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Nebulizador ultrassônico e 
gerador de ozônio para higienizar 
o habitáculo de veículos.



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

UTILIZO FACILITADO

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

Intuitiva e completamente
automática

Fácil de usar mesmo por 
operadores não experientes

Controle por apenas três 
botões ligar, desligar, funções 

e tempo de tratamento

O operador é auxiliado pelo 
menu no display fácil e 

intuitivo

A Proxind orgulha-se seja pelos seus mais de 20 anos de experiência no campo da higienização por 
nebulização ultrassônica, como pelos seus mais de 15 anos no campo da higienização por ozônio.
A SanXTwin da Proxind é uma máquina para higienizar os veículos, projetada especificamente aos 
fabricantes de soluções higienizantes e não apenas.
De fato, o nebulizador e ozonizador da Proxind também foram projetados para oficinas, concessionárias de 
veículos, locadoras de veículos, empresas de táxi e transporte, proporcionando-lhes assim um serviço de 
higienização seja aos seus clientes, que aos seus próprios operadores.
A inovação da Proxind está na combinação de dois processos de higienização, que geralmente são efetuados 
por duas máquinas separadamente, em uma única e conveniente máquina portátil e completamente 
automática.
A SanXTwin utiliza no seu processo de nebulização ultrassônica as soluções higienizantes que contêm 
princípios ativos que atuam contra bactérias, vírus, esporos e fungos presentes no sistema de climatização e 
nas partes menos acessíveis dos veículos. O processo de ozonização, por outro lado, é usado principalmente 
para eliminar os odores desagradáveis presentes no habitáculo.

/ NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO E GERADOR DI OZÔNIOSanXTwin

É POSSÍVEL PERSONALIZÁ-LA COMPLETAMENTE

Personalização
de etiqueta própria

Design personalizado
da estrutura com as 

cores da empresa

Personalização com um 
revestimento adesivo em poliéster 

na cor do seu logótipo/marca

Sua marca será 
sempre bem visível

COMPONENTES COM A QUALIDADE MADE IN ITALY

VANTAGENS

TRATAMENTO PROFISSIONAL

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

PORTÁTIL
Graças ao seu tamanho pode ser transportada facilmente e colocada dentro do veículo a ser higienizado.

Display gráfico com três botões de programação, para 
ambos os tratamentos, a duração e os intervalos de 
início, pausa, retomada e término. Além disso, permite 
configurar a quantidade de solução higienizante a ser 
pulverizada e a quantidade de ozônio a ser gerado.

CARACTERÍSTICAS INOVADORES

Um sensor para a medição de ozônio (opcional), pronto 
a efetuá-la a qualquer momento, ao contrário de outros 
sensores presentes no mercado, graças à bateria 
interna com duração de cerca de dois anos.

Discos ultrassônicos de 36Vdc, têm uma performance 
superior que aqueles de 12Vdc, geralmente utilizados por 
outros produtores.Um novo sensor de nível hidrostático, que detecta o nível 

da solução com base na relativa pressão, o que permite 
uma medição contínua e real da quantidade de solução 
presente no reservatório do nebulizador ultrassônico, 
com a sua relativa visualização no display

Conexão Bluetooth (opcional) ao smartphone, tablet e 
computador, permitindo receber uma notificação de 
início, retomada ou término do tratamento e do nível da 
solução no reservatório.
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Proxind Informa

Os sprays para a higienização tradicional formam gotas de solução higienizante muito pesadas,
que não conseguem se espalhar por todo o habitáculo e pelo sistema de climatização, devido ao
seu peso caem ao chão rapidamente. A invés disso, o módulo ultrassônico do SanXTwin, 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, leve o suficiente para se espalharem por todo o sistema de climatização, 
incluindo os dutos, as entradas de ar e todo o habitáculo do veículo a ser higienizado. Assim, a propagação de
bactérias, esporos e fungos nas aletas do evaporador é impedida e os odores desagradáveis são eliminados.
Como esse processo, que 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 SanXTwin, garantindo 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

A segunda função higienizante da SanXTwin é a ozonização do habitáculo do veículo. O ozônio é um gás natural, 
reconhecido como higienizante, propiciando uma ação desinfetante da água, do ar, das superfícies e dos tecidos. O ozônio 
funciona segundo o princípio de oxidação, isto é, quando a molécula de ozônio (O3) entra em contato com algo "oxidável", 
o terceiro átomo de oxigênio (O) liberado pela molécula de ozônio se liga ao mesmo oxidando-o.
Isso porque o ozônio é muito instável e tende a retornar à sua forma original de oxigênio (O2), liberando um átomo de 
oxigênio (O), logo no final o que resta são apenas moléculas de oxigênio (O2).
O ozônio pode oxidar particularmente as moléculas que compõem os odores e micro-organismos, como vírus, fungos, 
esporos e bactérias. O processo usado para produzir ozônio é chamado de “Efeito Corona”.

