
Kit Renovador de Ar

Difusor de Ar

Grelha de 
Acabamento

O Renovador de Ar de Alta Vazão Atlas Schindler é ideal para otimizar a 
circulação de ar, reduzindo a disseminação de microrganismos no interior do 
elevador e aumentando a segurança dos passageiros.

Em questão de segundos o ar é renovado, o que diminui a quantidade de 
vírus e bactérias em suspensão dentro do equipamento. 

• Instalação: a solução pode ser aplicada em elevadores com ou sem 
subteto e o fl uxo de ar é direcionado para o ambiente de forma direta 
ou indireta (laterais) através de difusores*.

• Diferencial: o aumento da potência pode ser sentida e até mesmo 
ouvida pelo passageiro, que percebe uma melhor ventilação durante 
a viagem.

* Sujeito à análise do equipamento para estudo de viabilidade técnica.

Elevador com 1 módulo do Renovador de Ar de Alta Vazão*

Capacidade de passageiros 
(máxima)

Tempo médio de renovação de
ar na cabina (em segundos)

8 26

12 42

16 50

* O tempo de renovação do ar na cabina em elevadores com 2 módulos instalados é reduzido em 50%.

Renovador de Ar de Alta Vazão Atlas Schindler.
Solução que reduz a presença de microrganismos 
em suspensão dentro dos elevadores.

Para acelerar ainda mais o processo de renovação de ar dentro 
de elevadores com subteto fechado é possível instalar o Kit 
Renovador de Ar de Alta Vazão, Difusor de Ar e Grelha 
de Acabamento*.

• Difusor de Ar: é formado por chapas de aço inox 
galvanizadas e adaptáveis a qualquer tipo de cabina, a fi m 
de garantir a efi ciência do fl uxo de ar do dispositivo.

• Grelha: acabamento interno com grelha perfurada, 
fabricada em aço inox pré-lixado ou acrílico. Pode ser fi xada 
no teto ou subteto da cabina, mantendo a estética interna 
do elevador. 

Acesse o 
QR Code ao lado 
para saber mais.  

* Sujeito à avaliação técnica conforme modelo de teto. 
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Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa 
Central de Atendimento pelo 0800 055 1918 ou 
fale com o Consultor Técnico Comercial 
Atlas Schindler responsável pela sua região.


