
 INATIVACÃO DE
VÍRUS E BACTÉRIAS

ROBÔ AUTÓNOMO COM RADIAÇÃO UVC
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o que é? características

A desinfeção de superfícies e espaços de trabalho para eliminação de vírus e bactérias, toma atualmente uma 

Dado o enquadramento da área de atuação da Lightenjin (desenvolvimento de soluções de iluminação) surge  
uma solução Portátil de Iluminação que preveja a incorporação de fontes de luz baseadas em radiação UVC e 
que se desloca autonomamente no espaço, evitando assim a presença de utilizadores no espaço a desinfetar.

É uma Solução de Desinfeção de Superfícies  

OBJETIVO:

Inativação de vírus e bactérias 
através da quebra do invólucro ou 
quebra de ligações de ADN

Propriedades do ROBÔ:

 

 Incorpora tecnologia LED com radiação UVC

 Autonomia (não necessita de pessoas especializadas para 
operar o equipamento: recomendado)

 Sistema de proteção (energia é desligada quando deteta  
presença de pessoas no espaço)

 Envio de relatórios

SEQUÊNCIA OPERACIONAL

MECANISMOS:

Inativação física através de radiação UVC com 
propriedades germicidas.

Rutura do ADN é facilitada para comprimentos 
de onda entre [250-280] nm.

APLICAÇÃO:

 Indústria

 Transportes

 Unidades de saúde

 Centros de bem estar

quebra
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e bactérias em 20 min

comando do que
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checklist dos 
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Robô UVC
desinfeta o quarto 
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 1475 

 320 mm

Ø 445

1,0 mt radiação

info técnica

Testado em laboratório. Colaboração estabelecida com a Universidade de Coimbra
PROJETO de I&DT EMPRESAS: COVID-19-LED RUVIS (CENTRO-01-02B7-FEDER-069328)

 Ligação remota através de aplicação

 Programação em função da área da sala

 Sistema de proteção (energia é desligada

 quando deteta pessoas no espaço) 

 Desinfeta superfícies a 1 metro de 

distância para cada lado

relatório

  Desliga a radiação

como funciona? outras 
aplicações
outras 
aplicações

 Taxa de inativação encontra-se entre os 
99% e os 100%.

 20 min é o tempo de exposição necessá-
rio para garantir uma
independentemente de microorganis-
mos (Gram positivos, Gram negativos e 
fagos) das superfícies (vidro, aço e 
madeira polida)



www.euluce.pt

Parque Empresarial do Casarão,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima . Portugal
gps: 40.550187, -8.396383
tel: +351.234 080 117  fax: +351.234 249 933
email: geral@lightenjin.pt

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda.

Produtos fabricados seguindo as normas de segurança da Europa: EN 60598-1:2004

Este documento foi cuidadosamente elaborado. A Lightenjin reserva-se o direito de alterar e 

reprodução total ou parcial deste documento.




