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Manual de Utilização e Configuração 
 

Luminária Esterilização UV-C 254nm 
Biosegurança 

 
 

 
 

 ATENÇÃO O CONTATO COM A 
LUZ UV-C É EXTREMAMENTE PERIGOSA! 

É IMPORTANTE ISOLAR O LOCAL; 
(O ISOLAMENTO TAMBÉM DEVE ACONTECER PARA PLANTAS E PETS)

  

Segurança 

1. Isolar o local, e avisar a todos que podem ter contato com o raio da luz sobre o risco;  

2. Após a isolação, recomendamos que para melhor eficiência em primeiro momento 

deixar a luminária ligada por 30min em cada ambiente a ser esterilizado;  

3. É comum também nas primeiras aplicações da lâmpada, gerar um odor forte. Isso 

significa que os raios UV-C estão eliminando toda a carga viral e bacteriana presentes 

no ambiente; 

4. Não deixe crianças e pessoas não habilitadas operarem o equipamento.  

 

DADOS TÉCNICOS 
Lâmpadas: Germicida G13 
Característica: UVC  
Altura 1550 mm/1885mm      Base 300x300mm 
Base com Rodízios de Silicone  
Peso: ~8,5kg  Vida Útil: 9000 h 
Tensão: 100 / 220v Seletora 

 

Certificado das Lâmpadas: CE, ROHS 
 

 
 

INTALAÇÃO 
LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER A INSTALAÇÃO  

 Verifique se a tensão é 127v ou 220v é compatível com a tensão da sua rede e faça a seleção através da chave 
seletora do produto; 

 Ligue o Fio na tomada; 

 Acione a luminária através de controle Remoto, chave on/off ou Smart Life App. 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO  

 Antes de qualquer ação, desligue a corrente elétrica.  

 Quando da limpeza do produto, não use água, solvente ou material abrasivo.  

 Lâmpadas e corpo, apenas com pano seco. 
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COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 

 A composição dos materiais utilizados na fabricação desse produto são atóxicos e formados por: Alumínio; 
Cobre; Cristal e Latão. 

 A embalagem, de papelão, é reciclável. 

TERMO DE GARANTIA  

 Este produto tem garantia por um período de 3 meses, a contar da data de aquisição e cobre :  
o Defeito de fabricação abrangendo fiação, soquetes e acabamento. 

 A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção ou de 
utilização inadequada.  

 Para validar este termo de garantia, o reclamante deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto. 

 A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através do contato com a Howe, através de 
sac@howe.com.br ou (47) 3399-2020 

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE DESINFECÇÃO 
1. Isolar a área, não deixe plantas, animais, comida e pessoas no local de utilização; 
2. Posicione a luminária para que a maior área possível seja atingida pela incidência direta do UV-C; 
3. Acione através de Controle Remoto (Mod01 e Mod02) ou App/Push Botton(mod02); 
4. Deixe agir pelo tempo necessário em função da área e da potência do equipamento, conforme tabela 

(aproximadamente 15-30min); 
5. Após atingir o tempo determinado, deve-se desligar o equipamento e abrir o ambiente para ventilar;  
6. Pronto, seu ambiente está desinfectado em até 97% e pronto para utilização. 

 

Modelo Área m2 Tempo Exposição 
450011 - Luminária Esterilização UV-C 254nm 2L-30w Mod.01   25  

15 a 30 
minutos 

450012 - Luminária Esterilização UV-C 254nm 2L-60w Mod.02 50 
450014 - Luminária Esterilização UV-C 254nm 2L-30w Mod.02 25 
450015 - Luminária Esterilização UV-C 254nm 4L-300w Mod.02 100 
450016 - Luminária Esterilização UV-C 254nm 4L-120w Mod.02   70 

 

 

 

 

 

 

 


