mais 
avançada do seu irmão mais velho, o robô MAX, para poder executar qualquer aplicação 
utilizando todos os módulos disponíveis do sistema Multibot.

Câmara de visão traseira

Ligação de comunicação 
do módulo de aplicação

Frente com câmara HD 
e Projectores LED 

Sistema de tracção 
por rastos 

Plataforma para anexar 
módulos de aplicação

Ligação do cabo de comunicação 
ao controlo 

multibot

Dimensões e peso sem 
módulo (L x L x A)

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE CONDUTAS
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multibot

U
N

ID
A

D
E 

D
E 

C
O

N
TR

O
LE

Box amovível para armazenar 
a unidade Multibot

Box amovível para armazenar 
os módulos de aplicação 

MONITORES
TOUCH

Interruptor de activación  
de la unidad de control

Monitor HMI de pantalla táctil para
el control de todas las funciones del 
robot y módulos de apps

Giro sobre el 
eje del robot  360º

Giro, avance y retroceso
regulable en velocidad
mediante joystick

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais estruturais

Monitor de visualização

486 x 416 x 1070 mm | 53 kg
 19 x 16.3 x 42 inch | 116.8 lb

Aço pintado no forno e HDPE 

Painel 10" 2048 x 1546, Intel X7, 8GB RAM

Alimentação eléctrica  230V - 50 Hz | 110V - 60 Hz
 

Ecrã de controlo 7" HMI 800 x 480 px - Controlo táctil 

Dimensões e peso sem 
carga (L x L x A)  

Joystick de controlo para 
a direção e velocidade 

da unidade de tração 

Enrolador de cabo para 
armazenamento de 20 m 
de cabo de comunicação 
painel de controlo de robôs
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APP ESCOVA ADAPTÁVEL 360º APP DE INJEÇÃO DE AR MÓDULO DE ESCOVA FIXA 

APP DE SELAGEM 360º

B360º B100
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APP DESINFEÇÃO 360º 

D360º

MICRO
PLATAFORMA ROBÓTICA A
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O conceito modular do sistema Multibot consiste 
em diferentes módulos para diferentes aplicações 
no interior das condutas, todos compatíveis com 
as plataformas robóticas MAX e MICRO.
Plataformas robotizadas MAX e MICRO, fáceis e 
rápidas de ligar.

Quick Connect

Ligação rápida e fácil dos módulos 
ao robô, sem a necessidade de 
ferramentas ferramentas e ligação 
de cabos com uma ficha de 
acção rápida.

A100

Protector de cabo

Protector para evitar que 
o cabo de ligação do robô 
seja danificado ao aceder 
à conduta. 
(Acessório incluído)

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE CONDUTAS



  

 

 
 

proair

     

Equipamento de escovagem
pneumática para condutas de ar

O sistema utiliza ar comprimido para accionar um motor
alojado na extremidade de uma mangueira flexível.
O controlo remoto opcional permite que a limpeza seja efectua-
da
por um único operador.
Incorpora uma função de mudança automática de direcção de
rotação da escova, o que facilita e acelera o tempo de limpeza.

PNEUMÁTICO
Para condutas até

metres

Comprimento da mangueira

25

mm1000

 

 

 

.

Escovas
Com diferentes materiais e tamanhos de acordo com
de acordo com as necessidades. Sistema DUO Square
para eficácia limpeza eficaz em condutas quadradas.

Indicador LED
Mostra o estado da máquina.

Ecrã IHM

Controlo do equipamento
com um dedo.

Eixo de guarda
Torna fácil a sua recolha

e protege-a em movimento.

Centrador (Opcionais)

Fixar a escova no centro da conduta.

 
 

VISIOPRO (Opcionais)

Sistema de inspecção vídeo que lhe permite para
observar e registar enquanto se efectua a limpeza.

O autonivelamento proporciona
imagens horizontais em todos 
os momentos.

IInclui ecrã de visualização
com arnês e mala de transporte.

A câmara está integrada
na mangueira.

VISIOPRO



proair
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CONSUMÁVEISCONSUMÁVEIS

ACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS OPCIONAIS

CONTROLO REMOTOCONTROLO REMOTO
DO PULSODO PULSO

VISIOPRO. VISIOPRO. Sistema de visualização, arnês,
câmara fotográfica e mala de transporte.

CENTRADOR. CENTRADOR. Fixa a
escova no centro da
conduta.

PROTECTOR DEPROTECTOR DE
RUPTURA DE  RUPTURA DE  
MANGUEIRASMANGUEIRAS

PACK 5 ESCOVAS DEPACK 5 ESCOVAS DE
NYLON FINO. NYLON FINO. 
Paramanutenção e limpeza
de condutas delicadas.
Ø200 300 | 400 | 500 |
600 mm

PACK 5 ESCOVAS DEPACK 5 ESCOVAS DE
NYLON ESPESSO.NYLON ESPESSO.
Adequado para limpeza
teimosa com resíduos
incrustados. 200 | 300 | 
400 | 500 | 600 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

220 l/min – 6,3 bar 
7,77 cfm – 6,3 bar

Potência do motor
(Potência máxima):

Velocidade rotacional
descarregado: 762 rpm

Velocidade rotacional
na potência máxima:

379,2 rpm

Torque em potência
máxima: 2,5 Nm  |  22,13 lbf.in 

3,1 Nm  |  27,44 lbf.in

Par ahogo: 5 Nm  |  44,25 lbf.in

Nível de ruído: < 70 dB

Direcção de rotação: Direita | Esquerda

Sistema de controlo: Electropneumático

Dimensões (L x A x Al) 1162 x 1162 x 430 mm 
45,75 x 45,75 x 16,93 inch

Peso: 65 kg | 143 lb 

25 m | 82 ft

Materiais estruturais: Aço inox e HDPE

Torque mínimo
de arranque

Lunghezza del 
tubo flessibile:

COMPRESSOR AÉREO
(Não incluído)

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE CONDUTAS

AC3303605   

AC3303133 AC3303112

CP2201015 CP2110505 

SV3331032 SV-PRO   



  

 

 

 
 

 

 
 

     

rotair
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VISIOPRO

Equipamento eléctrico para limpeza de condutas

A ferramenta perfeita para condutas de tamanho médio.
Incorpora a tecnologia única ProAxis que impede que o eixo 
rotativo se parta.
O controlo remoto opcional permite a limpeza por um só homem. 
Incorpora a função de mudança automática de direcção de  
rotação da escova rotação das escovas, o que facilita e acelera 
os tempos de limpeza.

