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PROTECTPRO
Novas armas na luta contra o COVID-19.
Aqui você encontra produtos especializados
para esterilizar e desinfectar ambientes,
objetos e superfícies.

UVC

Deﬁnição de Luz Ultravioleta
A luz que nós percebemos inclui comprimento de onda entre 400 a 700 nm. No ﬁnal da onda situa-se a faixa de infravermelho (IR), e no ﬁnal da onda curta, a faixa
Ultra violeta (UV). A luz ultravioleta (UV) é um po de radiação eletromagné ca que está ao nosso redor, embora nossos olhos não possam detectá-la.
Nossos corpos a usam para produzir vitamina D, mas a exposição excessiva pode causar queimaduras dolorosas e até câncer.
Embora a luz UV possa ser perigosa, ela também é muito valiosa e é usada de várias maneiras. A luz UV é usada para iden ﬁcar materiais biológicos como sangue em
cenas de crime, e em locais onde o saneamento é importante.
Como pode matar vírus e bactérias, também é usado para esterilizar instalações de pesquisa médica e biológica e para higienizar grande parte de nossa comida e água

Quais são os pos de Luz Ultravioleta?
Pode ser classiﬁcado como UV-A, UV-B ou UV-C, em ordem decrescente de comprimento de onda. Comprimento de onda medido em nanômetro:

1.UV-A (Radiação de ondas Longas)- 315 nm a 400 nm
2.U-VB (Radiação de ondas médias) – 280 nm a 315 nm
3.U-VC. (Radiação de ondas curtas)- 100 nm a 280 nm

Como é gerada a luz ultravioleta?
A luz ultravioleta pode ser gerada por duas fontes: natural ou ar ﬁcial. A fonte natural é o sol. Ele gera UV-A e UV-B, que são comentados em nosso co diano, em razão
dos problemas causados pelas queimaduras solares. Temos como fonte ar ﬁcial as lâmpadas que produzem o UV-A, UV-B e UVC. As lâmpadas UV-A e UV-B são u lizadas
para bronzeamento ar ﬁcial e luz negra, muito comum em decoração de ambientes. Já as lâmpadas UV-C são destacadas por promoverem a ação germicida.

Como ocorre a ação Germicida das lâmpadas UVC?
A luz ultravioleta C, como vimos, tem sua máxima ação germicida no comprimento de onda de 254 nm (nanômetros). Sua u lização como método de desinfecção está
presente desde o ano de 1910, quando na cidade de Marseille, na França, foi instalado o primeiro tratamento de água potável.
A par r do ano de 1955, a desinfecção UV começou a ser aplicada na Europa em larga escala, seguindo para os EUA. Atualmente, existem milhares de equipamentos
UV-C por todo o mundo, nas mais variadas aplicações, incluindo a desinfecção de água, ar e super cies.
A eliminação dos microrganismos ocorre quando a luz ultravioleta C entra em contato com eles. Como podemos ver na ﬁgura abaixo, ao a ngir o interior dos
microrganismos a luz ultravioleta C provoca um dano fotoquímico instantâneo em seu DNA (ácido nucléico - material gené co essencial para todos os seres vivos),
essa alteração no DNA causa o efeito desinfetante.
Sob o efeito da radiação UV-C, a esterilização ocorre na água ou no ar enquanto esses elementos ﬂuem.

Nesta imagem abaixo conseguimos iden ﬁcar esta ação:

Esse dano causado no DNA do vírus impede
que o mesmo se reproduza e se espalhe.

A Luz Ultravioleta pode matar o COVID-19 ?
De acordo com as diretrizes mais recentes sobre o diagnós co e o tratamento do novo Corona vírus lançado pela Comissão Nacional de Saúde da
China, o vírus é sensível à luz e ao calor ultravioleta, de modo que a radiação ultravioleta pode efe vamente eliminar o vírus.
De acordo com a diretriz, os espaços internos devem ser desinfetados com luz ultravioleta com uma intensidade superior a 1,5 wa s por metro cúbico.
É necessária uma exposição mais longa à radiação quando a temperatura interna é inferior a 20°C ou acima de 40°C e a umidade rela va é superior
a 60%. A dosagem, como se aplica à desinfecção ultravioleta, é uma função do tempo e da intensidade da radiação ultravioleta, à qual o ar ou as
super cies são expostas. Com isso, a dosagem pode variar de acordo com o vírus ou bactéria (ou outro germe) o qual se deseja desinfetar.

