Escadas e Esteiras Rolantes Atlas Schindler
Novas soluções de limpeza e higienização
automática para corrimãos

We Elevate

Novas soluções de limpeza e higienização para corrimãos
de Escadas e Esteiras Rolantes Atlas Schindler
Vírus e bactérias podem ser transmitidos através do contato das mãos com os corrimãos
de escadas e esteiras rolantes que, por estarem em constante movimento e serem de uso
público, têm esse risco potencializado.
Locais com alto fluxo de passageiros são canais rápidos para disseminação de doenças. Por isso,
a limpeza constante e eficaz desses equipamentos se tornou um grande e urgente desafio.

Múltiplas Soluções
1

Tecnologia e Qualidade do Serviço
de Manutenção Atlas Schindler

2

CleanRail: corrimão com proteção
antibacteriana

3

Dispositivo Ultra UV

4

Dispositivo Ultra UV PRO

* As soluções de limpeza podem ser selecionadas individualmente ou combinadas para alcançar um padrão mais alto de proteção e higiene.
* CleanRail: novo modelo de corrimão para escadas e esteiras rolantes com proteção antibacteriana.

O Dispositivo Ultra UV para corrimão Atlas Schindler
irradia luz ultravioleta com ação germicida e
esterilizadora a uma curta distância do corrimão.
As novas soluções de limpeza e higienização para
corrimãos Atlas Schindler agem diretamente no
material genético de bactérias e vírus, oferecendo uma

desinfecção segura, rápida e mais agradável ao usuário
sem vestígios dos convencionais produtos de limpeza.
Graças ao processo de desinfecção através de tecnologia
de iluminação com LED UVC, o corrimão é desinfectado
de maneira eficiente e ecologicamente amigável.

Novas soluções para higienização automática
de corrimãos Atlas Schindler
Proteção e higiene avançadas para passageiros
Antes

3

Dispositivo Ultra UV

A luz ultravioleta é invisível. A luz vermelha nas
imagens da publicação indica que o dispositivo
está em operação.

Depois

4

Dispositivo Ultra UV PRO

Desinfecção de alta eficiência

Escadas e Esteiras Rolantes
Dispositivo ultravioleta para corrimãos
Soluções

Dispositivo Schindler Ultra UV

Lâmpada UV tradicional

Desinfetantes químicos comuns

Local de
Instalação

Dentro da Unidade: protegido contra danos
externos

Fora da Unidade

-

Princípio de
Desinfecção

Danos ao material genético das bactérias
e vírus

Danos ao material genético das bactérias
e vírus

Inativação de bactérias e vírus agindo sobre
suas proteínas

Tipo de
iluminação

LED: alta eficiência

Mercúrio ou lâmpadas halógenas, etc.

-

Efeito da
desinfecção

Desinfecção contínua e automática da
superfície dos corrimãos eliminando
bactérias e vírus

Desinfecção contínua e automática da
superfície dos corrimãos eliminando
bactérias e vírus

••A limpeza manual nem sempre é possível
••Difícil garantir desinfecção precisa
••Risco de poluição secundária

••A instalação dentro da unidade fornece
ao usuário proteção contra possíveis
efeitos da exposição direta à luz UV
••Desinfecção física sem substâncias
químicas ou resíduo de metal pesado
••Sustentátel e energeticamente eficiente

••A instalação fora da unidade causa riscos
potenciais de segurança
••Pode ter resíduos químicos ou de metais
pesados
••Maior consumo de energia em comparação
com iluminação LED

••Produtos químicos são nocivos e podem
causar complicações e irritações na pele
••Pode corroer a superfície dos corrimãos

Benefícios

Escadas e Esteiras Rolantes Atlas Schindler - Gama de aplicação:
S9300AE/S9300
10

11/15

20

S9500AE/S9500
30

10

15

30/35

S9700
40/45

S-5

O dispositivo Ultra UV para corrimão Atlas Schindler pode ser instalado tanto em equipamentos novos como em
escadas e esteiras rolantes já em funcionamento.
Entre em contato com a nossa Central de Atendimento pelo 0800 055 1918 e saiba mais ou fale com o Consultor
Comercial Atlas Schindler responsável pela sua região.

Uma parceria profissional e de confiança
Serviços que atendem às suas necessidades
Conte com a nossa parceria para encontrar a melhor solução em mobilidade para
suas instalações. Desde o projeto até o serviço de manutenção, os nossos
profissionais estarão presentes durante o ciclo de vida do seu empreendimento.
Como parceiros, nós orientamos você e colocamos à sua disposição:
- Soluções personalizadas em mobilidade ideal para as suas necessidades.
- Soluções inteligentes para os seus equipamentos, passageiros e para você.
- Uma equipe de técnicos especializados em mais de 150 postos de atendimento.

Esta publicação é apenas para fins informativos gerais. Reservamo-nos o direito de alterar os serviços, o design e as
especificações dos produtos a qualquer momento. Nenhuma declaração contida nesta publicação deve ser
interpretada como garantia ou condição, expressa ou implícita, em relação a qualquer serviço ou produto, suas
especificações, sua adequação a qualquer finalidade específica, comercialização ou qualidade, nem ser interpretada
como termo ou condição de qualquer serviço ou contrato de compra para os produtos ou os serviços contidos
nesta publicação. Podem existir pequenas diferenças entre as cores impressas e as reais.
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Entre em contato conosco:
Elevadores Atlas Schindler Ltda.
Avenida do Estado, 6116
Cambuci - São Paulo/SP - 01516-900
SAC 0800 055 1918

