
LINHA DE
EQUIPAMENTOS

DE SANITIZAÇÃO
SANITECH

#juntoscontraocovid19



A NEWTECH desenvolveu uma linha exclusiva em seu portfólio ao combate ao 
COVID19, a LINHA DE TÚNEIS E CÂMARAS DE SANITIZAÇÃO – SANITECH.

Os equipamentos fornecidos pela NEWTECH têm por finalidade reduzir a 
quantidade de microrganismos (vírus, fungos e bactérias), prejudiciais à saúde 
presentes na superfície da pele, das roupas, dos sapatos, mochilas, bolsas, 
acessórios entre outros, à níveis considerados seguros ao ser humano.  Estes 
equipamentos foram desenvolvidos exclusivamente para a sanitização humana, 
utilizando para isso a pulverização de soluções atóxicas, formadas pela mistura 
de sanitizantes de alta eficácia certificados pela Anvisa, com água potável.

A utilização dos TÚNEIS DE SANITIZAÇÃO é perfeitamente adequada nas 
entradas de locais com grande circulação de pessoas, tais como: condomínios, 
estações/terminais de transporte público, aeroportos, supermercados, shoppings, 
hospitais, indústrias, universidades, restaurantes, bancos, instituições públicas, 
estádios de futebol, eventos artísticos, feiras entre outros.

Já as CÂMARAS DE SANITIZAÇÃO são indicadas para locais menor trânsito 
de pessoas e oferecem um maior nível de eficácia de sanitização. O uso destes 
equipamentos é indicado nas entradas de condomínios; consultórios médicos 
e veterinários, clínicas de estética, escritórios, coworkings, farmácias, lojas de 
conveniência entre outros.

#juntoscontraocovid19

De forma a atender a mais distintas necessidades mercados, à 
NEWTECH oferece diferentes tipos de equipamentos, cada um 
direcionado a um segmento de mercado. 



Equipamento preparado para ambientes internos e externos.

Bomba, reservatório de água e painel de comando, reservatório de 60 litros.

Bicos de pressurização em  porcelana, que proporciona maior eficiência de aplicação com menor uso de 
produtos, evitando também desperdício.

Sistema “plug and play”.

Teto em alumínio ACM, para ambientes externos.

Uso de Ozônio -  1 bomba de pressurização de 110 psi e
1 bomba de circulação de baixa pressão 30psi. 

Uso sanitizante - Bomba periférica de 90 psi.

Voltagem 110 ou 220V.

Gerador de Ozônio - 220V-Monofásico.

Sistema intermitente, com sensor de 
presença.

Laterais de policarbonato e testeira 
personalizável.

2 estações de pulverização com 
6 bicos, sendo um total de 12, instalados 
no melhor ângulo para maior eficiência 
da aplicação do produto.

Para 240 pessoas hora.

Sistema temporizador, que controla o 
tempo de sanitização de cada usuário.

Piso de alumínio ACM revestido por 
tapete de alta absorção.

Material com estrutura de alta 
durabilidade (aço carbono com pintura 
eletrostática).

Luz interna.

3m x 1,5m x 2,3m (C x L X A)

TÚNEL
INTERMITENTE
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Este equipamento é indicado 
para locais onde haja uma 
circulação média de até 240 
pessoas/hora.



Sistema contínuo, com sensor de presença.

Laterais de policarbonato e testeira personalizável.

Piso de alumínio ACM revestido por tapete de alta absorção.

Luz Interna.

6 estações de pulverização com 6 bicos, sendo um total de 36, instalados no melhor ângulo para maior 
eficiência da aplicação do produto.

Bomba, reservatório de água e painel de comando integrados ao equipamento, reservatório de 60 litros.

Material com estrutura de alta durabilidade, aço carbono com pintura eletrostática).

Bicos de pressurização em  porcelana, que proporciona maior eficiência de aplicação com menor uso de 
produtos, evitando também desperdício.

Indicado para locais com grandes circulação de pessoas, capacidade de 720 pessoas/hora.

Sistema “plug and play”.

Teto em alumínio ACM, para ambientes externos.