Na desinfecção com UV, a dose de radiação é deﬁnida como sendo o produto
da intensidade de energia UV pelo tempo de exposição.
Com isso, cada po de lâmpada terá a sua Intensidade de Energia UV e deverá
ser u lizada por um tempo dis nto para a ngir a taxa de desinfecção de 99%.

Alguns exemplos de dosagem:

Bactéria ou Vírus
SARS-CoV-2 (CORONA VÍRUS/COVID19)
Tétano(Clostridium tetani)
Tuberculose(Mycobacterium tuberculosis)
Antraz(Bacillus anthracis)
Hepatitis Virus
Escherichia coli
Inﬂuenza virus
poliomyelitis
Staphylococcus aureus
Cólera (Vibrio chlolerae)

Dose de
irradiação UVC
para obter uma
taxa de morte de
99%
(ìw. S /cm2)
22000*
22000
10000
8700
8000
6600
6600
6600
6600
6500

*Valores obtidos em ensaios realizados pela Signify e Universidade de Boston
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Exemplos de u lização de lâmpadas UVC no combate ao COVID-19 e demais germes e bactérias.
Atualmente, luzes UVC estão sendo u lizadas na China como ferramenta para descontaminação de ambientes tais como:

AVIÕES

METRÔS

ÔNIBUS

HOSPITAIS / CLÍNICAS

Logo, podemos u lizar as lâmpadas UVC para desinfecção dos seguintes ambientes:
• Laboratórios • hospitais • clínicas • locais de trabalho e entregas • laboratórios de patologia
• laboratórios de diálise renal • salas de cirurgia • escolas • clínicas veterinárias • criação de animais
• indústria de alimentos • escritórios • processamento de alimentos • processamento de la cínios
• salas de conferências • edi cios • universidades • áreas de maternidade • canis

Quais as principais precauções para se usar uma Lâmpada UVC?
A lâmpada UV germicida emite uma radiação muito forte que é prejudicial a nós e alguns cuidados devem ser tomados para não colocar nossa saúde
em risco.

Na instalação:
• Ao re rar a lâmpada UV nova da embalagem para reposição não toque com as mãos no bulbo de vidro, isso pode daniﬁcar a lâmpada, u lize uma
luva.

Na u lização:
• NUNCA acenda a lâmpada UV-C fora do seu recipiente. A exposição da pele e dos olhos aos raios UV-C são extremamente perigosos e podem causar
queimaduras e conjun vite.
• As Lâmpadas só devem ser u lizadas em locais sem a presença de pessoas, plantas ou animais na área
• Todo ambiente deve ser ven lado após a desinfecção por UV

No Descarte:
• NUNCA jogue no lixo ou quebre o bulbo de vidro. Dentro do bulbo de vidro contém substâncias e gases nocivos a saúde e ao meio ambiente.
• Encaminhe a lâmpada defeituosa a um posto de reciclagem, ou solicite ao vendedor da lâmpada como descartar de forma segura a lâmpada defeituosa.

Os novos produtos PROTECTPRO UVC GERMICIDA da G-light tem como objetivo esterilizar ambientes e objetos, neutralizando bactérias,
vírus, fungos e outros microrganismos que possam acarretar uma série de doenças, como COVID-19.

Além disso, o UVC ajuda a eliminar odores, mofos e maus cheiros dos ambientes.

UVC

As lâmpadas germicidas emitem luz UVC, que promove uma quebra na fita de DNA dos microrganismos, obtendo o efeito de esterilização
e desinfecção.
Outra vantagem da desinfecção através do UVC é não utilizar substâncias químicas que possam gerar poluição quando acionada, sendo um
processo eficiente e limpo!
Podem ser utilizadas em qualquer local. Com o produtos PROTECTPRO UVC G-light, você pode também criar um espaço de desinfecção,
para roupas, máscaras e equipamentos de EPI´s.

CORPO EM AÇO CARBONO

RODINHAS

Produto gerador de empregos.

