
O Escudo Sen�o é a solução ideal para desinfecção de ambientes por meio 

de luz UV-C. Único sistema no país que utiliza reconhecimento facial para 

liberação da luz UV-C de forma controlada e segura. 

Desinfecção de ambientes por UV-C

ESCUDO

Único sistema no mundo para liberação da  
luz UV-C por reconhecimento facial;

Versátil para qualquer tamanho de recinto;
Adequado para locais fechados. Ideal para  
cinemas, escritórios, quartos de pacientes,  
clínicas, salas cirúrgicas, salas de aula, etc;

Tecnologia única de IoT e  
Visão Computacional (AIoT); 

Leds coloridos e som para indicação do  
processo de desinfecção;

Triplo sistema de segurança: checagem  
presencial + sensor de porta +  
reconhecimento facial;

Desinfecta simultaneamente ar e superfícies;

Tempos de exposição da luz UV-C 
dependendo do local. 100% adaptativo;

Gestão da desinfecção via software web;

Baixo custo de manutenção;

E�ciência de 99% contra Vírus e Germes.

Diferenciais 

 





















Demonstração em 4 passos

3.  Aguarde o tempo  

da desinfecção 

1.  Tire uma foto  

      e seja reconhecido
2.  Saia da sala  

      e feche a porta

(Visão Interna - Sala em Desinfecção) (Visão Externa - Sala em Desinfecção)

4.  Ambiente liberado







Tecnologia ao alcance de tudo é Sen�o

www.sen�o.com

CNPJ: 11.518.191/0001-02

Resolução ANATEL 680/2017 -"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em 

sistemas devidamente autorizados".

Informações Técnicas

Escudo

Sinaleira

Lâmpada UV-C

Peso

Espectro luminoso

Peso

Alimentação Elétrica

Vida útil

Câmera

Potência

Cores

Alimentação Elétrica

Fixação

Acompanha

Fixação

170g

254nm

310g

110/220V

9.000 horas

Frontal 5MP

Entre 20 a 80W

Leds vermelho e verde

110/220V

Fita dupla face e parafusos

Soquete, suporte 

Fita dupla face e parafusos

Dimensões

Dimensões

Dimensões

Comunicação

Tipo

Conexões

Melhor Posição

Melhor Posição

140x110x35mm

A depender do projeto

105x 67x53mm

Wi-Fi 2.4GHz

Fluorescente tubular

3 �os para elétrica + RJ45 para  

comunicação com o Escudo

Dentro do recinto 

a ser desinfectado 

perto da porta

Acima de portas

Versão do documento

v1.1


