
i-fogger®

i-fogger to bardzo proste, praktyczne narzędzie

do szybkiej dezynfekcji przestrzeni. Jednostka

mobilna tworzy i rozprasza aerozol (mgiełkę)

środka dezynfekującego, aby zmniejszyć liczbę

unoszących się w powietrzu mikroorganizmów 

i wirusów, a także nakładać środek

dezynfekujący na trudno dostępne

powierzchnie. Mgła unosi się w powietrzu

i pokrywa wszystko, co napotka.

Ochrona przestrzeni publicznej 
przez pokonanie niewidzialnego wroga

i-team Global HQ
Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com

Technical specifications

Product weight (W/O battery) 7.9 kg

Product Size (l x w x h) 200x595x225 mm 
300x600x315 mm (harness included)

Tank capacity 3.5 Liter

Battery weight 1.3 kg

Battery voltage DC24V

Duration of battery above 50 minutes

Charger input voltage AC100~250 Voltage

Charger time 1.5 hours

Speed of spray 175~100ml/minute

Hose length 1.2 meters

Droplet size 20~150 um

Spray nozzles 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm

Machine power 450W

Spray distance 5~6 m

Pump DC24V, 5W, 100ml/minute

Main body material LDPE

Spray handle material Aluminum
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4 różne wielko ci dysz
krople mgły 20-150 m

 o ka o a ania 
      zi ki wymiennym dyszom możesz 

regulowa  wielko  kropli wytwarza-
nej mgiełki. rople mogą mie  wielko  

od -  mikronów w zależno ci od potrzeb  
giełka  b dzie unosi  si  w powietrzu 

i pokrywa  wszystko, zwalczając 
mikroorganizmy i wirusy 

na powierzchniach i w powietrzu

   obo a r i ania
ełną swobod  ruchów użytkownika 

zapewnia wygodny plecak z szelkami i pasem
biodrowym  chwyt dyszy mocowany jest 
do pasa biodrowego, dzi ki temu jest łatwo 
dost pny dla operatora, który może skupi  si  

na samej dezyn ekcji

Załączanie przyciskiem
i- ogger ma dodatkowy wyłącznik zamgławiania

umieszczony na uchwycie dyszy  est on 
przydatny, bo zapobiega przed 

       przypadkowym włączeniem urządzenia
         gdy jest załączone zasilanie maszyny  

olno  a ilana bat riami
ożegnali my si  z kablami  zyskana 

tym swoboda ruchu sprawia, 

   że dezyn ekcja jest łatwiejsza 
i wydajniejsza  asze podej cie 
ystem i-team lug  lay zapewnia 

ciągłą prac  e same  baterie i ładowarki 
         mogą by  używane w wielu 

produktach i-team

Zbiornik 3,5 litra
Zdejmowany ,  litrowy 

    zbiornik ułatwia prac  
   napełnienie, czyszczenie
            i opróżnianie



Kluczowe cechy

Zasilanie bateriami
i-power 9 i i-power 14

(zalecane baterie)

Wymienny zbiornik 3ʆɄL

Wysokiy wsp. dyspersji

Wymienne dysze

Brak  przewodów

Szybciej
Dużej mocy pompa oraz silnik dmuchawy zapewniają 
szybkość rozpylania środków. Wymienne dysze 
g �waran�ują dobranie wielkości  kropli zamgławiania, 
odpowiednią dla każde�o zadania.

Czyściej
Dezynfekcja całych pomieszczeń. Nawet miejsca 
trudno dostępne zostaną dokładnie zdezynfekowane.

Bardziej  ekologicznie
i-fogger wykorzystuje energię akumulatora
zamiast paliwa gazowego, które jest używane
w zamgławiaczach termicznych. Jest to bardziej
przyjazne dla środowiska i nie pozostawia tłustych plam,
które są trudne do usunięcia.
 
Bezpieczniej
W przeciwieństwie do zamgławiaczy termicznych
i-fogger nie wykorzystuje paliwa (propanu). Propan
jest palny i niebezpieczny oraz powoduje śliskość po rozlaniu.
i-fogger zasilany bateryjnie jest znacznie bezpieczniejszy.

...lepiej dla wszystkich!
i-fogger zapewnia czystsze i zdrowsze środowisko,
szybko przywracając bezpieczny budynek dla gości
i personelu. Stosowanie tej technologii jest o wiele
lepszym rozwiązaniem w pomieszczeniach.
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Specyfikacja techniczna

Waga (bez baterii) 7,9 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)  200 x 595 x 225 mm
300 x 600 x 315 mm (z szelkami)

Pojemność zbiornika 3,5 Litra

Waga baterii  1,3 kg

Napięcie zasilania DC24V

Czas pracy na baterii                                          ok. 60 minut (baterie i-power 9)

Napięcie zasilania ładowarki AC 100~250 V

Czas ładowania                                                  75 - 210 min (zależy od rodzaju ładowarki)

Przepływ           175~100 ml/minutę

Długość węża 1,2 metra

Wielkość kropli 20~150 μm

Średnica dyszy  0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm

Moc urządzenia 450W

Odległość  zamgławiania 5~6 m

Pompa DC 24V, 5W, 100 ml/minutę

Materiał obudowy   LDPE

Materiał głowicy natryskowej Aluminium

i-teampolska.pl
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Dezynfekcja na dużą skalę
i-fogger ułatwia proces szybkiej dezynfekcji
w miejscach, gdzie czas ma duże znaczenie, 
jak: kina,  samoloty, statki, autobusy 
sklepy lub centra handlowe.