Indicador LED

Ecrã IHM

Todo o controlo com apenas um dedo

Ajustar:

- Direcção de rotação.
- Mudança automática do sentido de rotação.
- Velocidade de rotação.

ELÉCTRICO
Para condutas até

Escovas
Com diferentes materiais e tamanhos, conforme 

necessário. Escovas de duas filas para uma limpeza 
eficaz em condutas quadradas.

Mostra o estado da máquina.

m

20m

Com
VISIOPRO

Sem
VISIOPRO

Comprimento da mangueira

15

mm600

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE CONDUTAS

(Opcionais)

Sistema de inspecção vídeo que lhe permite para
observar e registar enquanto se efectua a limpeza.

O autonivelamento proporciona
imagens horizontais em todos 
os momentos.

IInclui ecrã de visualização
com arnês e mala de transporte.

A câmara está integrada
na mangueira.

VISIOPRO



rotair
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CONSUMIBLESCONSUMIBLES

ACCESSORI OPZIONALIACCESSORI OPZIONALI

CONTROLO REMOTOCONTROLO REMOTO
DO PULSODO PULSO

VISIOPRO. VISIOPRO. Sistema de visualização, arnês,
câmara fotográfica e mala de transporte.

CENTRADOR. CENTRADOR. Fixa a
escova no centro da
conduta.

PROTECTOR DEPROTECTOR DE
RUPTURA DE  RUPTURA DE  
MANGUEIRASMANGUEIRAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PACK 5 ESCOVAS DEPACK 5 ESCOVAS DE
NYLON FINO. NYLON FINO. Parama-
nutenção e limpeza de 
condutas delicadas. Ø200 
300 | 400 | 500 | 600 mm

PACK 5 ESCOVAS DE NYLON PACK 5 ESCOVAS DE NYLON 
COM CONDUTAS QUADRA-COM CONDUTAS QUADRA-
DAS. DAS. Um núcleo e duas filas de 
pincéis de tamanhos diferentes. 
Ø250 | 300 | 350 | 400 | 500 mm

220V / 50Hz - 60Hz
110V / 50Hz - 60Hz

Fornecimento 
de energia

Potência do motor 370 W max.

Velocidade rotacional 
do motor 0 - 3000 r.p.m.

Velocidade de trabalho 0 - 500 rpm

Nível de som < 70 dB

Painel de Controlo Ecrã HMI

Direcção de rotação Direita | Esquerda

Sistema de controlo Electrico

Comprimento da 
mangueira:

15 m | 49 ft  (com VISIOPRO)

20 m | 66 ft  (sem VISIOPRO)

Material de estrutura Aço inox e HDPE 

Dimensão (L x L x Al) 962 x 365,5 x 992 mm
38 x 14,39 x 39 inches

Peso: 60 kg // 132 lb

CONTROLO REMOTO DO PULSOCONTROLO REMOTO DO PULSO

Acessório opcional que permite que o equipamento 
seja controlado por um único operador. (Opcional). 

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE CONDUTAS

AC3303605   

AC3101500 AC3303112

CP2300510 CP2300505

SV3331034 SV-ROT   
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ro
ta
ir

COMPARATIVA 
EQUIPOS 

DE LIMPIEZA 
DE CONDUCTOS 

DE AIRE

COMPRIMENTO 
DA MANGUEIRA

REMOTE 
CONTROL

LIMPEZA DE 
DUTO 

p
ro
a
ir

20 m

15 m

Permite a um 
único operador 

controlar o 
equipamento.

VELOCIDA 
DE LIMPEZA

vi
si
o
a
ir

Com VISIOPRO
15 m
Sem VISIOPRO
20 m

De Ø200 a 600 mm

Hasta Ø1000 mm

De Ø300 a 800 mm

Sistema de inspecção 
vídeo integrado 
no equipamento.

en el equipo.

SISTEMA DE 
VISUALIZAÇÃO

Limpar, visualizar 
e registar ao 

mesmo tempo.

SISTEMA 
ALIMENTAÇÃO

SISTEMA DE
LIMPIEZA

INJECÇÃO DE 
AR ESCOVADO

BRUSHING

INJECÇÃO DE AR: 
FLUXO DE AR

BRUSHING

OPTATIVO

OPTATIVO

OPTATIVO

>>>>>

>>>>>

>>>>>

- +

- +

- +

ELÉCTRICO

PNEUMÁTICO
(compressor de 
ar necessário).

PNEUMÁTICO
(compressor de 
ar necessário).

Fibra revestida√
Circular√ 

Fibra revestidax

Fibra revestida√
Circular√ 

 x Fibra revestida

Fibra revestida√
Circular√ 

Fibra revestida√ 

Opcional

Opcional
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SISTEMAS DE EXTRACÇÃO DE CONDUTAS

hepair

Alimentação eléctrica

Peso

Máxima depressão

Filtração

Nível de ruído

 Caudal máximo

Energia

Dimensões

hepair2000

Aspirador de alta potência 
para canalizações de
300 mm a 1200 mm.

2000
hepair

6000

hepair6000

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN EN CONDUCTOS

220 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz

220 V - 50/60 Hz
110 V - 50/60 Hz

TABELA COMPARATIVA DE SISTEMAS DE 
EXTRACÇÃO DE CONDUTAS

6200 m³/h
3650 cfm

2000 m³/h
1177,2 cfm

1300 Pa 
0,2 psi 

2500 Pa 
0,36 psi

Pré-filtro G4
Bolsas de filtro M5
Hepa H13

Filtro F7
Hepa H13

880 W 1250 W

72 dB 80 dB

611 x 590 x 943 mm 
24 x 23 x 37 in

670 x 750 x 1300 mm  
26,4 x 29,5 x 51 in

80 kg / 176 lb 100 kg / 220 lb

Sistema de aspiração 
e tripla filtração para
condutas de 200 mm 
a 800 mm.



110V / 220V

ELÉCTRICA
FILTRO
AVISADOR

SATURADO

3F 

FILTRACIÓN SONORO
BAJO NIVEL

100.012
UNETRIPLE

Hepair 2000 oferece uma filtragem em tripla etapa 
(M4 + G4 + HEPA H13), que irá reter todas as partículas, 
escolhendo a sua espessura com os diferentes 
módulos.
O seu design compacto e robusto com rodas e pegas 
lado, ele lhe dá melhor portabilidade e 
maneabilidade dentro das instalações.

MANGUEIRA DE SUÇÃO

Ø160 mm - 3 m comprimento

PRUMOS DE EXPANSÃO

CONSUMÁVEIS

Alimentação elétrica

Depressão máxima 2500 Pa - 0,36 psi

Caudal máximo 2000 m³/h
1177,2 cfm

Triple Filtrage 3F

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso

220 V - 50 Hz (4 A)
110 V  - 60 Hz (8 A)

Pré filtro G4
Bag filtro
Filtro absoluto HEPA H13

Nível sonoro 72 dB

Dimensões (C x L x A)
611 x 590 x 943 mm
24 x 23 x 37 inches

80 kg | 176,37 lb

FILTRO ABSOLUTO 
HEPA13

EXTRAS OPCIONAIS

Pré-filtro triplo 
de filtração

+ filtro M5 + filtro
absoluto H13

PREFILTRO 
G4

BAG FILTRO M5

Para manga de sucção.
Prolongável de 160 a 290 cm

CONDUCTO
CUADRADO

CONDUCTO
FIBRA

CONDUCTO
CIRCULAR 200 a

SECÇÃO

800 mm

Potência do motor 880 W

Grau de separação >99%

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE CONDUTAS 21

Sistema de aspiração e filtração

APLICAÇÕES

hepair2000

AC3101308 AC3101303 

AC3101305 AC3101306 AC3101309 
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110V / 220V

ELÉCTRICA
FILTRO
AVISADOR

SATURADO SONORO
BAJO NIVEL

100.012
UNE

MANGUEIRA DE SUÇÃO

Ø300 mm - 5 m de longitud

CONSUMÁVEIS

EXTRAS OPCIONAIS

FILTRO DE BOLSAS F7 FILTRO ABSOLUTO
HEPA 13

MANGUEIRA DE SUÇÃO

Ø400 mm - 5 m de longitud

Dimensões C x L x A

Depressão máxima 

Nível de filtração 2 

Caudal máximo 

Grau de separação 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nível de filtração 1 

Peso sem filtros
Peso com filtros

Potência do motor 

Caudal com filtro F7 

Caudal com Filtro H13 

670 x 750 x 1300 mm  
26,4 x 29,5 x 51,2 inch 

H13

6200 m³/h / 3650 cfm

5350 m³/h / 3150 cfm

4800 m³/h / 2825 cfm

1300 Pa / 0,2 psi 

>99%

F7

80 kg | 176 lb 
100 kg | 220 lb

1250 W 

Nível de ruido 80 dB 

PRUMOS EXPANSÃO
Para mangas de 
aspiração. Extensível 
de 160 a 290 cm (2 uds)

Alimentação elétrica

Fácil de transportar, 
ambos horizontalmente 

como verticalmente.

CONDUCTO
CUADRADO

CONDUCTO
FIBRA

CONDUCTO
CIRCULAR

22

A solução final em sucção negativa 
para limpeza de condutas

APLICAÇÕES

hepair6000

O Hepair 6000 é a solução de aspiração negativa final para 
a limpeza de condutas de ar e sistemas de ar condicionado.
Este aspirador de pó de pressão negativa oferece uma potência 
de aspiração de 6200 m³/h de fluxo máximo, o que lhe 
permite enfrentar todos os trabalhos, por mais exigentes 
que sejam. Possui um variador integrado para adaptar a 
aspiração de ar ao consumo de energia da tomada, 
optimizando assim a potência do equipamento. 

O Hepair 6000 é um aspirador monofásico que pode ser 
ligado a qualquer tomada eléctrica.  Velocidade, versatilidade 
e potência numa única unidade.

220 V | 50-60 Hz (5,6 A)
110 V | 50-60 Hz  (11,2 A)

COD. AC3101314 

COD. AC3101316 COD. AC3101317 
COD. AC3101303 

COD. AC3101315

7.345 €
TC3130203 | 220V - 50/60 Hz

7.845 €
TC3130204 | 110V - 60 Hz



tevac Líquido

APLICACIONES

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Alimentação eléctrica

Nível de ruído

Capacidade total 
do tanque

220-240V / 50-60 Hz

60 dB

Energia 1200 W

37 litros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

400 x 400 x 740 mm
15.7 x 15.7 x 29 inch

Dimensões (C x L x A)

Peso 12,6 kg | 27.7 lb

Aspirador industrial para pó e líquidos

Fluxo de ar 215 (m³/h)

Etapas do motor Doble

Depressão 2400 mm H O2

O aspirador de pó e líquido é uma ferramenta essencial 
na limpeza de sistemas de ar condicionado, sistemas de 
extracção e sistemas de ar condicionado. 
Graças ao seu poder de sucção, pode manter o seu 
espaço de trabalho limpo e seguro.

Este potente aspirador de pó e líquido permite-lhe fazer 
o trabalho com grande comodidade graças ao seu
longo alcance e portabilidade da mangueira.

RESÍDUO
LÍQUIDO

RESÍDUO 
GORDO

RESÍDUO 
INDUSTRIAIS

RESÍDUO 
PÓ

Potência máxima 1400 W

Polvo

ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL

Mangueira 2,5 m | Ø40

Líquido Pó

FILTRO HEPA

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

23

COD. AC3101151 



CONSUMÁVEIS

ACCESORIOS OPCIONALES

COILFOAM. Desengordurante 
alcalino altamente eficaz para 
bobinas de ar condicionado 
não tratadas.

