
Soluções de Mobilidade Limpa
Schindler UV CleanCar

We Elevate



Schindler UV CleanCar
Sanitização profunda com luz UV-C.

Além de produtos de limpeza do dia a dia, como água e sabão, a 
luz ultravioleta é um poderoso desinfetante que atua contra vírus e 
bactérias. O Schindler UV CleanCar é um sistema inovador que usa luz 
ultravioleta UV-C para destruir bactérias e vírus em elevadores e, ao 
fazer isso, reduz o risco de transmissão desses microrganismos entre 
os passageiros.

Outras soluções de Mobilidade Limpa

Schindler Ahead Chamada de Pavimento

PORT Technology Proteção de Botoeira

Schindler UV CleanAir
Schindler Ultra UV e 
Ultra UV Pro

Chamada de Cabina
Adesivos de 
Distanciamento

Como funciona?

É a solução ideal para higienizar com efi cácia superfícies, 
como botões e corrimãos do interior das cabinas dos 
elevadores. O Schindler UV CleanCar tem uma ação 
germicida através dos raios ultravioleta UV-C. A solução 
afeta diretamente o núcleo dos vírus e bactérias, 
inibindo a sua reprodução e eliminando os mesmos.

Instalada diretamente na cabina, a lâmpada especial usa 
três sensores à prova de falhas, que são ativados 
somente quando a cabina está vazia, garantindo a 
segurança dos usuários por oferecer uma desinfecção 
segura e discreta. O sistema de luz limpa as superfícies 
sem usar ozônio ou liberar produtos químicos 
prejudiciais para os componentes da cabina.

Segurança garantida
O uso de três sensores garante que 
o Schindler UV CleanCar seja 
automaticamente acionado apenas 
quando a cabina do elevador 
estiver vazia, sem passageiros.

Sustentável
A lâmpada UV-C foi desenvolvida 
para apresentar efi ciência energética. 
Além disso, seu uso diminui a 
necessidade da aplicação de 
produtos químicos e de limpeza que 
não são amigáveis ao meio ambiente.

Alta efetividade
Sistema de higienização de última 
geração no combate a bactérias, 
vírus e outros microrganismos 
patogênicos em superfícies 
compartilhadas.

Esta publicação é apenas para fi ns informativos gerais e nos reservamos o direito de alterar os serviços, design e especifi cações do produto a qualquer momento. Qual-
quer informação contida nesta publicação não deve ser interpretada como uma garantia ou condição, expressa ou implícita, quanto a qualquer serviço ou produto, 
suas especifi cações, sua adequação a qualquer fi nalidade, comercialização e qualidade nem deve ser interpretado como um termo ou condição de qualquer serviço ou 
contrato de compra para os produtos ou serviços contidos nesta publicação. Podem existir pequenas diferenças entre as cores impressas e as reais.
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