Uso de Ozônio -  1 bomba de pressurização de 110 psi e 1 bomba de circulação de baixa pressão 30psi. 

Uso sanitizante - Bomba periférica de 90 psi.

Voltagem 110 ou 220V.

Gerador de Ozônio - 220V-Monofásico.

Este equipamento é indicado 
para locais onde haja uma 
circulação média de até 720 
pessoas/hora.

6,5m x 1,5m x 2,3m (C x L X A)

TÚNEL
CONTÍNUO
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Bomba, reservatório de água e painel de comando integrados ao equipamento, reservatório de 30 litros.

Bicos de pressurização em  porcelana com mola “corta pingos”. Proporciona maior eficiência de aplicação com 
menor uso de produtos, evitando também desperdício.

Sistema “plug and play”.

Uso de Ozônio -  1 bomba de pressurização de 110 psi e 1 bomba de circulação de baixa pressão 30psi. 

Uso sanitizante - Bomba periférica de 90 psi.

Voltagem 110 ou 220V.

Gerador de Ozônio - 220V-Monofásico.
 Este equipamento pode ser convertido para sanitização 
de roupas de lojas. Atualmente as lojas terão que ter 
algum tipo de desinfecção/sanitização para que os 
clientes possam provar as roupas antes de comprar;

Sistema intermitente, com sensor de presença.

Laterais em alumínio personalizáveis de acordo 
com escolha do cliente.

1 estação de pulverização com 6 bicos, instalados 
no melhor ângulo para maior eficiência da 
aplicação do produto.

Para 90 pessoas hora.

Sistema temporizador, que controla o tempo de 
sanitização de cada usuário.
 
Piso de alumínio revestido por tapete de alta 
absorção para sanitização do solados dos 
calçados.

Instalado com dispositivo para higienização das 
mãos (álcool gel, reservatório de 2,5 litros).

Material com estrutura de alta durabilidade, aço 
carbono com pintura eletrostática.

Equipamento preparado para ambientes internos 
e externos.

1,2m x 1m x 2,1m (C x L X A)

CÂMARA SANITECH
LINHA PREMIUM OFFICE

#juntoscontraocovid19

Esta linha é indicada para ambientes 
fechados, com baixa média de 
circulação de pessoas, tais como 
escritórios, coworkings, clínicas 
estéticas, consultórios médico/
dentário, laboratórios de análises, 
entre outros.



1,30m x 1,5m x 2,3m (C x L X A)

LINHA
COMPACT

#juntoscontraocovid19

Bicos de pressurização em  porcelana, que proporciona maior eficiência de aplicação com menor uso de 
produtos, evitando também desperdício.

Sistema “plug and play”.

Uso de Ozônio -  1 bomba de pressurização de 110 psi e 1 bomba de circulação de baixa pressão 30psi. 

Uso sanitizante - Bomba periférica de 90 psi.

Voltagem 110 ou 220V.

Gerador de Ozônio - 220V-Monofásico.

Sistema intermitente, com sensor de 
presença.

Laterais em alumínio personalizáveis 
de acordo com escolha do cliente.

1 estação de pulverização com 6 bicos, 
instalados no melhor ângulo para maior 
eficiência da aplicação do produto.

Capacidade de 180 pessoas hora.

Sistema temporizador, que controla o 
tempo de sanitização de cada usuário. 

Piso de alumínio ACM revestido por 
tapete de alta absorção.

Material com estrutura de alta 
durabilidade, aço carbono com pintura 
eletrostática.

Equipamento preparado para 
ambientes internos e externos.

Bomba, reservatório de água e painel 
de comando, reservatório de 60 litros.



4m x 1,6m x 2,3m (C x L X A)

SANITECH
LINHA ECONÔMICA

#juntoscontraocovid19

Equipamento preparado para ambientes internos e externos.

Bomba, reservatório de água e painel de comando, reservatório de 60 litros.

Bicos de pressurização em  porcelana, que proporciona maior eficiência de aplicação com menor uso de 
produtos, evitando também desperdício.

Sistema “plug and play”.

Uso de Ozônio -  1 bomba de pressurização de 110 psi e 1 bomba de circulação de baixa pressão 30psi. 

