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Zaawansowane 
urządzenie stworzone

do dezynfekowania powierzchni.

W dobie pandemii Covid-19 konieczne jest regularne wykonywanie dezynfekcji 
powierzchni. Spryskiwanie jest jedną z prostszych, a jednocześnie 

skutecznych metod aplikacji środków dezynfekcyjnych.
i-cover 1.0® rozpyla preparat w postaci strumienia mikrokropli, 

które docierają nawet w najbardziej niedostępne miejsca.  
System wymiennych dysz, umożliwia dopasowanie odpowiedniej wielkości kropli 

w zależności od rodzaju dezynfekowanej powierzchni.



Główne cechy 
i-cover 1.0®

Mobilność, nieograniczony zasięg
Nic nie ogranicza miejsca pracy, wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Możesz szybko odkażać  
pojazdy, kawiarniane ogródki, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu i inne miejsca. 

Praca pod kontrolą
Wbudowany licznik czasu pracy  

to łatwość rozliczenia się  
z wykonywanej pracy. Kontrolka 

stanu naładowania baterii  
to lepsze zaplanowanie czasu  
wymiany lub ładowania baterii  

i zmniejszenie ryzyka zaniku  
energii w trakcie pracy.

Wysoka efektywność
Użycie i-cover 1.0 to krótszy 
czas pracy i mniejsze zużycie 

roztworu w porównaniu 
z tradycyjnymi spryskiwaczami.

Dodatkowo dobrze dobrane dysze 
zapewniają doskonałe pokrycie 

powierzchni dezynfekowanej przy 
minimalnym zużyciu środków 

dezynfekujących.

Lekki i wygodny
Niewielka waga i uchwyt  
do przenoszenia w ręce  

lub na ramieniu, zapewnia  
swobodną pracę wszędzie,  

gdzie potrzebujesz.  
(wkrótce dodatkowe opcje  

transportowania: na plecach  
lub na wózku)



Systemowe zasilanie bateryjne  
Wymienna bateria litowo-jonowa 
i-power 9Ah - taka sama, jaką 

możesz używać w i-mopie i innych 
naszych urządzeniach.

Wymienny zbiornik na roztwór
Łatwy do wymiany zbiornik 1l, 

umożliwia pracę  
w systemie ciągłym 

(w komplecie 2 zbiorniki).
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Praca do całkowitego opróżnienia zbiornika:
 czas 10 min. -  powierzchnia:  150 m2

Waga pistoletu 1 kg

Całkowita waga 7,5 kg

Pojemność zbiornika* 1,0 l

Wydajność z jednego zbiornika do 150 m2

Czas pracy na jednej baterii do 18 godzin

Wymiary 30 x 23 x 27 cm

* -  komplecie dostępne 2 zbiorniki

Specyfikacja techniczna

• Dysza zielona - najdrobniejsza kropla 
Idealna do zastosowań na powierzchniach typu blaty, biurka, ekrany,  
inne powierzchnie, gdzie nadmiar wilgoci jest szkodliwy.

• Dysza pomarańczowa - średnia kropla  
Idealna w kuchniach, stołówkach, w strefach wejściowych i innych.

• Dysza niebieska - najgrubsza kropla  
Doskonała do pracy na zewnątrz, np w ogródkach restauracyjnych,  
lub wewnątrz gdzie szybko musimy zaaplikować dużą ilość środka  
i dezynfekujemy powierzchnie wodoodporne.

  0,3 mm    0,5 mm   0,8 mm

Pistolet rozpylający z wymiennymi dyszami
Trzy specjalne dysze, oznaczone kolorami, 

dostosowane do rodzaju powierzchni,  
zapewniają najdokładniejsze pokrycie  

i skuteczniejszą dezynfekcję.

Długi czas pracy na baterii
Duża pojemność baterii zapewnia 
ciągłą, bezprzewodową pracę do 

18 godzin, a system szybkiej jej zmiany 
zmniejsza czas wymiany  

do kilkunastu sekund.


