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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Produtos e serviços
Os valores de nossa empresa vão além de um produto ou uma ideia, é uma forma de trabalhar e viver dia a dia, onde o
foco é adaptar-se, prever e resolver a tempo sanando todos os problemas, dúvidas, motivações e inquietudes que vão surgindo ao
decorrer do dia.

Gerais
NODUST é um dispositivo eletrônico que é facilmente instalado em qualquer veículo que expõe o operário para condições
de risco vital, otimizando o sistema de ar condicionado bloqueia a entrada de vírus e material tóxico no interior da cabine, com
isso é possível reduzir os custos de reparação, diminuindo as taxas de falha gerando um aumento significativo no tempo de
trabalho, reduzindo o risco de morte por doenças pulmonares e, ainda, ajuda a prevenir doenças graves como silicose e
pneumoconiose.

Específicos
NODUST é um dispositivo eletrônico que consiste em tomar o controle de um sistema de recirculação do ar condicionado
dos caminhão da marca Mercedes Benz modelos Actros, 4144 K, 4144, e 3336; e caminhões da marca Freightliner modelos M2
106, o qual otimiza o uso desse mecanismo de ventilação desconsiderando o operador dessas tarefas quando o sistema de ar
condicionado é ligado.
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VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Saúde
Previne a entrada de pós minerais e agentes patológicos na cabine, cuidando da saúde dos operários, protegendo-os de
doenças tão graves como a silicose e a pneumoconiose. Vale ressaltar que essas doenças são associadas a infecções pulmonares,
que é um dos objetivos para erradicação dos órgãos internacionais, como a organização mundial da saúde, em 2030 .

Operacionais
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▪
▪

Diminui o tempo não operacional causado por falhas não programadas dos equipamentos de ar condicionado em 75%

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gera um aumento significativo de 50 dias no ano por equipamento, aumentando o tempo de trabalho efetivo

Diminui os custos indiretos associados à perda de renda durante o período de tempo não operacional,
consequentemente gerando maior operabilidade, portanto, maiores rendas.
Diminui os gastos com manutenção em mais de 70%.
Disminuyen las entradas a taller en más de un 88%.
É gerada uma economia de 90% no custo de reparos.
Diminui as taxas de falha dos equipamentos.
É gerado um aumento na vida útil dos equipamentos no local.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Legais e Administrativos
▪
▪

O operador fica livre de responsabilidades e dos protocolos de operação.

▪
▪

Previne o excesso de licenças médicas provocadas pelas doenças pulmonares.

Ajuda a proteger a saúde dos operários, prevenindo aposentadorias antecipadas provocadas por doenças pulmonares
causadas pelas condições de trabalho.
Previne o número de ações judiciais que ocorreriam devido a exposição a doenças respiratórias.

Social e Ambiental
▪ NODUST evita a acumulação de resíduos tóxicos provenientes de reparações maquinarias, assim como produtos tipo
óleos , detergentes, filtros corrosivos e resíduos de equipamentos.

▪

NODUST promove um desenvolvimento sustentável, evitando ou diminuindo a retirada de árvores e reduzindo as
emissões de gases que acentuam o aquecimento global.

▪
▪

NODUST contribui para diminuir o uso de carbono processos e tarefas
NODUST contribui para diminuir o usa de água processos e tarefas

I+D
▪
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NODUST coloca sua empresa com uma equipe que é referência em Investigação e desenvolvimento I+D, a qual é
responsável por buscas privadas ou públicas feitas para o desenvolvimento de novos produtos científicos.

CARACTERÍSTICAS
Gerais
▪
▪
▪
▪
▪

É um dispositivo eletrônico.
Funciona de forma automática.
Não interage com o operador.
A instalação é rápida e fácil.
É recoberto com resina epóxi, protegendo o equipamento de situações extremas.

Específicas
▪
▪
▪
▪
▪

Instalação por fiação externa não invasiva.
Fusível e Porta Fusível de proteção
Uniões do tipo T, seguindo os regulamentos de mineração.
Peso aproximado 271 gr
Dimensões 113 mm x 88 mm x 54 mm

Modelos Disponíveis
▪
▪
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Mercedes Benz modelos Actros, 4144 K, 4144, e 3336.
Freightliner modelos M2 106.

ENTRE EM CONTATO

WEB SITE
www.nodust.cl

PRESENCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
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Silicon Valley, EE.UU.
Valparaíso, Chile
Santa Fe, Argentina
Paraná, Brasil
Guayas, Ecuador
Montevideo, Uruguay
CDMX, México
Tel Aviv, Israel