Pintado com tinta epóxi na cor branca

Facilitam o transporte entre ambientes.

EMISSÃO DE RAIOS UV-C

INTERRUPTOR LIG./DESL.

FUSÍVEL PARA PROTEÇÃO

PRODUZIDO NO BRASIL

UVC

Para esterilização de ambientes e objetos

Em todos os modelos de luminárias

SEM CONTROLE,
para maior comodidade e segurança,
utilize com nossos timers
ANALÓGICOS ou DIGITAIS.
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Acesse o QRCODE e conﬁra a página
da nossa linha PROTECPRO UVC.
Lá, você encontrará todas as informações
e como utilizar esses produtos.
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Conheça a família PROTECTPRO UVC da G-Light!
LÂMPADAS UVC

Potência:
Modelo de
lâmpada:
Ângulo abertura
facho:
Base:
Vida Útil:
Dimerizável:
Dimensões:
Peso Aprox.:
Comprimento
de onda:
Nível de
radiação:

180.03.0086 - LAMP. TUBULAR T8 18W G-LIGHT
180.03.0088 - LAMP. TUBULAR T8 36W PHILIPS

Potência:
18W 36W
Modelo de
lâmpada:
T8 G-LIGHT T8 PHILIPS
Ângulo abertura
facho:
360° 360°
Base:
G13 G13
Vida Útil:
6.000 horas 9.000 horas
Dimerizável:
Não Não
Dimensões: Ø26x589,8mm Ø26x1199,4mm
Peso Aprox.:
120g 240g
Comprimento
de onda:
253,7nm 253,7nm
Nível de
radiação:
36,5µW/cm² 145µW/cm²

185.03.0092
LAMP. UVC PL 127V

14W
2U T4

Potência:
Modelo de
lâmpada:
Ângulo abertura
facho:
Base:
Vida Útil:
Dimerizável:
Dimensões:
Peso Aprox.:
Comprimento
de onda:
Nível de
radiação:

360°
E27
6.000 horas
Não
Ø45x183mm
79g
253,7nm
55µW/cm²

36W
PL T5
360°
2G11
6.000 horas
Não
Ø15x410mm
90g
253,7nm
200µW/cm²

180.01.0400 - LAMP. TUBULAR T8 14W 127V
180.01.0401 - LAMP. TUBULAR T8 14W 220V

2U T4
KIT GERMICIDA
TIMER
E27

Sugestão de utilização:
LUMINÁRIAS DE MESA EMA G-light.

185.03.0016 - 127V com CONTROLE/TIMER
185.03.0017 - 220V com CONTROLE/TIMER

+
+
CONTROLE
REMOTO

glightbrasil
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LÂMPADA
GERMICIDA

Potência:
Modelo de lâmpada:
Ângulo abertura facho:
Base:
Vida Útil:
Dimerizável:
Dimensões:
Peso Aprox.:
Comprimento de onda:
Nível de radiação:

1x14W
Compacta 2U T4
360°
E27
6.000 horas
Não
Ø93x245mm
137g
253,7nm
*55 µW/cm²
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LUMINÁRIA

PL T5
200.20.0084 - 127V COM CONTROLE REMOTO/TIMER
200.20.0085 - 220V COM CONTROLE REMOTO/TIMER

Potência:
Modelo de lâmpada:
Ângulo abertura facho:
Base:
Vida Útil:
Dimerizável:
Dimensões:
Peso Aprox.:
Comprimento de onda:
Nível de radiação:

opcional

C/ TIMER E
CONTROLE
REMOTO

4x36W
PL T5
360°
2G11
6.000 horas
Não
358x350x839mm
-253,7nm
4x*200 µW/cm²

200.20.0066 - 127V
200.20.0067 - 220V
200.20.0068 - 127V COM CONTROLE REMOTO/TIMER
200.20.0069 - 220V COM CONTROLE REMOTO/TIMER

Potência:
Lâmpada germicida:
Ângulo abertura facho:
Base:
Vida Útil:
Dimerizável:
Dimensões:
Peso Aprox.:
Comprimento de onda:
Nível de radiação:

1x36W
PL T5
360°
2G11
6.000 horas
Não
135x198x550mm
1,35kg
253,7nm
1x*200 µW/cm²

2x36W
PL T5
360°
2G11
6.000 horas
Não
135x198x550mm
1,35kg
253,7nm
1x*200 µW/cm²

opcional

C/ TIMER E
CONTROLE
REMOTO

TUBULAR T5

200.20.0037 - 127V
200.20.0038 - 220V

Potência:
Lâmpada germicida:
Ângulo abertura facho:
Base:
Vida Útil:
Dimerizável:
Fator de potência:
Dimensões:
Peso Aprox.:
Comprimento de onda:
Nível de radiação:
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200.20.0060 - 127V
200.20.0061 - 220V

2x8W
Tubular T5
360°
G5
4.000 horas
Não
≥0,94
207x159x396mm
1,26kg
253,7nm
2x*16,8 µW/cm²
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4x8W
Tubular T5
360°
G5
4.000 horas
Não
≥0,94
207x159x396mm
1,26g
253,7nm
4x*16,8 µW/cm²
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TUBULAR T8 - SLIM
1x15W - 180°
200.20.0027 - BIVOLT - LÂMPADA PHILIPS
1x18W - 180°
200.20.0053 - BIVOLT - LÂMPADA G-LIGHT
200.20.0054 - BIVOLT - LÂMPADA G-LIGHT com CONTROLE/TIMER

• Indicada para instalação em paredes e ou tetos.

1x36W - 180°
200.20.0042 - 127V com CONTROLE/TIMER - LÂMPADA PHILIPS
200.20.0043 - 220V com CONTROLE/TIMER - LÂMPADA PHILIPS
2x15W - 180°
200.20.0028 - BIVOLT - LÂMPADA PHILIPS com CONTROLE/TIMER
2x36W - 180°
200.20.0045 - 127V com CONTROLE/TIMER - LÂMPADA PHILIPS
200.20.0046 - 220V com CONTROLE/TIMER - LÂMPADA PHILIPS

Potência:
Lâmpada germicida:
Ângulo abertura facho:
Base:
Vida Útil:
Dimerizável:
Dimensões:
Peso Aprox.:
Comprimento de onda:
Nível de radiação:

1x15W
Tubular T8
180°
G13
9.000 horas
Não
480x60x74mm
0,9kg
253,7nm
1x*48 µW/cm²

1x18W
Tubular T8
180°
G13
4.000 horas
Não
634x55x74mm
0,9kg
253,7nm
1x*36,8 µW/cm²

1x36W
Tubular T8
180°
G13
9.000 horas
Não
1242x60X74mm
1,4g
253,7nm
1x*145 µW/cm²

2x15W
Tubular T8
180°
G13
9.000 horas
Não
480X105X74mm
0,980kg
253,7nm
2x*48 µW/cm²

2x36W
Tubular T8
180°
G13
9.000 horas
Não
1242x100x74mm
2,2kg
253,7nm
2x*145 µW/cm²

TUBULAR T8
1x15W - 360°
200.20.0026 - BIVOLT - LÂMPADA PHILIPS
200.20.0029 - 127V com CONTROLE/TIMER - LÂMPADA PHILIPS
200.20.0030 - 2207V com CONTROLE/TIMER - LÂMPADA PHILIPS
2x15W - 360°
200.20.0025 - BIVOLT - LÂMPADA PHILIPS
200.20.0031 - 127V com CONTROLE/TIMER - LÂMPADA PHILIPS
200.20.0032 - 2207V com CONTROLE/TIMER - LÂMPADA PHILIPS
opcional

Potência:
Lâmpada germicida:
Ângulo abertura facho:
Base:
Vida Útil:
Dimerizável:
Dimensões:
Peso Aprox.:
Comprimento de onda:
Nível de radiação:
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1x15W
Tubular T8
360°
G13
9.000 horas
Não
550x198x135mm
1,41kg
253,7nm
1x*48 µW/cm²

2x15W
Tubular T8
360°
G13
9.000 horas
Não
550x211x212mm
1,8kg
253,7nm
2x*48 µW/cm²
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C/ TIMER E
CONTROLE
REMOTO
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opcional

