
 
 

LÂMPADAS UV-c PARA SPLIT 
 
A radiação ultravioleta é uma forma de 
radiação eletromagnética, dividida em 
raios UV-a, UV-b e UV-c segundo o 
comprimento de onda. Os raios UV-c com 
tamanho de 200 a 280nm, são agentes 
mutagênicos que desassociam moléculas 
tornando-se muito eficazes contra fungos, 

vírus e bactérias.   
     

CONCEITO DE SANITIZAÇÃO 

 
A sanitização atua no controle microbiano 
reduzindo o número de microrganismos a 
níveis seguros de saúde pública. 

  
EQUIPAMENTO 

 
As lâmpadas UV-c são equipamentos para 
sanitização de ambientes que geram a 
radiação UV-c diretamente no interior do 
aparelho de ar-condicionado Split atingindo 
o fluxo de ar que passa pelo aparelho, 
sendo assim, toda vez que seu ar-
condicionado estiver funcionando o ar será 

sanitizado.  

 
*NOTA: A Exposição à radiação UV-c 
pode provocar queimaduras de pele e 
córnea, eritemas ou mesmo câncer de 
pele, dentre outros males, podem 
ocorrer caso se descuide durante o uso 
de tal tecnologia. Deve-se evitar por 
completo a exposição de qualquer parte 
do corpo humano à luz UVC. 

 
Contém na Caixa 
 

Item Quantidade 

Tiras de LED 2x 

Interruptor ou Controle 
Remoto 

1x 

Adesivo de Proteção de 
Filtro 

4x 

Abraçadeira de Nylon 8x 

Fita Adesivas 3M 8x 

Filme Fotocatalisador 4x 

ESPECIFICAÇÕES 

 

Tensão CA 100 - 240 V 

Frequência 50/60 Hz 

Potência 4 W 

Quantidade de 
Fonte de Luz 

UVC 2 peças 

UVA 8 peças 

Potência de Fonte 
de Luz 

UVC 0,6 W 

UVA 2,6 W 

Potência Radiante 
UVC 10 mW 

UVA 1600 mW 

Tamanho de Onda 
UVC 

270 - 280 
nm 

UVA 405 nm 

Vida Útil 

UVC 
10000 h 

(L50) 

UVA 
60000 h 

(L70) 

 
 

INSTALAÇÃO 

 
1. Desconecte o aparelho ar-

condicionado da tomada. 
2. Abra o painel frontal do ar-

condicionado. 
3. Cole as barras de led na parte superior 

traseira do painel frontal com as fitas 
adesivas 3M ou com as abraçadeiras. 

4. Abra a tampa da caixa da fonte de 
alimentação e encontre os terminais de 
Linha (L) e Neutro (N), e conecte os fios 
L e N nos seus respectivos terminais. 

5. Coloque a central (aparelho que saem 
os fios L e N) na caixa da fonte 
alimentação ou fixe-a dentro da 
unidade interna. 

6. Feche a tampa de proteção da caixa da 
fonte de alimentação. 

7. Remova o filtro do seu ar-condicionado 
e limpe-o. 

8. Retire os filmes fotocatalisadores e 
corte-os para ficarem levemente 
maiores que o filtro do seu ar-
condicionado. 

9. Cole os filmes fotocatalisadores com 
fita no filtro retirado do ar-condicionado; 

10. Coloque o filtro de volta no seu ar-
condicionado; 

11. Feche o painel frontal; 
12. Conecte o ar-condicionado na tomada 

e está pronto para o uso. 
 

*Nota - As instruções de instalação 
servem para o modelo com controle 
remoto e por acionador ON/OFF.  


