
RESPIRE EM SEGURANÇA!
A solução mais eciente para reter os aerossóis 
contaminados com vírus. 
Do fabricante líder em tecnologia de ventilação
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PURIFICADOR DE AR TROX, SÉRIE TAP

A solução mais segura para fazer frente aos 
aerossóis contaminados com vírus. 
Quando respiramos expelimos pequenas gotículas 
de água micrométricas (inferior a 10µm) para o ar 
que nos rodeia. A nuvem invisível destas 
micropartículas  é classicada como um aerossol.
De acordo com estudos cientícos recentes, 
divulgados por associações prossionais de 
elevada credibilidade, como por exemplo a 
ASHRAE e a REHVA, estes aerossóis podem conter 
vírus como o COVID-19 que, dependendo da sua 
concentração no ar, poderão originar infeções por 
esta via a outros ocupantes dos mesmos espaços.
Em ambientes fechados, ou com reduzida taxa de 
ventilação, essa concentração aumenta com o 
tempo de permanência da(s) pessoa(s) infetadas.

O PURIFICADOR DE AR T  ROX ajuda a minimizar 
o risco de transmissão dos vírus em espaços, com 
ventilação insuciente, sem necessidade de realizar 
operações complexas. 
Fácil de instalar e colocar em serviço;
Os ltros de alta eciência retêm 99,95% dos 
aerossóis presentes no ar. Com uma taxa de 
recirculação  elevada - entre 3 a 5 vezes o volume 
de uma sala com 100m2 e 3m de altura - com um 
consumo e um nível de ruído baixos o 
PURIFICADOR DE AR TROX é um equipamento 
indispensável para lhe garantir um ambiente 
seguro a um preço adequado.

Fácil de instalar e 
colocar em serviço

Retenção superior a 
99,95% de todo o
tipo de vírus

Indicado para salas
de grande dimensão

Funcionamento 
silencioso

Filtros com longo
ciclo de vida

Altamente eciente

RETENÇÃO
SUPERIOR A

99,95%
DE TODO O

TIPO DE VÍRUS
Ao forçar a movimentação circular do ar na 
sala - saída de ar limpo por cima e entrada 
ao nível do solo - o puricador, com o seu 
sistema duplo de ltragem assegura, de 
uma forma silenciosa e eciente, uma 
drástica redução da concentração de vírus 
presentes nos aerossóis.
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Restaurantes e hotéis

Restaurantes e hotéis

Escritórios

Escolas

Lojas

Residenciais
e lares

Salas de eventos Estúdios e ginásios

AR LIMPO PARA CADA APLICAÇÃO
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Distribuição de 
ar seguro

Risco mínimo 
de contágio

Ótima distribuição
de ar por cima da 
cabeça

Retenção superior
a 99,95 de todo o
tipo de vírus

Ao difundir o ar limpo no ambiente a uma 
altura acima da cabeça, o PURIFICADOR 
DE AR TROX movimenta uma elevada 
quantidade de ar (até 1600m3/h) sem 
provocar desconforto na zona ocupada 
garantindo assim uma forte diminuição da 
concentração de vírus.

Com  duas  e tapas  de   l t ragem, 
ePM1 85% e H13, habitualmente aplicado 
em salas cirúrgicas, o PURIFICADOR DE AR 
TROX garante a retenção de 99,95% de 
qualquer tipo de coronavírus.
O vírus é inativado quando é retido na 2ª 
etapa de ltragem (H13) por um período de 
tempo relativamente curto,  sendo 
dispensáveis tratamentos adicionais como o 
«choque térmico» ou «radiação UV»
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Apropriado também 
para salas grandes

Funcionamento
silencioso

Purica salas de grandes
dimensões, mesmo em
média potência

A unidade mais 
silenciosa do mercado

Exemplo: Funcionamento num restaurante, 
cumprindo as recomendações das normas 
VDI quanto ao nível de ruído e ao número 
de recirculações de ar, com um caudal de 
1200 m³/h e uma potência de 150 W.

O PURIFICADOR DE AR pode ltrar até  
1600 m³ de ar por hora.
Nenhum outro equipamento deste 
segmento, disponível no mercado, oferece 
desempenho idêntico. 
Mesmo a meia potência, o PURIFICADOR 
DE AR TROX, garante a limpeza dos vírus 
presentes no ar de espaços grandes, de 
forma eciente e segura, como por exemplo 
restaurantes e espaços idênticos, quanto ao 
nível de ocupação, com pé direito entre 2,8 
a 4m.

Com um sistema de isolamento acústico 
duplo, patenteado, o  PURIFICADOR DE AR 
T  ROX é sem dúvida o mais silencioso no 
segmento de equipamentos comparáveis.
Em funcionamento normal (caudal de ar de 
1000 m³ / h), é tão silencioso quanto um 
ventilador interno de um computador - 
sendo por isso uma solução perfeita para 
escolas e escritórios.
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Filtros com longo
ciclo de vida

Reduzido consumo
energético

Em contraste com os ltros planos 
convencionais, os ltros do PURIFICADOR 
DE AR TROX, têm uma área bruta de 
ltragem de aproximadamente 47 m². 
Tendo um pré ltro (ePM1 85%) a 
longevidade do ltro HEPA (H13) é 
aumentado, podendo durar vários anos, 
mesmo quando em uso contínuo.

47 m² de superfície
ltrante por unidade

O PURIFICADOR DE AR TROX pode 
funcionar em contínuo, com a mesma 
ecácia de retenção, consumindo, em 
média, o mesmo que uma lâmpada de 100 
W.
A otimização energética conseguida para 
movimentar um caudal de ar tão elevado 
tem por base ltros e ventiladores de 
elevada tecnologia e eciência.
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Somente 0,095KW
3para 1000 m /h 
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TROX - A MARCA LÍDER EM VENTILAÇÃO 
E AR CONDICIONADO

de elevado prestígio internacional que 
partilha de forma regular os seus 
conhecimentos e experiência prossional 
com membros de associações técnicas, de 
comités técnicos europeus e de corpos 
cientícos universitários. Somos o motor da 
inovação na indústria do ar condicionado e 
estamos a aplicar já as conclusões 
cienticas recentes de como combater o 
Covid-19. Por esta razão soubemos 
exatamente como desenvolver o puricador 
de ar que lhe oferece a máxima segurança 
e eciência

Muitos fabricantes incluem no seu catálogo 
produtos puricadores de ar. No entanto, 
muito poucos são recomendados para 
funcionarem de forma silenciosa em 
espaços de grande dimensão.
Na TROX, somos especialistas em sistemas 
de ventilação e tratamento do ar pois 
contamos com uma vasta e  consolidada 
experiência na área do ar condicionado em 
espaços interiores e no fabrico de ltros 
especiais como os ltros HEPA, o que nos 
torna líderes indiscutíveis no mercado 
Alemão. Contamos com um corpo técnico 

Apresentação do protótipo do puricador de ar para o Hospital Bethanien en 
Moers, com a visita do Ministro da Saúde Jen Spahn e o minitro da Presidência 
da Rhine-Westphalia norte Armin Laschet e o Dr. Thomas Voshaar, Médico 
Responsável da Clínica Lung

Estádio Nacional, Brasília: Sistemas de ventilação e tratamento de ar da TROX 
no novo estádio do Brasil

Elbphilharmonie Hamburg: Soluções e componentes TROX para este novo 
auditório

COMPARE

Dependendo do fabricante, valores como o nível de ruído, o caudal de ar e o consumo 
energético podem medir-se em condições muito diferentes. Por isso é complicado poder 
levar a cabo uma comparação clara da ecácia dos diferentes puricadores. No nosso 
site, encontra a informação detalhada dos principais parâmetros que deverá ter em conta 
no momento de escolha de uma solução desta natureza
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http://www.contimetra.com/PagAC/Produtos.aspx?capitulo=363&catalogo=95#posicionar


Unidade tamanho L para instalação no solo

Unidade tamanho M para instalação no solo ou teto

Branco Cinza

Até

Até

QUALIDADE AO 
MELHOR PREÇO
O PURIFICADOR DE AR TROX não é 
comparável  com outras  unidades 
compactas disponíveis atualmente no 
mercado.
A sua conceção, a qualidade dos 
componentes  que  incorpora  e  a 
responsabilidade do nome TROX são a 
garantia de uma unidade puricadora de ar 
segura e eciente. 
Ao otimizarmos todo o processo de fabrico 
garantindo segurança ao melhor preço 
possível.

Modelos disponíveis

PURIFICADOR DE AR TROX, SÉRIE TAP

Faça o seu pedido, 
agende a entrega e 

ligue. Pronto.

Toda a informação
técnica e comercial em
contimetra.com_TAP  
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