
Linha de 
Purificadores de Ar

Acesse o Hotsite:



O Purificador
de Ar da TROX

Aerossóis carregados de vírus são os 

principais transportadores de coronavírus.

Com o TROX BLUE LIFE, você reduz 

ao mínimo o risco de transmissão em 

ambientes com ventilação insuficiente sem 

a necessidade de instalações complexas.

Basta conectá-lo à tomada e ligar.

A SOLUÇÃO 
AUTÔNOMA E SEGURA 
CONTRA AEROSSÓIS 
CONTAMINADOS
POR VÍRUS

99,95%
FILTRA

MAIS DE

DE TODOS
VÍRUS

SAÍDA DE AR 
PURIFICADO

ENTRADA DE AR
AMBIENTE

Atenuador de Ruído

Filtro HEPA H13

Ventilador de
Alta Eficiência

Filtro Médio M5

troxbluelife.com



Tecnologia Alemã 
Fabricada no Brasil

Conheça todas as 
vantagens do TROX Bluelife

DISTRIBUIÇÃO
DE AR FILTRADO

Sem corrente de ar e sem vírus 

no fluxo de ar

 RISCO MÍNIMO DE 
INFECÇÃO

Filtra mais de 99,95% de 

aerossóis contaminados

por vírus

EFICAZ EM GRANDES 
AMBIENTES

Poderosa vazão de ar com

baixo nível de ruído

OPERAÇÃO 
SILENCIOSA
Ideal para escolas, 

consultórios, restaurantes

ou escritórios

FILTRO EXTREMAMENTE 
DURÁVEL

Substituição do filtro HEPA

somente após anos de operação

BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA
Apenas 0,095kW a

 1000m³/h

troxbluelife.com



Purificação 
do Ar Eficiente, 
Silenciosa
e Segura.
O ar puro flui para fora do dispositivo em grandes quantidades acima da altura da cabeça. 

Os aerossóis são diluídos pelo fluxo de ar e direcionados para o chão ou para o filtro. 

Isso cria um movimento de ar ideal. O sistema de filtro de alto desempenho TROX de dois 

estágios filtra mais de 99,95% de todos os vírus transportados pelo ar – silenciosamente 

e com eficiência energética.

troxbluelife.com

Especifícações Cubo Torre
Vazão Nominal de Ar 600 m3/h 1600 m3/h

Vazão Nominal com filtros 
saturados 330 m3/h 1500 m3/h

Área de cobertura* 30 m² 135 m2

Disposição Horizontal Vertical

Nível de ruído (Vazão 
nominal, Filtros Limpos)** 49 dB(A) 55 dB(A)

Dimensões
Altura 625mm 2002mm

Largura 560mm 651mm

Profundidade 560mm 700mm
*Conforme recomendações da REHVA e da OMS devem-se utilizar de 2 a 6 
trocas de ar por hora dependendo da criticidade do ambiente tratado.
** Considerando absorção da sala de 8 dB(A)

Não possui opcional UVC



A solução ideal 
para todos os tipos 
de ambientes, de 
qualquer tamanho.

ESCOLAS

RESIDÊNCIAS

RESTAURANTES

CAFETERIAS

ACADEMIAS

LOJAS DE VAREJO

CONSULTÓRIOS

Sistema Smart³ 
Todos os produtos Blue Life são pensados e projetados como soluções tecnológicas que 
permitem e garantem a máxima segurança e eficácia possíveis.

Detector de renovação automática
O painel irá detectar e relatar o momento em que o pré-filtro e o filtro HEPA devem ser 
substituídos, de forma independente.

Modo REGEN - Eliminação de vírus, Fungos e Bactérias
Programa que regenera o filtro, através de lâmpada germicida UV-C opcional, 3 vezes 
ao dia por um horário determinado. Desta forma, é possível eliminar os vírus, fungos e 
bactérias que ficam presos no filtro HEPA. Ao mesmo tempo, prolonga-se a vida útil da 
lâmpada.

Modol FULL - Eliminação de Vírus, Fungos e Bactérias
Programa intenso que mantém a lâmpada germicida UV-C opcional, ligada por 24 horas.

Flexível
Possui 12 programas de velocidade do ventilador para ajustar as taxas de fluxo de ar 
devido à saturação dos filtros.

Função TURBO
Habilita a potência máxima do ventilador.

Modo AUTO
Programa automático opcional que ajusta a velocidade do ventilador em tempo real para 
compensar o entupimento do filtro e garantir um fluxo constante. 
Esta função está especialmente desenhada para ambientes sanitários que devem garantir 
a máxima segurança e higiene durante longos períodos de tempo, garantindo a quantidade 
de circulações por hora exigida pela regulamentação.

(Opcional somente para a versão cubo)



O Canal TROX ACADEMY oferece aos seus colaboradores, parceiros e clientes uma 

extensa gama de Seminários On-line apresentados por especialistas em cada área.

Com o propósito de incentivar continuamente o desenvolvimento de habilidades 

profissionais melhorando o nível de conhecimento do mercado.

Acesse o nosso canal e confira os treinamentos disponíveis ou entre em contato 

conosco para agendar um Treinamento In Company.

/TroxAcademyBr

Sustentabilidade
A TROX do Brasil considera na economia de energia, uma de suas mais altas prioridades 

no desenvolvimento de componentes e sistemas para controle de temperatura 

e ventilação em ambientes. Toda a linha de produtos TROX caracteriza-se pela 

incomparável Eficiência Energética.

A TROX GmbH é associada ao programa de certificação de filtros da Eurovent, que tem 
como objetivo a garantia de alta qualidade e performance dos produtos.

Linha completa de filtros 
originais TROX a 
Pronta Entrega
Só a linha de filtros originais TROX proporciona 

Máxima Eficiência e Performance. Exija Filtros 

com o Selo Original TROX. Ele é sua garantia!

TROX do Brasil
Atendimento aos Clientes

 +55 (11) 3037-3900
 +55 (11) 97395-1627

Rua Alvarenga, 2025 - Butantã
05509-005 - São Paulo - SP - Brasil
trox@troxbrasil.com.br
www.troxbrasil.com.br

TROX NET | Central de Atendimento ao Cliente
Com a Ferramenta de Consulta TROX NET, você terá acesso a vários 

serviços e informações oferecidas:

 

• Status dos Pedidos, como estado de processamento, data 

prevista de expedição, prazos de entrega 

• Informações Gerais sobre os Pedidos 

• Rastreabilidade do Envio no site operador logístico

Cadastre-se em www.troxbrasil.com.br, acessando TROX NET. 
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TROX Social:




