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O Pure Tower é um produto validado
microbiologicamente no BI OCANT
(laboratório de microbiologia
reconhecido) segundo a norma I S O
15714:2019

O Pure Tower é um sistema de esterilização de ar que
utiliza radiação UV-C para combater a proliferação de
virus, bacterias e fungos em ambientes aéreos.
Completamente seguro para operar na presença de
pessoas.

Todos os Desafios,
Uma S olução

  www.soluv.pt   info@ soluv.pt   telf. (+351) 912 439 090

SOLUV
U V  T E C H N O L O G Y

Respire em S egurança



O Pure Tower canaliza ar contaminado para o túnel de
esterilização aérea UV-C, com uma elevada eficiência de
erradicação de vírus (incluindo COVI D-19), fungos e bactérias,
permitindo que desfrute de ar esterilizado com uma eficácia
extremamente elevada, mesmo para estirpes de elevada
resistência.

Elevada S egurança 
Por especificação, a capacidade de erradicação do Pure Tower
é 10 vezes superior ao necessário para eliminar o vírus COVI D-
19 (*).

                (*) https://iuva.org

Caudal  [m3/h]
Potência  Emissores UV-C [W]
Peso  [Kg]
Dimensões  [mm]
Consumo Energético Max.  [W]
Tensão de Operação [V]

50 
190
7
710x200x200 
200
230

O Pure Tower pode  ser controlado e parametrizado em todas as  suas
funcionalidades de esterilização via App (SmartPhones iOS e Android). Permite
antecipar a ativação do seu esterilizador antes de utilizar o espaço, Programar
horários de trabalho e monitorizar a potência instantânea e o consumo energétio
do seu esterilizador. 

SOLUV

S implicidade de I nstalação e Uso

Circuito inteligente 

U V  T E C H N O L O G Y

Caracteristicas Técnicas

O Pure Tower é muitos simples de instalar, apenas necessita ser posicionado  em local
estratégico livre de obstáculos (de modo a promover a recirculação de ar)  e ser ligado
a uma tomada de alimentação eléctrica.

O tempo de esterilização recomendado varia consoante a área e volume do espaço a
esterilizar. O Pure Tower é uma solução modular,  que se adequa ás suas
necessidades, para que os tempos de renovação do ar esterilizado sejam curtos, pode
optar pela instalação de múltiplos equipamentos. Recomenda-se que a partir de 80 m2
de área útil seja instalada mais do que uma unidade de Pure Tower. 

  www.soluv.pt   info@ soluv.pt   telf. (+351) 912 439 090

Certificações e Validações:
 - Diretiva 2014/30/EU (EMC) pela ANACOM
 - Diretiva 2014/35/EU (CE) pelo LI Q
 - I SO 15714:2019 pelo BI OCANT 

Conforto e Facilidade 

Configuração do Espaço

Nota: Pé direito de 2,5m como referência

Rua Eduardo Silvestre Amaral, Lote 13A - R/C Direito - 3430-121 Carregal do Sal

A S OLUV é especializada em soluções de esterilização, contacte-nos e fale com um dos nossos especialistas. 


