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
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Załączanie przyciskiem
i- ogger ma dodatkowy wyłącznik zamgławiania
umieszczony na uchwycie dyszy est on
przydatny, bo zapobiega przed
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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)

Szybciej
Dużej mocy pompa oraz silnik dmuchawy zapewniają
szybkość rozpylania środków. Wymienne dysze
gwaranują dobranie wielkości kropli zamgławiania,
odpowiednią dla każdeo 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.

Wymienny zbiornik 3ɈȆL
Wysokiy wsp. dyspersji
Wymienne dysze
Brak przewodów

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.
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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
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