i-fogger®
De i-fogger is een heel eenvoudig maar
praktisch hulpmiddel om ruimtes snel te
desinfecteren. Het mobiele apparaat
produceert en verspreidt een
desinfecterende aerosol (nevel) die het
aantal in de lucht zwevende microorganismen en virussen vermindert. Ook
kan het desinfectiemiddel op moeilijk
bereikbare oppervlakken worden
aangebracht. De nevel zweeft door de lucht
en bedekt alles waarmee deze in aanraking
komt.

Bescherm het publiek door
onzichtbare vijanden uit te
schakelen

sneller

schoner

groener

veiliger

beter

Een spuitmond voor elke klus
Met de verwisselbare spuitmonden
kunt u de nevel naar behoefte
regelen, met een druppelgrootte van
20 tot 150 micron.
De nevel zweeft door de lucht
en bedekt alles waarmee deze in
aanraking komt. Ideaal voor het
uitschakelen van micro-organismen
en virussen op oppervlakken en
in de atmosfeer.

0,3 mm

0,5 mm

0,8 mm

1,0 mm

Mondstukken in 4 verschillende formaten
20-150 micron

Desinfectie op grote schaal

Bewegingsvrijheid
De gebruiker draagt een
comfortabele rugzak waar alles
in zit en die daardoor volledige
bewegingsvrijheid biedt. Het
apparaat heeft een ergonomisch
handvat, dat speciaal is ontworpen
voor een snelle, betrouwbare en
gemakkelijke bediening.

Bedoeld voor intensieve desinfectie
op grote schaal op plaatsen
met veel voetgangersverkeer,
zoals: bioscopen, vliegtuigen,
cruiseschepen, bussen of
winkelcentra.

Bewegingsvrijheid door batterijen
Geen snoeren meer.
Bewegingsvrijheid maakt het
schoonmaken eenvoudiger en
efficiënter. Door onze plug &
play-benadering kunt u blijven
doorwerken. Dezelfde batterijen
en opladers kunnen in meerdere
i-team-producten worden gebruikt.
Resetschakelaar
Voor een optimale veiligheid heeft
de i-fogger een resetschakelaar
op het handvat. Deze voorkomt
dat het apparaat automatisch of
onbedoeld herstart wanneer u deze
alleen met de hoofdschakelaar
AAN/UIT bovenop de i-fogger hebt
uitgeschakeld.

Reservoir van 3 liter
Het reservoir van 3
liter kan eenvoudig bij
een gootsteen worden
gevuld, gereinigd en
geleegd.

Eigenschappen
Werkt op i-power 9
en i-power 14
(aanbevolen batterijen)

Sneller
Het vernevelingsproces wordt versneld
door een krachtige motor, waardoor de verspreiding
vlot verloopt. Met de verwisselbare spuitmonden
hebt u altijd de juiste vernevelingsconcentratie voor
uw specifieke behoeften.
Schoner
Desinfectie van de totale ruimte. Moeilijk bereikbare
plaatsen worden grondig gedesinfecteerd.
Groener
De i-fogger werkt op batterijstroom in plaats
van op propaan, dat voor thermische vernevelaars
wordt gebruikt. Dit is milieuvriendelijker en laat
geen vette vlekken achter die moeilijk schoon
te maken zijn.
Veiliger
De i-fogger gebruikt geen brandstof (propaan),
zoals thermische vernevelaars. Propaan is
brandbaar en gevaarlijk / glad bij morsen. De
i-fogger op batterijstroom is veel veiliger.
...en beter voor iedereen!
Biedt snel een schonere en gezondere omgeving en
zorgt voor een veilige ruimte om uw gasten,
personeel en bezoekers te verwelkomen. Het feit
dat de nevel praktisch geurloos is, maakt het
gebruik prettiger. Vooral binnenshuis.

Verwisselbaar reservoir van
3 liter
Snellere verspreiding
Verstelbare spuitmonden
Geen snoeren

Mondstuk specificaties:
0,3 mm (3x) ~ 20 μm
Gebruik binnenshuis. Geschikt voor meer gedetailleerd werk. Kantoren met
meerdere werkplekken, verschillende hoeken, veel mensenbewegingen en vaak
aangeraakte plekken. Ook te gebruiken voor de intensieve schoonmaak na
(drukke) momenten.
0,5 mm ~ 30 μm
Gebruik binnenshuis. Geschikt voor het snel desinfecteren
van een kleine wachtkamer.
0,8 mm ~ 40 μm
Gebruik binnenshuis. Geschikt voor de snelle desinfectie van middelgrote
eetruimtes, bioscoopruimtes en treininterieurs.
1,0 mm ~ 60 μm
Gebruik buitenshuis. Ook geschikt voor snelle taken binnenshuis, zoals bij drukke
ruimtes tussen ploegendiensten in. Maar vergeet niet: bij snellere taken moest de
gedetailleerde schoonmaak sowieso worden gedaan.

Technische specificaties
Gewicht product (zonder batterijen)

7,9 kg
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Afmetingen product (lxbxh)	200x595x225 mm
300x600x315 mm (inclusief harnas)

V3.1-20210111

Inhoud reservoir

3,5 liter

Gewicht batterijen

1,3 kg

Batterijvoltage

DC 24 V

Batterijduur

Meer dan 50 minuten

Ingangsspanning oplader

AC100~250 spanning

Oplaadtijd

2,5 uur

Snelheid van nevel

175~100 ml/minuut

Lengte slang

1,2 meter

Druppelgrootte

20~150 um

Spuitmondjes

0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm

Vermogen apparaat

450 W

Spuitafstand

5~6 m

Pomp

DC 24 V, 5W, 100 ml/minuut

Materiaal apparaatbehuizing

LDPE

Materiaal spuithandvat

Aluminium
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