O ozônio é a solução!

O MINISTÉRIO DA SAÚDE, no Prot. n. 24482 de 31/07/1996, reconhece o uso do ozônio no tratamento do ar e da água, como um recurso natural à 
esterilização de ambientes contaminados por bactérias, vírus, esporos, bolores e ácaros.
A CNSA [Comissão Nacional de Segurança Alimentar] do MINISTÉRIO DA SAÚDE, em 27/10/2010 reconheceu o ozônio como agente desinfetante e 
desinfestante no tratamento do ar e da água.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO ED INTUITIVO

A SanXTwin da Proxind apresenta um funcionamento em quatro fases:
> Tratamento de nebulização:

Com o nebulizador e ozonizador Proxind é possível optar por realizar apenas um dos dois tratamentos, a 
nebulização ou a ozonização, assim como ambos os tratamentos e na ordem que preferir. Para o tratamento de 
nebulização é necessário colocar a solução higienizante no reservatório do relativo dispositivo, ao passo que o 
tratamento de ozonização ocorre sem a necessidade de algum reabastecimento.

Encher o reservatório do nebulizador ultrassônico com a solução higienizante a ser nebulizada.1

Conectar o ozonizador à alimentação elétrica, porém antes de ligá-lo, coloque-o sobre o tapete da parte do 
passageiro do veículo a ser higienizado.1

Ao término do tratamento de higienização recomendamos ventilar o habitáculo por 10 ou 15 minutos; 
sucessivamente é possível devolver o veículo ao cliente em total segurança.4

O processo de higienização termina quando o timer integrado ao ozonizador dispara.3

Selecionar a função de ozonização no display, programar os tempos de tratamento e pressione o botão de 
confirmação para iniciar a higienização propriamente dita, durante a qual o gerador de ozônio transforma o 
oxigênio presente no ar do habitáculo em ozônio, eliminando mofo, fungos, vírus, esporos e bactérias 
presentes no habitáculo e no sistema de climatização.

2

Conectar o nebulizador à alimentação elétrica, porém antes de ligá-lo, coloque-o sobre o tapete da parte do 
passageiro do veículo ou dentro do local a ser higienizado.2

O processo de higienização termina quando a solução higienizante chega ao nível mínimo, sinalizado pelo 
relativo sensor de nível ou quando o timer, integrado no nebulizador, dispara ou ainda, quando a solução 
alcança a quantidade necessária programada.

4

Ao término do tratamento de higienização recomendamos ventilar o habitáculo por alguns minutos; 
sucessivamente é possível devolver o veículo ao cliente em total segurança.5

Selecionar a função de nebulização no display, programar os tempos de tratamento e pressione o botão de 
confirmação para iniciar 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), garantindo uma ação higienizadora eficaz.

3

> Tratamento de ozonização:
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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

Alimentação:

Corrente absorvida: 6 A

Material da estrutura externa: Aço Inoxidável

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

Display: Gráfica monocromática 128 x 64 pixels

Placa: Placa eletrônica com microcontrolador

ESPECIFICAÇÕES DADOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES DADOS TÉCNICOS DO NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO

ESPECIFICAÇÕES DADOS TÉCNICOS DO OZONIZADOR
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Proxind
SAN X

Nebulizador ultrassônico e 
gerador de ozônio para higienizar 
o habitáculo de veículos.

• 12 Vdc – a partir do acendedor de cigarros do veículo, 
através de o seu relativo cabo de alimentação
• 230 VCA – através de uma fonte de alimentação 
externa presente no mercado 230 VAC/12 Vdc – 75 W 
(opcional)

Frequência do módulo ultrassônico: 1,7 MHz

Produção de ozônio: 200 mg/h (com oxigênio puro)

Gerador de ozônio: Segundo o Efeito Corona com placa em cerâmica

Intervalo de tempo do tratamento: 15 min (5m³), 30 min (10m³), 45 min (15m³),
60 min (20m³)

Sensor de medição do ozônio: Aquecido a bateria (opcional)

Intervalo de tempo do tratamento: Cerca de 12 minutos com 100 ml de água a 20°C 
a temperatura ambiente

Reservatório: 0,40 litros com sensor de nível hidrostático – 
capacidade do reservatório da solução nebulizante

Conexão Bluetooth (opcional): Smartphone, tablet e computador, o que lhe permite 
receber avisos de tratamento de higienização
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