
Acest dispozitiv de nebulizare electric ULV (volum foarte mic) 
generează volume mari de aer la presiune scăzută. Picăturile 
mici cuprinse între 10 și 80 de microni formează o ceață rece 
care este dispersată în aer și se atașează la suprafețe fără a se 
păta. Folosește foarte puțin produs la aplicarea dezinfectantului, 
dar elimină în mod eficient bacteriile, ciupercile și virusurile.
Acest dispozitiv wireless este alimentat de o baterie cu litiu cu o 
durată lungă de viață și permite utilizatorului să se deplaseze 
liber, fără a fi nevoie să se conecteze la rețea.

Dispozitiv de nebulizare fără fir pentru 
dezinfecția eficientă a suprafețelor

TĂCUT

fogair+

ERGONÓMICO
EN LA ESPALDA

TAMAÑO DE GOTA
REGULABLE

COBERTURA DE
8 METROS

APLICACIÓN EN
DESINFECCIÓN

BAJO CONSUMO
DE PRODUCTO

NEW

REZERVOR 8 LBATERIE LI-ION 
REÎNCĂRCABILĂ 



fogair+

APLICAȚII

Lungime furtun

Dimensiune 

Greutate goală

8 litri / 2,1 gal

100 cm / 39,3 inch 

60 dB

980 x150 x 250 mm 

Nivel sonor

Capacitate rezervor

SPECIFICATII TEHNICE

Debitul de injecție

Dimensiune particulă

30 - 300 ml/min

De la 10 la 80 microni 
ajustable

Acoperire

Aimentare
Putere motor

24V - 30 Ah
260 W

Válvula de regulación
tamaño de la párticula

Bateria litiu-ion are o durată de viață 120 
de minute și timp de încărcare de 3 ore.

Nebulizator wireless cu o 
durată lungă de viață a 
bateriei

fogair+
Manguera flexible de 90 cm

Interruptor
on / off

Rezervor de 8 litri din ABS

Design Ergonomic
Furtun flexibil de 1 metru

Directive machines 2006/42/CEE
Electromagnetic Compatibility (EMC)  
Low Voltage Directive - 2014/35/CEE

FOGAIR+ Sistema Nebulización
(Nº SERIE 1945677003) año 2020  

1,0 mm      40 microni        125ml/min

0,5 mm      10 microni         30ml/min

1,5 mm      80 microni        300ml/min

DUZE INTERSCHIMBABILE

IEȘIRE         MĂRIME CURGERE

Incluse cu dispozitivul

LI
technology

LI
technology

Spații interioare în spitale, 
clinici, birouri etc

Conducte și echipamente 
de aer condiționat

Toate tipurile de vehicule

NEBULISATION

5 a 7 m / 196 a 275 in

5,5 kg / 12 lb 