Dimensões (C x L x A) 

Material do estrutura

Pressão de saída

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso total do conjunto 
sem carga

Produto químico 
recarregável 

Tanque de água 
“waterbox”

436 x 422 x 1130 mm 
17,16 x 16,61 x 44,48 inch

7 bares a 2 litros / min 

Bag in box de 10 litros

Modular de 30 litros

Aço inox | alumínio

27,5 kg | 60,6 lb (Sin bag in
box ni agua en Waterbox) 

Consumo aproximado 5m²/ litro de produto 
Coilnet

Alimentação elétrica
220 V - 110 V
Por bateria recarregável 

Para uma limpeza eficaz no delicado 
ar condicionado, ambos nas unidades externas de "condensação", 
como nos interiores de "evaporador" (split, fancoils).

Este sistema inovador tem dois módulos 
complementar, o principal deles é o módulo " ", onde coilbox
toda a tecnologia para injeção de espuma está integrada 
activada e lavada com água, fornecida pela rede de água.

O outro módulo " " é um tanque de 30 litros de água, waterbox
para ser usada quando não há conexão disponível para a 
rede. A combinação dos dois módulos faz dele um 
equipamento totalmente autónomo, ambos de abastecimento 
de água como a electricidade, graças à sua bateria recarregável.

Sistema de limpeza de bobinas por meio de 
injeção de espuma ativa e enxágüe.

COILNET. Desengordurante 
alcalino altamente eficaz para 
bobinas de ar condicionado.

BATERÍA LITIO FERRICO
COILBOX 5,5 Ah

Protecção e recolha 
de líquidos para o 
limpeza split de 
cassette. 
AC3303330 

Protecção e recolha 
de líquidos para o 
limpeza fraccionada 
de parede. 
AC3303329  

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PARA BOBINAS DE AR CONDICIONADO 24

APLICAÇÕES

Bag in box 10 kg 
PQ8400100 

Bag in box 10 kg 
PQ8400101 

 AC3303405 

Equipos AC Splits

COILBOX + WATERBOX

co
ilb
o

x
w
a
te
rb
o

x



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.

. A ação dos ultrassons penetra em todas as EFICÁCIA
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.

SONICLEAN
Detergente para limpeza
de peças metálicas. 
Embalagem de 14 kg

SONIPOWER
Poder de limpeza
para adicionar ao detergente.
Embalagem de 10 kg

Filtros

CONSUMÁVEIS

Rejillas AC 

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.

FILTROS
COCINA

REJILLAS
DIFUSORES

RESIDUO
GRASA

RESIDUO
INDUSTRIAL

RESIDUO
POLVO

Alimentação elétrica

Volume nominal do tanque 85 litros

800 x 530 x 1060 mm
31,5 x 20,8 x 41,7 inch

Potência de aquecimento

Frequência de ultra-som

Dimensões exteriores
C x L x A  

220 V
50 Hz

2000 W

Potência de ultrassons 1200 W

28 kHz

Número de transductores 24 uds.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

530 x 290 x 550 mm
20,8 x 11,4 x 21,6 inch

Dimensions interiores
C x L x A 

110 V
60 Hz

1000 W

900 W

SISTEMA DE LIMPEZA ULTRA-SÓNICO PARA GRELHAS E DIFUSORES 25

Sistema de limpeza de grelhas através de ultrassons

APLICAÇÕES

dinet
ultrasonic

B100

Peso 87 kg | 192 lb COD. Pq8100501  COD. PQ8200200 
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testair
APLICAÇÕES

TESTAIR é um equipamento de amostragem de superfície para 
a verificação da limpeza das condutas de ventilação e 
ar condicionado (HVAC). 

A amostragem é realizada por meio de uma bomba de aspiração 
de ar ligada por meio de um tubo flexível a um ligado por meio 
de um tubo flexível aos filtros contidos numa cassete. 

Altamente portátil e fácil de usar
A aspiração é realizada utilizando um modelo que cumpre a 
norma , colocado na superfície.NADCA
 A matéria particulada permanece nos filtros e é 
subsequentemente pesada para medir a quantidade por 
unidade de área de superfície. 

Equipamento ACDutos 

CONTEÚDO DO CASO
Mala de transporte.
Amostrador de superfície 10 
microamostras mce ø37-0.8
10 guias de amostragem Nadca.

Bomba de amostragem de material particulado 
em condutas

Caudal 30 l/min – 7,92gpm(US)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

470 x 350 x 190 mm
18,5 x 13,77 x 7,5 inch

Dimensões (C x L x A)  

Peso cassetes calibrados 10,61g (sem etiquetas)

Alimentação elétrica 230 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz

Peso 6 kg / 13,23 lb



EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DA QUALIDADE DO AR INTERIOR

microbio

Caudal 100 l/min 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

10 to 2000 litres in 
varing steps 

Volume da amostra

-Automatic shutdown
-Atraso no início
até 60 min.
-LED exibição de
4 dígitos de 7".
-Função de cancelamento
amostragem

Alimentação elétrica 4 x baterias AA NiMH

A norma UNE 100012 estabelece como método 
de avaliação e apreciação das instalações a 
Quantificação das UFC's (Unidades de Formação 
de Colónias) presentes no sistema. 
A comparação com o padrão marcará a 
necessidades de desinfecção.  

Outras características

CONTEÚDO DO CASO
Mala de transporte.
1 x software PC Reporter.
4 x Pilhas recarregáveis.
1 x Carregador de bateria.
1 x Cabeça microperfurada.
Instruções de uso e software.

Nivel sonoro < 75dB 

Peso  650 g (incluyendo 
la batería y el petri plato)

196 x 100 x 110 mm Dimensões C x L x A

100.012
UNE

27

Equipamento de medição microbiológica de ar

60.000 litros antes de 
recarregável

Capacidade 
volume da amostra

1.7 μm (220 x 1mm hole head) 
1.35 μm (400 x 0.7mm hole head) 

d50 Tamanho de 
partícula

9.62 ms-1 (220 x 1mm hole head) 
10.7 ms-1 (400 x 0.7mm hole head) 

Velocidade média 
material particulado

7.7 x 4 x 4 inch  

3.595 €
SM3170100
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EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO PESSOAL  

EP5100200  

  - EP5600100  Tamanho L   
Tamanho XL - EP5600101  

Revestimento protector de uso limitado (PE+PP) 
impermeável a partículas e salpicos de intensidade
limitada. 
Antiestático, permeável ao vapor de água, resistente 
ao rasgamento e à abrasão, sem fiapos. 
Protecção contra agentes biológicos de acordo 
com a norma EN 14126:2003.

Corto - EP5200100  
Largo - EP5200200  

Luvas em PVC.

Adequado para a limpeza industrial e indústria 
química. Ergonómico e flocado para conforto. 
Flor de algodão para absorção do suor. Boa 
aderência em qualquer situação. Conforto 
excepcional devido à formulação especial do PVC.

Escudo facial 
+ viseira.

Escudo facial + viseira em acetato de policarbonato.
Garante conforto exclusivo graças à sua ventilação 
indirecta inovadora que reduz a concentração de Co2

Recobrimento 
descartável.

Filtro de máscara de silicone. 

EP5300200 

Filtrar contra partículas, gases e vapores. 
Aprovado em conformidade com a norma
EN 14387:2004.

EP5300201 - 1 unidad 

Feito de silicone, que evita desconforto alérgico, 
proporciona um ajuste confortável e boa resistência 
a ambientes agressivos. Sistema especial de 
suporte e filtro de válvulas suporte do filtro numa 
só peça, que confere corpo e rigidez à parte 
frontal da máscara.

Máscara em silicone 
com dois filtros.

 EP5100101  

A luva comprida com punho 
termo-selado também o protege, 
de salpicos de líquidos. Viseira protectora de substituição.

EP5300100  

Máscara descartável.
Elevada capacidade de filtração. Baixa resistência 
à entrada e à expiração. 
Filtro interior hipoalergénico suave



Cubre splits
de parede.

A sua montagem rápida e o seu peso reduzido 
fazem dele um artigo indispensável para a limpeza 
de fendas. A estrutura é feita de liga de alumínio 
para um peso leve, resistente aos ácidos e de alta 
resistência ao impacto. O desenho da conduta de 
fluxo descendente facilita a recolha de líquidos e 
sujidade durante a limpeza. O tubo de descarga 
de água é de uma só peça para evitar a infiltração 
de líquidos. Dimensões: 1200 x 370 mm

Película adesiva 
Capa rápida.  
Para cobertura 
de grelhas.

Película adesiva para cobrir grelhas. Permite uma 
aspiração perfeita da conduta de ar durante a 
limpeza. Mede 500 mm de largura.

A estrutura é feita de liga de alumínio para um 
peso leve, resistente aos ácidos e de alta resistência 
ao impacto. O desenho da conduta inferior facilita 
a recolha de líquidos e sujidade durante a limpeza.
Âncoras de aço inoxidável para ajustar a altura da 
manga de limpeza do divisor. Pode usar um engate 
magnético ou de aço inoxidável para pendurar 
facilmente a tampa de limpeza nas partes 
apropriadas do corpo bipartido. O tubo de 
descarga de água é feitos numa só peça para 
evitar fugas de líquidos. Dimensões: 1200 x 1200 mm

Cubre splits 
cassette.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE

Folha de espuma (1000 mm x 1000 mm x 60 mm) para 
secção de condutas. Isola as condutas de ar condicionado 
em secções para uma limpeza óptima.

Plancha de espuma.
Para sección de
conductos.
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AC3101150 - 1 unidade  
AC3101154 -  4 unidades 
AC3101158 -  8 unidades 

AC3303329  AC3303330 HE7554100 



50 mm x 15 m - AC5207450  

Faixa de tempo para proteger o contorno do 
poço de visita aberto na conduta.
Esta protecção protege a mangueira do seu 
sistema de limpeza de condutas de danos.

AC3303112 

Protector 
anti-ruptura.

Protector anti-quebra para o eixo e a mangueira 
do equipamento de escovagem.

Quick seal. 
Cinta de selagem 
de condutas de 
ar condicionado.

Ao selar as saídas de ar, é possível tornar eficaz a 
aspiração negativa pode ser tornada eficaz para
extrair todo o pó e detritos acumulados.

Faixa para proteger 
os registos. 5 m

3 cm - HE7400200 
5,5 cm - HE7400300 

Pinça para fixar as folhas de protecção para a 
limpeza de condutas de ar condicionado e de 
extracção.

Pinça de fixação.

AC6134102 
75 mm x 15 m - AC5207475
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PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Saco de transporte 
do eixo protub. 

FERRAMENTAS E PRODUTOS RELACIONADOS

Extensão da 
mangueira de água.

Permite que a água chegue ao seu equipamento, 
independentemente da distância da tomada. 
(10 metros).

Adaptador universal de torneira que permite 
a ligação da sua mangueira a todos os tipos
de torneiras não roscadas.

Adaptador universal 
de torneira.

Ferramenta específica para varreduras de 
chaminés profissionais, quando se limpam fugas 
a partir de baixo. O colector de fuligem é 
adaptado directamente à conduta de extracção 
de fumo a fim de recolher a fuligem e obter uma
limpeza eficaz sem a necessidade de sujar a casa.

Colector de fuligem 
para tubos.

Equipamento relacionado
 PROTUB págs. 24-25

Equipamento relacionado
 PROTUB págs. 24-25
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HE7300200 AC6200003 

Ø200 mm a Ø300 mm - AC3201311 - 370 €
365 € Ø70 mm a Ø200 mm - AC3201312 - 

AC3101210 - 35 €



Ø33 mm

HE7100200 

AC3101400
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Berbequim
pneumático
reversível.

