fogair+

TAMAÑO DE GOTA
REGULABLE

COBERTURA DE
8 METROS

Equipamento nebulizador sem fios para
a desinfeção eficaz de superfícies

BAJO CONSUMO
DE PRODUCTO

O nebulizador elétrico ULV (Ultra baixo volume) gera um alto
volume de ar a baixa pressão, a névoa fria formada por pequenas
partículas entre 10 a 80 mícron que se dispersam no ambiente e
que aderem a todas as superfícies sem manchar, utilizando muito
pouco produto na aplicação de desinfetantes para eliminar as
bactérias, fungos e vírus.
Equipamento sem fios com bateria de lítio com grande autonomia,
permite ao aplicar mover-se com total liberdade por todos os
espaços sem necessidade de ligar à rede elétrica.

APLICACIÓN EN
DESINFECCIÓN

ERGONÓMICO
EN LA ESPALDA

NOVO
BATERIA LI-ION
RECARREGÁVEL

8l

DEPÓSITO DE
PRODUCTO 8 l

SILENCIOSO

Nebulizador sem fios com
grande autonomia

APLICAÇÕES
Espaços interiores e exteriores em
hospitais, escritórios.
Condutas e equipamento
de ar condicionado.

BICOS INTERCAMBIÁVEIS
SAÍDA

TAMANHO

Veículos de todos os tipos.

CAUDAL

0,5 mm

10 mícron

30ml/min

1,0 mm

40 mícron

125ml/min

1,5 mm

80 mícron

300ml/min

Incluídas no equipamento

fogair+

Manguera flexible de 90 cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Interruptor
on / off

Design ergonómico, mangueira flexível
de 1 metro de comprimento.

Válvula de regulación
tamaño de la párticula

Tensão nominal
Potência do motor

24V - 30 Ah
260 W

Cobertura

5a7m
196 a 275 in

Tamanho da partícula

10 a 80 microns
ajustável

Caudal de injeção

30 a 300 ml/min

Capacidade do tanque

8 litros / 2,1 gal

Comprimento da
mangueira

100 cm / 39,3 inch

Nivel sonoro

60 dB

Dimensões

980 x 150 x 250 mm
38,5 x 5,9 x 9,8 inch

Peso vazio

5,5 kg / 12 lb

LI

technology

Bateria de iões de lítio, proporciona até
120 minutos de autonomia, tempo de
carga de 3 horas.

LI

technology

FOGAIR+ Sistema Nebulización
(Nº SERIE 1945677003) año 2020
Directive machines 2006/42/CEE
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Low Voltage Directive - 2014/35/CEE

fogair+

Depósito de 8 litros de capacidade,
construído em ABS.

NEBULIZAÇÃO

