
proxind. it

NebuX

ITALY
MADE IN

PREMIUM QUALITY

Proxind
SAN X

Nebulizador ultrassônico para 
higienizar o habitáculo de veículos
e os ambientes públicos ou privados.



Tel. +39 0521 1756371
info@proxind.it - www.proxind.it

UTILIZO FACILITADO

A NebuX da Proxind é produzida na Itália com componentes italianos de alta gama, garantindo a 
confiabilidade ao longo do tempo.

TRATAMENTO PROFISSIONAL

A NebuX da Proxind permite um tratamento mais eficaz e profissional do que os clássicos sprays 
higienizantes, isso graças ao processo de nebulização ultrassônica e ao gerador de ozônio.

PARA O SETOR AUTOMOBILÍSTICO E NÃO SOMENTE
Hoje, mais do que nunca, a higienização de ambientes residenciais e aqueles destinados à própria 
clientela, ou ainda ao público, é uma exigência não apenas no âmbito das oficinas mecânicas, mas 
em muitos outros.

PORTÁTIL
Graças ao seu tamanho ela pode ser transportada facilmente e colocada dentro do veículo ou do 
ambiente que deve ser higienizado.

A Proxind orgulha-se dos seus mais de 20 anos de experiência no campo da higienização 
por nebulizadores ultrassônicos.

A NebuX da Proxind é uma máquina para a higienização do habitáculo de veículos e ambientes,
projetada especificamente aos fabricantes de soluções higienizantes.
A máquina, com o seu processo de nebulização ultrassônica, pode higienizar o interior de automóveis, 
caminhões, ônibus, motor home e veículos de locadoras, bem como ambientes públicos e privados, tais 
como escritórios, salas de reuniões, salas de espera, restaurantes, bares e quartos de hotel, garantindo uma 
maior segurança tanto aos seus clientes como aos operadores.
Ela utiliza soluções higienizantes que contêm princípios ativos que agem contra as bactérias, vírus, esporos e 
fungos presentes no sistema de climatização e nas áreas menos acessíveis nos veículos e em ambientes de 
modo geral.

/ NEBULIZADOR ULTRASSÔNICONebuX

Personalização
de etiqueta própria

Design personalizado
da estrutura com as 

cores da empresa

Personalização gráfica do 
painel de controle com o 

logotipo da empresa

Sua marca será 
sempre bem visível

COMPONENTES COM A QUALIDADE MADE IN ITALY

VANTAGENS
É POSSÍVEL PERSONALIZÁ-LA COMPLETAMENTE

Intuitiva e completamente
automática

Fácil de usar mesmo por 
operadores não experientes

Um único botão controla ligar, 
desligar e tempo de tratamento
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Proxind Informa

FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E INTUITIVO

A NebuX da Proxind apresenta um funcionamento em cinco fases:

Abastecer o reservatório do nebulizador ultrassônico com a solução higienizante a ser nebulizada;1

Colocar a máquina sobre o tapete do lado do passageiro do veículo ou dentro do local a ser 
higienizado e, somente após essa operação ela pode ser conectada à alimentação elétrica. 

2

O processo de higienização termina quando a solução higienizante chega ao nível mínimo,
que é sinalizado pelo sensor de nível ou ainda, quando o timer integrado no nebulizador dispara.

4

Ao término do tratamento de higienização recomendamos ventilar o habitáculo ou as salas 
por alguns minutos, sucessivamente é possível devolver o veículo ao cliente ou voltar a usar 
o ambiente em total segurança.

5

Pressionar o botão ON para dar início a higienização propriamente dita, durante a qual o 
nebulizador ultrassônico nebuliza a solução higienizante. As partículas, formadas durante o 
processo de nebulização ultrassônica, saturam o ar, espalhando-se uniformemente no 
habitáculo do veículo (poltronas, tapetes, painel, volante e todos os componentes do sistema 
de climatização), assim como em todas as superfícies presentes no ambiente (mesas, 
cortinas, sofás e eletrodomésticos), garantindo uma ação higienizante eficaz.

3

Os sprays para uma higienização tradicional formam gotas de solução higienizante muito pesadas,
que não conseguem se espalhar nem por todo o habitáculo, nem pelo sistema de climatização ou nos 
ambientes, pois devido ao seu peso caem ao chão rapidamente.

A invés disso, o módulo ultrassônico da NebuX , que oscila a uma frequência de 1,7 MHz, transforma, em 
temperatura ambiente, a solução higienizante em partículas com uma dimensão inferior a 5 mícrons, leves 
o suficiente à propagarem-se por todo o sistema de climatização, assim como pelos dutos, entradas de ar, 
no habitáculo do veículo e sobre todas as superfícies do ambiente a serem higienizados.

Assim, a propagação de bactérias, esporos e fungos nas aletas do evaporador é impedida e os odores 
desagradáveis são eliminados.

Como esse processo ocorre à temperatura ambiente, evita-se a condensação gerada pela diferença de 
temperatura entre a superfície a ser higienizada e a solução nebulizada.

A Proxind também pode fornecer uma solução específica ao NebuX , com uma excelente ação bactericida 
certificada pelo Departamento de Ciências da Saúde Pública da Universidade de Modena e Reggio Emilia.

Substitua seus sprays por um tratamento mais profissional
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Dimensões do modelo padrão: 295 x 150 x 220 mm (L x H x P)

Peso do modelo padrão: 2,50 Kg

Frequência do módulo ultrassônico: 1,7 MHz

Alimentação:

Corrente absorvida: 0,15 A

Material da estrutura externa: Aço Inoxidável

Reservatório:

Temperatura de funcionamento: de 0°C a +40°C

Visualização do tempo de tratamento: 3 LEDS

Tempo do tratamento: 12 min com 100 ml de líquido a 20 °C de temperatura 
ambiente

ESPECIFICAÇÕES DADOS TÉCNICOS

NebuX
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Proxind
SAN X

0,40 litros – capacidade do tanque do líquido de 
atomização

Nebulizador ultrassônico para 
higienizar o habitáculo de veículos 
os ambientes públicos ou privados.

• 230 VAC, 50-60 Hz – a partir de uma tomada de
  energia elétrica, através de um cabo de alimentação
  apropriado
• 110 VAC (opcional)
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