Uso sanitizante - Bomba periférica de 90 psi.

Voltagem 110 ou 220V.

Gerador de Ozônio - 220V-Monofásico.

Sistema intermitente, com sensor de 
presença.

Laterais em lona de PVC, personalizável 
de acordo com escolha do cliente (lona 
de impressão digital).

2 estações de pulverização com 6 
bicos, sendo um total de 12, instalados 
no melhor ângulo para maior eficiência 
da aplicação do produto.

Para 240 pessoas hora.

Piso de alumínio ACM revestido por 
tapete de alta absorção.

Luz interna.

Material com estrutura de alta 
durabilidade, aço carbono com pintura 
eletrostática.



 Recipiente para armazenagem de solução aquosa (tanque); 

 Bomba de alta pressão (110 psi);

 Bicos de pressurização (90 ml/min);

 Válvulas e painel elétrico de controle;

 Gerador de ozônio (se aplicável);

 Sensor de presença;

Necessário um ponto de energia (110 ou 220V) para funcionamento 
(responsabilidade do cliente);

Sistema de ozônio: necessita de água corrente para seu devido 
funcionamento (responsabilidade do cliente);

Sistema convencional (sanitizante): Diluição manual.

Todos os equipamentos descritos acima serão equipados com um 
sistema de pressurização composto por: 

A adoção destas tecnologias proporcionará 
uma grande redução na quantidade de 
agentes contaminantes (vírus, bactérias e 
fungos) em circulação nas áreas internas 
dos locais onde estão instalados, dando 
uma maior segurança higiênica a todos que 
compartilhem o espaço.

SISTEMA DE 
PRESSURIZAÇÃO
SANITECH

#juntoscontraocovid19
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TÚNEIS PARA
SANITIZAÇÃO DE CARRINHOS
1,46 X 1,6 X 1,46 (C x L X A)

Sistema contínuo, com sensor de presença para 
economizar o produto sanitizante.

Laterais em lona de impressão personalizável.

1 estação de pulverização com 12 bicos, distribuídos 
de forma a alcançar o carrinho como um todo, 
inclusive a longarina.

Bomba, reservatório de água e painel de comando 
integrados ao equipamento, reservatório de 100 litros.
Sistema “plug and play”.

Lavagem de carrinhos em lotes, maior eficiência para 
disposição de carrinhos aos clientes.

Produto desinfetante não oxidante ao carrinhos 
(teste no fabricante de carrinhos), não tóxico ao ser 
humano (diluição 1:500).

Bomba periférica de 90 psi.

Voltagem 110 ou 220V.

CÂMARAS PARA SANITIZAÇÃO
DE CARRINHOS INDIVIDUAL
1,46 X 1,6 X 1,46 (C x L X A)

Sistema com acionamento manual com temporizador 
de controle do sistema de sanitização.

Laterais em lona de impressão personalizável.

1 estação de pulverização com 10 bicos, distribuídos 
de forma a alcançar o carrinho como um todo, 
inclusive a longarina.

Bomba, reservatório de água e painel de comando 
integrados ao equipamento, reservatório de 100 litros.
Sistema “plug and play”.

Dispositivo para higienização de mãos (álcool gel, 
reservatório de 2,5 litros) e tapete de alta absorção 
para desinfecção de calçados.

Produto desinfetante não oxidante ao carrinhos 
(teste no fabricante de carrinhos), não tóxico ao ser 
humano (diluição 1:500).

Bomba periférica de 90 psi.

Voltagem 110 ou 220V.



#juntoscontraocovid19

Conforme decisão do STF (Supremo 
Tribunal Federal), o COVID 19 poderá ser 
considerado Doença Ocupacional, dessa 
forma, os equipamentos reforçam os 
procedimentos que, comprovem a atuação 
da empresa na proteção e orientação 
aos trabalhadores na prevenção e 
disseminação do COVID 19.

#juntoscontraocovid19

 Compacto e eficiente,  para ser instalado em diversas 
localizações internas nos supermercados.

Jato contínuo de sanitizante  que provoca uma névoa 
que irá se decantar na superfície dos produtos.