C/ TIMER E
CONTROLE
REMOTO

TUBULAR T8

2x36W - 360°
200.20.0051 - 127V com CONTROLE/TIMER/RODINHAS
200.20.0052 - 2207V com CONTROLE/TIMER/RODINHAS

INDICADA PARA
GRANDES ÁREAS
ALTA POTÊNCIA

RÁPIDA DESINFECÇÃO

4x36W - 360°
200.20.0058 - 127V com CONTROLE/TIMER/RODINHAS
200.20.0059 - 2207V com CONTROLE/TIMER/RODINHAS

LÂMPADA
PROFISSIONAL

9.000H
PHILIPS
Potência:
Lâmpada germicida:
Ângulo abertura facho:
Base:
Vida Útil:
Dimerizável:
Dimensões:
Peso Aprox.:
Comprimento de onda:
Nível de radiação:

2x36W
Tubular T8
360°
G13
9.000 horas
Não
350x357x1596mm
8,6kg
253,7nm
2x*145 µW/cm²

4x36W
Tubular T8
360°
G13
9.000 horas
Não
350x357x1596mm
9,1kg
253,7nm
4x*145 µW/cm²

C/ TIMER E
CONTROLE
REMOTO
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PROTETOR FACIAL

Garantindo
sua proteção
e das pessoas
ao seu redor.

FACE SHIELD - M01
395.04.0001 - PETG Hospitalar
395.04.0002 - PET Cristal

Garantindo
sua proteção
e das pessoas
ao seu redor.

POLIETILENO
ATÓXICO

OXIMETRO DIGITAL - 155.02.0002
• Indicador de PI (Índice de Perfusão):
é a percentagem de oxigênio no sangue.
• Visor bidirecional;
• Função e alrme com conﬁguração
sonora;
• Bateria longa;
• Adequado para pessoas com: doenças
pulmonares e obstru vas crônicas, e
insuﬁciência cardíaca.

PROTETOR FACIAL
Acesse o QR CODE e
conheça mais nossas
FACE SHIELDS

FACE SHIELD - M02
395.04.0003 - PETG Hospitalar
395.04.0004 - PET Cristal

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL - 155.02.0001

Garantindo
sua proteção
e das pessoas
ao seu redor.

• Este termômetro des na-se à medição
sem contato da temperatura corporal
na testa.
Você também pode medir a temperatura
de objetos com este termômetro.
Os valores são salvos automa camente.

2 á 5CM

ESTERILIZADOR UVC PORTÁTIL

1 Display LCD
2 Sensor
3 Botão do modo
de temperatura do
corpo(BODY)
objeto(OBJECT)
4 Botão “SCAN”
5 Tampa do
compar mento da bateria

Descrição da
função
Indicador de
status da
bateria

Símbolo

Modo de
medição de
temperatura

Temperatura
corporal

Unidades de
medida de
temperatura
Display de
medição de
temperatura
Memoria
Símbolo de
aviso sonoro

Descrição detalhada
Con nuo

a energia vai
acabar, precisa
subs tuir a
bateria
Piscando
Pouca bateria,
precisa trocar as
baterias
Sem imagem Bateria
completamente
carregada
Medição de temperatura na
testa

Temperatura Medição de temperatura do
de objeto
objeto
o
C
Graus Celsius
o
F
Graus Farenheit
Valor medido de temperatura

Memoria de valores de
temperatura
Ligado
desligado

- 165.01.0003

• O Esterilizador Portá l UVC Germicida G-light mata ou
neutraliza bactérias, vírus e outros organismos primi vos.
A ﬁnalidade principal é a esterilização de objetos como
celulares, máscaras, anéis, colares, teclados de computador,
acessórios, pinceis, pelúcias, produtos de bebês e
maternos, mamadeiras, roupas, roupas in mas,
bolsas e quaisquer objetos que necessitem
higienização.
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Especiﬁcações técnicas: Esterilizador UVC Portá l
Modelo
: UV-500
Voltagem
: DC 5V
Bateria
: 4pçs – 1.5V “AAA”
ou USB
Potência
: 3W max
Comp. de Onda UV : 253.7 nm (UVC)
Tamanho do Produto : 125 x 35 x 28 mm
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Garantindo
sua proteção
e das pessoas
ao seu redor.