Berbequim pneumático reversível para utilização
em condutas de ar condicionado. O gerador de
AR20 tem uma saída adicional para ferramentas
saída adicional para ferramentas tais como serra
de recortes ou berbequim pneumático.

Serra pneumática
recíproca.

A ferramenta de corte ideal para a limpeza de
condutas. Corte preciso e sem risco de faíscas
que possam causar incêndios no interior da
conduta. O gerador de ar AR20 tem uma saída
adicional para ferramentas tais como uma
serra de recortes ou uma broca pneumática.

Corona tberbequim

Pacote de 10 unid.

Lâminas de serra pneumática

Escova centrífuga para 
equipamento Rotair.

Acessório para centrar a escova do rotair. 
Permite que a escova seja centrada na conduta, 
exercendo assim a mesma pressão sobre todo 
o diâmetro da conduta e evitando as espre-
guiçadeiras. As rodas permitem um melhor
deslizamento e facilitam o manuseamento da
mangueira pelo operador.
Válido para condutas de Ø400 mm.

Escova centrífuga para 
equipamento Proair.

Accesorio para el centrado del cepillo Proair. 
Permite centrar el cepillo en el conducto y 
con ello ejercer presión por igual en todo el 
diámetro del mismo evitando bandazos. Al 
tener ruedas permite un mejor deslizamiento 
y facilita el manejo de la manguera por parte 
del operario. Recomendado para conductos 
a partir de Ø400 mm

Equipamento relacionadoEquipamento relacionado

FERRAMENTAS E PRODUTOS AFINS

FERRAMENTAS E PRODUTOS RELACIONADOS

PROAIR pag. 15-16ROTAIR pag. 17-18

Mangueira de ar

8 metro

HE7100100 

HE7100101

HE7100201 

AC3303133

AC1012008



HE7300110  

Pente de 
bobina.

Os pentes são utilizados para limpar e endireitar as 
barbatanas dos evaporadores ou condensadores 
de refrigeração.

AC3303315 

Adaptador de  para ajuste direccional do bocal.90°

Adaptadores 
de bocal.

Adaptador de  para ajuste direccional do bocal.45°

AC3303316 

Revestimento protector de uso limitado (PE+PP) 
impermeável a partículas e salpicos de intensidade 
limitada. 

Antiestático, permeável ao vapor de água, resistente 
ao rasgamento e à abrasão, sem fiapos. 
Protecção contra agentes biológicos de acordo com
a norma EN 14126:2003.

Rampas dobráveis 
de alumínio.

ELEMENTOS PARA O TRANSPORTE  

2 unidades

Suportes de expansão 
para mangueira 
de sucção.

Suportes de expansão para mangueira de sucção.

160 cm a 290 cm - AC3101303  

2 unidades
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FERRAMENTAS E PRODUTOS RELACIONADOS

150 x 20 cm - AC660R015 - 1500 x 400 x 200 mm 
220 x 20 cm - AC660R020 - 2000 x 400 x 200 mm 
250 x 20 cm - AC660R025 - 2500 x 400 x 200 mm 



QUÍMICOS

 Garrafa 10 litros - Pq8200200  

Booster para detergente SoniClean utilizado na 
limpeza ultra-sónica de filtros e outros utensílios 
de cozinha. Gera uma limpeza mais poderosa 
e eficaz. 
Diluir em água a uma temperatura entre 80º - 90º 
numa proporção de 1 a 5%, dependendo do tipo 
de sujidade a ser limpa.

SoniClean.
Detergente para 
grelhas e difusores 
de ar condicionado.

Detergente específico para a limpeza de todos os 
tipos de peças metálicas com equipamento 
ultra-sónico. Também adequado para filtros e 
utensílios de cozinha. 
Diluir em água a uma temperatura entre 50º - 80º 
numa proporção de 3 a 5%. Use SoniPower para 
melhorar o efeito do detergente nos trabalhos 
de limpeza mais exigentes.

Coilnet.
Desengordurante
para ar 
condicionado 
bobinas.

Detergente especial para a limpeza de serpentinas 
com revestimento plástico. É altamente recomendada 
para a limpeza de divisões de tectos e paredes, e 
qualquer outra bobina. 
Recomenda-se pulverizar com o equipamento Coilbox, 
deixar actuar durante alguns minutos e enxaguar 
com bastante água.

SoniPower.
Impulsionador para 
grelhas e difusores.

Bag in box 10 kg - Pq8400100 

Detergente especial para a limpeza de serpentinas 
sem revestimento plástico (repelente de água e 
oleofóbico). A sua poderosa espuma cria um efeito 
de extracção de sujidade do interior para o 
exterior. Uma vez aplicado, proceder com um 
enxaguamento rápido da bobina. 

CoilFoam. 
Desengordurante 
para bobinas 
não revestidas.

Equipamento relacionado

 Garrafa 10 litros - Pq8100501  

Equipamento relacionado
 B100 ULTRASONIC pag. 26

Equipamento relacionado
 COILFBOX págs. 23-24

Bag in box 10 kg - Pq8400101 

Equipamento relacionado
 B100 ULTRASONIC pag. 26  COILFBOX págs. 23-24
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QUÍMICOS

 Garrafa 5 litros - PQ8400104  

Aplicações para hospitais, escritórios, clínicas 
dentárias, salas de operações, casas de banho e 
sanitários, hotéis.. Eficácia em Bactérias (EN13697, 
EN1276): Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. 
Fungos (EN13697, EN1650): Candida albicans,
 Aspergillus niger.

SANIT. 
Desinfectante de 
superfície para áreas 
críticas. Bactericida e 
fungicida sem 
formaldeído.

Não corrosivo. Desinfecção por via aérea aplicável 
por nebulização. Poderoso desinfectante clínico 
para assegurar um elevado nível de 
descontaminação em áreas tratadas UNE-EN 1650, 
UNE-EN 1276 e AFNOR NF-T72-281. 
Adequado para todos os tipos de superfícies e 
materiais.

NDP Air Total. 
Desinfecção de 
superfícies 
transportadas pelo 
ar, equipamento 
de ar condicionado 
e condutas.