Sistema recirculante, menor consumo de produtos 
durante sua utilização, capacidade de 20 litros. 

Sistema “plug and play”.

Laterais em poliestireno personalizável.

Produto desinfetante próprio para esta aplicação pois 
não deixa resíduo nos produtos (diluição 1:100).

Sistema recirculante, menor consumo troca do produto 
sanitizante durante sua utilização. 

Bomba periférica de 90 psi.

Voltagem 110 ou 220V.

CUBO DE SANITIZAÇÃO
PARA ALIMENTOS E PRODUTOS
EMBALADOS
0,6 X 0,825 X 0,6 (C x L X A)



SANITECH
LINHAS PARA ESCOLAS/UNIVERSIDADES/
CENTROS EMPRESARIAIS/AEROPORTOS

TÚNEIS DE SANITIZAÇÃO

#juntoscontraocovid19

0,865 X 1,02 X 1,2 (C x L X A) – SEM PAINEL
1 x 3 x 2 (C x L X A) – COM PAINEL

Sistema com transportador de roletes com sistema 
nebulizadores de alta pressão.

Bomba, reservatório de água e painel de comando 
integrados ao equipamento, Reservatório de 60 litros.

Cobertura do túnel em alumínio ACM personalizável.

Totem de álcool gel (reservatório de 2,5 litros) com 
tapete sanitizante.

Equipamento com Painel: lona de impressão digital 
personalizável.

Sistema “plug and play”.

Bomba periférica de 90 psi.

Voltagem 110 ou 220V.



CUBOS DE SANITIZAÇÃO

LEMBRETE IMPORTANTE: Os equipamentos 
de Sanitização SANITECH são um REFORÇO 
nas medidas de prevenção, portanto, ele não 
substitui as demais, como o uso de máscaras, 
evitar aglomerações, a higienização das 
mãos, ficar em casa caso tenha os sintomas 
do vírus entre outros.

#juntoscontraocovid19

0,6 X 0,825 X 0,6 (C x L X A) – SEM TOTEM
0,6 X 0,6 X 1,62 (C x L X A) – COM TOTEM

Compacto e eficiente,  para ser instalado em 
diversas localizações internas das escolas ou 
estabelecimentos diversos.

Jato contínuo de sanitizante  que provoca uma névoa 
que irá se decantar na superfície dos produtos.

Sistema recirculante, menor consumo de produtos 
durante sua utilização, capacidade de 20 litros. 

Sistema “plug and play”.

Laterais em poliestireno personalizável

Produto desinfetante próprio para esta aplicação pois 
não deixa resíduo nos produtos (diluição 1:100)..

Produto desinfetante da marca Peroxi O2, próprio 
para esta aplicação pois não deixa resíduo nos 
produtos (diluição 1:100).

Sistema recirculante, menor consumo troca do 
produto sanitizante durante sua utilização. 

Bomba periférica de 90 psi.

Voltagem 110 ou 220V.

Equipamento 
com TOTEM 
- álcool gel 
(reservatório 
de 2,5 litros) 
com tapete 
sanitizante.
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FICHA TÉCNICA

EMPRESAS EM GERAL

SUPERMERCADO

ESCOLA/COMERCIAL

TÚNEL INTERMITENTE - 
LINHA PREMIUM

TÚNEL PARA SANIT. 
DE CARRINHOS - SIST. 
CONTÍNUO

TÚNEIS DE 
SANITIZAÇÃO

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

QUANT. 
DE 

BICOS

QUANT. 
DE 

BICOS

QUANT. 
DE 

BICOS

TEMPO DE 
APLICAÇÃO

TEMPO DE 
APLICAÇÃO

TEMPO DE 
APLICAÇÃO

VAZÃO POR APLICAÇÃO

VAZÃO POR APLICAÇÃO

VAZÃO POR APLICAÇÃO

CONSUMO/
HORA

CONSUMO/
HORA

CONSUMO/
HORA

CIRCULAÇÃO DE 
PESSOAS/HORA

CIRCULAÇÃO DE 
PESSOAS/HORA

CIRCULAÇÃO DE 
PESSOAS/HORA

12

12

4

10 segundos

15 segundos

5 segundos

0,08 litros por aplicação

0,27 litros por aplicação

Recirculante

19  litros/hora

30 litros/hora

20  litros/hora

240 pessoas por hora

360 carrinho por hora

Contínuo, de acordo com 
a demanda.

