
ifog+
Equipamento nebulizador com
tecnologia de indução electrostática



APLICAÇÕES

Comprimento 
da mangueira

Peso em vazio

Intensivo sem tempos 
de paragem

55 kg / 121 lb 

Pressão 
do ar comprimido

575 x 470 x 1050 mm
22.6 x 18.5 x 41.3 inch

Capacidade de trabalho 

Dimensões (L x L x A) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5 m

5 - 8 bar

Cobertura ajustável

Ajustável até
10 micronsTamanho da partícula 

Ajustável de 
20 a 500 ml/min

Fluxo do produto 
desinfectante

Tensão nominal
Potência de indução 

220 V - 50 Hz
Ajustável até 80 kV

Espaços interiores em hospitais,
clínicas, escritórios, alimentos, etc.

Dutos e equipamentos
ar condicionado

Veículos de todos os tipos

Um compressor de ar e uma bomba de injecção de líquido 
estão integrados no interior do nevoeiro electrostático Ifog+. 
Este ar pressurizado e líquido desinfectante flui para a pistola 
de pulverização e mistura-se na ponta do bico de aplicação, 
provocando a formação dos 10 do bico de aplicação, causando 
a formação de gotas de pulverização entre 10 a 60 microns de tamanho. 

Neste bico está um eléctrodo que aplica uma carga 
electrostática ao spray. Isto provoca uma força natural de atracção
entre as gotas de pulverização e as superfícies a serem desinfectadas.

Largura (até 4m) 
Comprimento (até 8m)

NEBULIZAÇÃO ELECTROSTÁTICA

ifog+

Painel de controlo

Painel de controlo 
para a pistola de 
nebulização

Bico de saída

Caixa de alojamiento do 
mangueira e arma

Conector de 
entrada de ar, 
líquido e carga 
eléctrica

Caixa de alojamento 
do recipiente de 

solução desinfectante 

Alça de transporte

Produto desinfectante 10 l / 2,6 gal



A solução desinfectante é ionizada com um 
eléctrodo de alta tensão e carregada 
negativamente. A bomba de injecção gera 
as micropartículas através do bico e o ar 
projectado pelo compressor.

As nanopartículas negativamente ionizadas 
repelir-se mutuamente, mantendo uma distância 
uniforme e contra a gravidade, para cobrir as 
superfícies mais escondidas
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As superfícies são carregadas positivamente 
para que a solução desinfectante seja 
atraída magneticamente, assegurando 
uma cobertura uniforme de 360º de toda 
a superfície.

ifog+

É assim que funciona a 
tecnologia de nebulização 
eletrostática   
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