 Garrafa 5 litros - PQ8300100  

Equipamento relacionado

DESINAIR 

Equipamento relacionado

FOGAIR

 Caixa de 6 unidades de 1 litro. - PQ8400113  

Bactericida-fungicida-viricida para desinfecção 
ambiental e na indústria alimentar. É composto 
por uma mistura de álcool, cloreto de benzalkonium 
e tensioactivos que lhe conferem um amplo 
espectro de acção. AK-GERMA 100 é 
biodegradável.

AK-Germa 100 
Desinfectante super 
concentrado para 
bactérias, fungos e 
vírus. 

Equipamento relacionado

 Garrafa 25 kg - PQ8400110  

Selante isolante para condutas de fibra. Para utilização 
em instalações industriais.

Elasbio 
Selante de condutas 
de fibra.

Equipamento relacionado

MULTIBOT | Módulo de selagem S360º | Págs. 9-14MULTIBOT | Módulo de desinfecção  
D360º | Págs. 9-14

fogair

FOGAIR

fogair
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Depósito

Taxa de saída

36COMPARAÇÃO DE GERADORES DE AR

COMPARAÇÃO DE GERADORES DE AR

AR16 AR20

Alimentação eléctrica

 Fluxo de sucção 

AR18

230 V - 50 Hz
400V / 3 / 50 Hz 
220 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz

Pressão

Princípio de 
funcionamento

Nível de ruído

Peso

Dimensões (C x L x A)

110 V - 60 Hz

400 l/min 340 l/min 370 l/min

280 l/min
(5 bar) 

240 l/min 
(5 bar)

18 l / 4,7 gal 30 l / 8 gal 

44 kg / 97 lb 84 kg / 183 lb 

82 dB 79 dB70 dB

572 x 636 x 520 mm 
22,5 x 25 x 20,4 inch 

802 x 565 x 390 mm 
31,5 x 22,3 x 15,35 in 

1135 x 470 x 635 mm 
44,5 x18,5 x 25 inch

50 kg / 110 lb 

10 bar 9 bar10 bar

Pistón PistónPaletas

A
R

1
8

A
R

2
0

A
R

1
6

260 l/min 
(5 bar)

Trabajo continuo

O equipamento de escovagem pneumática 
requer ar comprimido para o seu funcionamento. 
É por isso que concebemos geradores de ar à 
medida das necessidades de cada máquina. 
Os nossos geradores oferecem o equilíbrio 
certo entre fluxo de ar, baixo nível de ruído 
para trabalho nocturno, e grande portabilidade 
para que o seu trabalho seja realizado nas 
melhores condições. 



A100

Alimentação elétrica

 Número pistões 2

 2850 r/min 

Caudal de saída (5 bar) 

 Depósito 

 r.p.m. 

230 V - 50 Hz

 280 l/min 

Fluxo de volume 
de sucção  400 l/min 

18 litros

Pressão 10 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 82 dB  Nivel de ruido

 Tensão 2,2 kW

EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS

AR16

 Peso 44 kg / 97 lb

 1 Ph

 Dimensões (C x L x A)  572 x 636 x 520 mm 
SONORO
BAJO NIVEL

220V
ELÉCTRICA

22.5 x 25 x 20.4 inch
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O equipamento de escovagem pneumática requer ar comprimido 
para o seu funcionamento. Por este motivo, temos  geradores de 
ar concebidos que se adaptam aos requisitos do ar condicionado 
aos requisitos de limpeza dos sistemas de ar condicionado com 
as melhores características, tais como: fluxo máximo de ar e 
pressão na ligação monofásica, baixo nível de ruído 
para trabalho nocturno, a capacidade de trabalhar 
continuamente sem aquecimento, e também uma 
grande portabilidade. 

Gerador de ar comprimido para robots de escovar

PROAIR. Equipo neumático
de cepillado para 
conductos de aire 
 Págs. 15-16

MULTIBOT. Robot multifunción 
de limpieza, inspección y 
sellado de conductos de aire.
Págs. 9-14

Potencia

 Depósito 

Presión 



GERADORES DO AR

AR18

SONORO
BAJO NIVEL

A100

EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS

110V / 60 Hz
ELÉCTRICA

38

O equipamento de escovagem pneumática requer 
compressão ar comprimido para o seu funcionamento. 
Por esta razão, concebemos geradores de ar que se 
adaptam à limpeza dos sistemas de ventilação 
e ar condicionado com as melhores 
características, tais como: Máximo fluxo de 
ar e pressão na ligação monofásica, a 
capacidade de trabalhar continuamente 
sem aquecimento e, além disso, uma 
grande aquecimento, e, além disso, 
uma grande portabilidade.
Este compressor é adequado para 
os locais onde é utilizada uma tensão 
de 110V - 60 Hz.

MULTIBOT. Robot multifunción 
de limpieza, inspección y 
sellado de conductos de aire.
Págs. 9-14

Alimentação elétrica

 Número pistões NEMA 5-20P 

 Pistón 

Entrega de ar (6,27 bar)

 Potência do motor

Sistema de operación

110V - 60Hz 

9,2 cfm | 260 l/min 

Pressão de funcionamento 9 bar | 125 psi 

2.0 HP - 120V - 18.8A 

Nível de ruido 79 dB 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

30 litros | 8 galTamaño del tanque

Dimensões (C x L x A) 1135 x 470 x 635 mm
44,5 x 18,5 x 25 inch

 84 kg | 183 lbPeso

Gerador de ar comprimido para robots de escovar

2.595 €
CO3330205

PROAIR. Equipo neumático
de cepillado para 
conductos de aire 
 Págs. 15-16



Alimentação elétrica

Limite de temperatura 
funcionando

5 - 40ºC | 41 - 104ºF 

 2,2 kW 

Pressão nominal

Fornecimento de ar
(5 bar | 72,52 psi) 

Potência

10 bar | 145,04 psi 

Secção min. 
cabo de alimentação

240 l/min | 8,48 cfm 

Capacidade 
de recepção 360 l/min | 12,71 cfm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 70 dB  Nível de ruido

Temperatura 
Saindo > 75ºC | > 167ºF

AR20

 Peso 50 kg | 110,23 lb 

Aço inoxidávelMaterial da estrutura

Dimensões C x L x A
802 x 565 x 390 mm 
31,5 x 22,3 x 15,35 inches 

SONORO
BAJO NIVEL

Óleo residual no ar < 3 ppm 

Capacidade do 
circuito hidráulica 1,5 litros | 0,4 gal 

Tecnologia de paletes
Sistema "palete" deslizante patenteado através 
do qual uma alta volume e pressão de ar. 
O auto-refrigeração permite que você trabalhe
24 horas seguidas.

