Apresenta uma Tecnologia e inteligência em luz ultravioleta

A CONNECT TECH SOLUÇÕES LTDA, em meio a esta situação mundial que
estamos vivendo (covid-19), fomos buscar parceria e soluções de como
ajudar neste momento de retomada das atividades do nosso país, em meio
a reuniões e estudos, fechamos uma parceria com a uma empresa em
(desinfecção de ambientes) que utiliza luz ultravioleta e gostaria de
compartilhar essa nova tecnologia com todos.
O novo coronavírus (Covid-19) já infectou mais de DEZESEIS MILHÕES de
pessoas em todo o mundo e mais de 600 MIL doentes foram a óbito pela
infecção.
Diante desse cenário, é inegável a capacidade deste vírus de se espalhar e
mais pessoas se contaminar, com isso precisamos descobrir maneiras para
barrar novos casos da COVID-19.
A luz ultravioleta chega com o propósito de ajudar a luta dos brasileiros
nesse período de pandemia e pós-pandemia, com a comprovação
científica da eficácia deste tipo de dispositivo em outros países e foi
desenvolvida de forma urgente essa tecnologia para o Brasil.
Baseado em outros países que já usam a tecnologia em trens, aviões,
hospitais e mais tantas outras aplicações bem sucedidas.

A luz ultravioleta mata vírus e bactérias de maneira efetiva e permanente
Essa mesma técnica, só que em espaços fechados, como galpões e estoques,
também é usada para manter as instalações limpas. Nesse sentido, a radiação
ultravioleta (UV) ganha cada vez mais destaque. Já usada há décadas em
hospitais para desinfecção, podendo ser aplicada em maior escala para a
retomada da economia e a preservação de vidas.
Radiação ultravioleta pode ser um importante aliada na desinfecção de
espaços públicos como aeroportos, terminais de ônibus, metrô, ônibus, táxi,
frota de carros, ambulância, consultórios, hospitais, sala cirúrgica, escritórios,
sala de aulas, sala de reunião, escolas, por eliminar vírus e bactérias.
Como funciona?
Aparelhos portáteis com radiação ultravioleta já são usados para esterilizar
superfícies em leitos de hospitais, vagões do metrô, ônibus, carros, salas de aula
ou trabalho etc. São espécies de lâmpadas que descontaminam os
ambientes, literalmente, eliminando vírus, bactérias e microorganismos em
geral.

Entendendo esta necessidade a CONNECT TECH está apresentando o
produto, onde estamos à disposição para fazermos uma apresentação e
mesmo uma demonstração in loco.
Temos a solução de negócio feita à sua necessidade:
- Modalidades de locação Eqto (Diária, Semanal ou Mensal);
- Prestação de Serviços (Dia, m2, Semana, Mensal)
Desenhamos a solução exata de acordo com o escopo do seu serviço.
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POR QUE
MATA Vírus,
Bactérias e Fungos?

ENTENDA A IRRADIAÇÃO
GERMICIDA ULTRAVIOLETA
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Quebra do DNA e RNA dos
microrganismos.

UVGI
(Irradiação Germicida
Ultravioleta)

UVC de 254 nm
(comprimento de onda
eletromagnética de alta
eficiência)

Lâmpadas dos melhores
fabricantes com emissão de
90% de irradiação a 254nm

UV-C E COVID 19
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/www.news-medical.net/news/20200519/New-UV-disinfection-technology-is-effective-for-deactivating-SARS-CoV-2-on-surfaces.aspx

/www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2020/20200616-signify-boston-university-validate-effectiveness-signify-uvc-light-sources-on-inactivatinghat-causes-covid19
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APLICAÇÕES MUNDIAIS

Hospitais
Usado no combate de superbactérias
em centros cirúrgicos.

Aviões
EUA, Japão e China são os pioneiros no
uso da tecnologia.

NOSSAS PRIMEIRAS
APLICAÇÕES NO BRASIL
C600 no Metro de SP. Até 100% de eficácia medido pelo IPT.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
Saúde
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
Meios de transporte
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
Hotelaria, academias e restaurantes e ambientes de escritórios
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
Fábricas e empresas
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RESULTADOS
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MULTI C-600 e C-300
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HYPERCARPET
• Até 99,9% de eficácia em 15s

• Sem resíduos de aplicação
• Não molha o ambiente

• Pequena dimensão
• Fácil utilização
• Acionamento somente durante a
aplicação
• Sem irradiação direta aos usuários

*Toten opcional
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