
 

Parabéns pela escolha da Linha de Esterilizadores de 

ambiente Ultron Topema Innovations. 

 

Você acaba de adquirir um equipamento que irá ajudar a 

proteger você e sua família contra microorganismos 

indesejados. O Esterilizador Ultron Topema Innovations 

esteriliza os ambientes no máximo de 60 minutos. 

Para garantir o melhor desempenho do seu produto, leia 

atentamente as orientações a seguir. 

Guarde a nota fiscal de compra, a garantia só é válida 

mediante sua apresentação ao técnico do serviço de 

assistência técnica autorizado Topema Innovations. 

 

Versão de 6 Lâmpadas: 

 
Versão de 1 Lâmpada: 

 
Versão de 3 Lâmpadas: 

 
Versão de 3 Lâmpadas: 

Como usar: 

Estes equipamentos são dotados de uma tecla geral 

lig/desl. Luminosa que indica quando o seu equipamento 

está ligado e energizado. 

Eles também têm um sensor de presença para segurança 

do operador, assim as lâmpadas só acendem após o 

último movimento que demora em torno de 50 

segundos. 

Toda vez que este equipamento for colocado em um 

ambiente para ser usado, é muito importante que o 

sensor fique direcionado para a porta de acesso do local, 

assim toda vez que entrar alguém no ambiente o sensor 

identifica o movimento e desliga imediatamente as 

lâmpadas por segurança, este sistema foi desenvolvido 

especialmente para proteção de crianças, animais e até 

mesmo adultos, para nunca ficar exposto e olhar 

diretamente para luz ultra violeta, isso pode causar 

câncer e até cegueira. 

Este equipamento já vem com um sistema de 

temporizador que é iniciado automaticamente toda vez 

que o equipamento é ligado, o equipamento já sai 

travado de fábrica e o tempo é de 60 minutos que pode 

ser reiniciado quantas vezes precisar, apenas deligando a 

tecla lig/desl e ligando a novamente. 

 

 
 

Dicas de uso: 

 

Sempre deixar o sensor de presença direcionado para 

porta de acesso do ambiente. 

 

Coloque o equipamento sempre no espaço maior do 

ambiente. 

 

Para ter um processo de esterilização perfeito em 

ambientes muito grande, pode-se fazer mais de um 

processo com o equipamento posicionado em lugares 

diferentes. 

 

Sensor de presença 

Tecla lig/desl. 



Limpe o equipamento com um pano úmido, com 

produtos neutros e nunca passe nada abrasivo em sua 

superfície. 

 

Nunca limpe as lâmpadas com água e evite colocar as 

mãos nas mesmas. 

 

Nunca olhe diretamente para as lâmpadas. 

 

Informações técnicas: 
 

Dimensões das versões 

Versão de 6 Lâmpadas: 

Dim. 523 x 455 x 1012mm 

Tensão.  220V 

Consumo médio. 0,019Kw/h 

Potência total.  42w. 

 

Versão de 3 Lâmpadas: 

Dim. 523 x 455 x 712mm 

Tensão.  220V 

Consumo médio. 0,008Kw/h 

Potência total.  21w. 

 

Versão de 1 Lâmpada: 

Dim. 305 x 145 x 280mm 

Tensão.  220V 

Consumo médio. 0,003Kw/h 

Potência total.  7w. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema elétrico. 
 

 
 

Na versão em 110v devem ser substituídos os 

componentes, borne relé 110v e lâmpadas ultra 

violeta 110v. 

 

Segurança: 

 

O equipamento só deve permanecer com o plug 

conectado na tomada quando estiver sendo 

usado. 

Não olhe diretamente para lâmpada ultra violeta 

quando ela estiver ligada, poderá causar danos 

aos olhos e pele. 

Sempre aguarde o final do processo de 

esterilização do ambiente, ou poderá ser 

comprometido o resultado. 

Somente autorizadas da Topema Inovation 

deverá fazer ajustes ou manutenção nas 

máquinas. 

 Não é recomendado o uso deste equipamento 

por crianças ou pessoas não capacitadas, sendo 

necessário a supervisão de um adulto responsável 

sempre que for usar este produto. 

Nunca conecte ou desconecte o plug na tomada 

com as mãos molhadas. 