39

DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS

Máquina para gerar ar comprimido 

GERADORES DO AR

A100

MULTIBOT. Robot multifunción 
de limpieza, inspección y 
sellado de conductos de aire.
Págs. 9-14

Os robôs de escovagem pneumática TECAI requerem 
ar comprimido para ar comprimido para o seu 
funcionamento. Por este motivo, temos 
geradores de ar concebidos que se adaptam 
aos requisitos do trabalho a ser realizado com 
as melhores características, tais como: 
Máximo fluxo de ar e pressão na ligação 
monofásica, baixo nível de ruído para 
trabalho nocturno, trabalho contínuo.

2,5 mm²
3,88 x 10 ³ in² -

400V 3
50Hz

110V 
60Hz

220V 
50Hz   

PROAIR. Equipo 
neumático de cepillado 
para conductos de aire 
Págs. 15-16



Alimentação elétrica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS

É o único complemento do seu Visioair quando se trata de 
fornecem grandes fluxos de ar comprimido. Ele é capaz de 
para fornecer uma taxa de fluxo de até 1300 l/min com 
dimensões e peso reduzidos que o tornam 
ser o complemento ideal para a Visioair, sendo 
fácil de operar dentro das instalações. 

Seu nível sonoro é de apenas 64dB, o que permitirá 
trabalhar em ambientes sensíveis ao ruído ou fazê-lo 
à noite.   

AR100

 Peso 126 kg | 278 lb     

 Acero inoxidable Material de la 
estructura 

Dimensões C x L x A

SONORO
BAJO NIVEL

AIRE
COMPRIMIDO
8 bar/250 l/min

ENFRIADOR
INTEGRADO MEMBRANA

TECLADO

580 x 480 x 800 mm
22.8 x 18.9 x 31.4  inch

Painel de controlo Teclado membrana

Potência (13 bar)

Presión de ejercicio

Sistema de 
resfriamento     

Ar

Caudal de aire (l/min)

Nivel sonoro

Quantidade de óleo no 
circuito do compressor     5 litros

13 bar

 1300 l/min 

64 dB
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Gerador de ar comprimido para escovar robôs

GERADORES DO AR

AR100 es un compresor que está 
diseñado para presiones efectivas 
de trabajo de 8 bar, 10 bar y 13 bar. 

Está refrigerado por aire para proporcionar un 
rendimiento óptimo y ahorro de energía. El variador 
que se adapta a la demanda de consumo de aire.

VISIOAIR. Sistema de limpeza
do perímetro por meio de 
injecção do ar   Págs. 7-8

380V / 50 - 60 Hz   

7 kW 
(serviço contínuo)

220V / 50 - 60 Hz

8.095 €
CO3330800 | 220V - 50Hz



Formação para técnicos de limpeza por ar condicionado 

Temos mais de 20 anos de experiência trabalhando na 
limpeza de sistemas de ventilação de ar condicionado 
(HVAC), temos uma linha de produtos conceptuais TECAI 
especificamente concebidos para realizar este tipo de 
limpeza com alta rentabilidade e eficiência. É por isso que 
somos capazes de formar qualquer técnico em todas as 
áreas desta actividade.

Concebemos um módulo de formação em sala de aula e 
prática para técnicos de limpeza SVAA. 

É uma formação em que os estudantes poderão participar 
em primeira pessoa, uma vez que é necessária para um 
processo de aprendizagem correcto. 

Temos uma área de formação com instalações reais, com 
todo o equipamento para poder praticar in-situ e aplicar a 
metodologia em todo o sistema.Este curso visa cobrir as 
necessidades de formação do sector, cujo objectivo é que 
os participantes saibam planear e executar uma limpeza da 
SVAA, com maior rentabilidade e eficiência, apoiada pela 
tecnologia e procedimentos mais avançados do mercado.

Teoria (6h) Práctica (2h)

Introdução à C.A.I.
A "Síndrome do Edifício Doente
Legislação relacionada
Generalidades da UNE 100012
Instalações e particularidades
Protocolos de avaliação e validação (Inspecção visual robótica, 
           sistemas de medição e amostragem microbiológica).
Frequências de avaliação
Procedimento de limpeza
          Recolha de dados
          Metodologias de limpeza em condutas
          Metodologias de limpeza em aparelhos de ar condicionado e UTAS
          Metodologias para a limpeza de grelhas e difusores de ar
          Metodologias para a limpeza de condensadores e evaporadores
Metodologias para a limpeza de permutadores e chaminés
Sistemas de desinfecção
Plano de Prevenção de Riscos Ocupacionais
Gestão de negócios
Anexo. Glossário de termos

Preparação de instalações para a limpeza
          Protecção ambiental
          Prevenção de Riscos Ocupacionais (ORP)
          Abertura de registos de condutas
Ligação de equipamento e colocação em serviço
Utilização de equipamento
          Limpeza de condutas
          Limpeza de UTAS
          Limpeza de grelhas e difusores
Transporte, armazenamento e manutenção de equipamento
Inspecção 

Para qualquer informação sobre a formação, pode contactar-nos 
em no 941 44 50 56 ou envie-nos um e-mail para info@teinnova.net
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SHOWROOM

INTERNATIONAL PRESENCE

TECHNICAL SERVICE

OWN MANUFACTURING

 INNOVATION

TRAINING

* Oferta válida até 31/12/2022

 teinnova.pt