CÂMARA SANIT.  - 
LINHA PREMIUM 
OFFICE

CUBOS DE SANITIZAÇÃO 
PARA ALIMENTOS E 
PRODUTOS

6

4

10 segundos

8 segundos

0,05 litros por aplicação

Recirculante

4,5 litros por hora

20 litros/dia

90 pessoas por hora

Contínuo, de acordo com 
a demanda.

TÚNEL LINHA 
ECONÔMICA 12 10 segundos 0,08 litros por aplicação 19  litros/hora 240 pessoas por hora

*ESTE EQUIPAMENTO PODE SER ADAPTADO PARA RECIRCULANTE POR OPÇÃO DO CLIENTE.
** Estamos otimizando este equipamento de forma a melhorar sua performance de operação e custo.

TÚNEL CONTÍNUO - 
LINHA PREMIUM

CÂMARA PARA SANIT. 
DE CARRINHOS - SIST 
INTERMITENTE*

CUBOS DE 
SANITIZAÇÃO

36

10

4

5 segundos

8 segundos

5 segundos

0,14 litros por aplicação

0,16 litros por aplicação

Recirculante

97,5 litros/hora

20 litros/hora

20  litros/hora

720 pessoas por hora

120 carrinho por hora

Contínuo, de acordo com 
a demanda.

TÚNEL DE SANIT. - 
LINHA COMPACT

ESTAÇÃO DE SANITIZAÇÃO 
PARA FRUTAS, 
LEGUMES E VERDURAS - 
DESINFETANTE QUÍMICO

6

NA

10 segundos

NA

0,05 litros por aplicação

NA

4,5 litros por hora

NA

180 pessoas por hora

EQUIPAMENTO EM 
REENGENHARIA
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LISTA DE PRODUTOS SANITIZANTES - SANITECH

TÚNEIS E CÂMARAS DE SANITIZAÇÃO

TÚNEL DE SANITIZAÇÃO

TÚNEL CONTÍNUO (carrinho)

ESTAÇÃO DE SANITIZAÇÃO

Todos os desinfetantes acima possuem Registro na ANVISA e tem efeito contra vários microrganismos, inclusive de 
combate ao COVID19. A não utilização dos produtos acima pode prejudicar a eficiência do equipamento e também causar 
danos de saúde aos usuários. A NEWTECH não se responsabiliza por qualquer uso não indicado e aprovado por ela.

CUBOS DE SANITIZAÇÃO

CÂMARA SANITIZAÇÃO (carrinho)

CUBOS DE SANITIZAÇÃO

SOLUÇÃO SANITIZANTE À BASE DE TERPENOS (PINUS SP)
100% natural - DILUIÇÃO 1:150

Desinfetante a base de Peróxido de Hidrogênio - DILUIÇÃO 1:100

Desinfetante a base de quaternário de amônia 5ª geração
DILUIÇÃO 1:500

SOLUÇÃO SANITIZANTE À BASE DE OZÔNIO AQUOSO (O3)

Desinfetante a base de Peróxido de Hidrogênio - DILUIÇÃO 1:100

Desinfetante a base de quaternário de amônia 5ª geração 
DILUIÇÃO 1:500

Solução a base de Peróxido de Hidrogênio
(produto cosmético, pronto para uso)*

Solução a base de Clorexidina
(produto cosmético, pronto para uso)*

Desinfetante a base de Peróxido de Hidrogênio
DILUIÇÃO 1:100

Acido lático + Bissulfato de sódio + Dodecilbenzenossulfonato de sódio
DILUIÇÃO 1:190

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

DESINFETANTES

DESINFETANTES

DESINFETANTES

ESCOLA/COMERCIAL

SUPERMERCADO

EMPRESAS EM GERAL



comercial@newtechte.com
(17) 99156-4256
www.newtechte.com


