
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

i-team Global HQ
Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com

Technical specifications

Product weight (W/O battery) 7.9 kg

Product Size (l x w x h) 200x595x225 mm 
300x600x315 mm (harness included)

Tank capacity 3.5 Liter

Battery weight 1.3 kg

Battery voltage DC24V

Duration of battery above 50 minutes

Charger input voltage AC100~250 Voltage

Charger time 1.5 hours

Speed of spray 175~100ml/minute

Hose length 1.2 meters

Droplet size 20~150 um

Spray nozzles 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm

Machine power 450W

Spray distance 5~6 m

Pump DC24V, 5W, 100ml/minute

Main body material LDPE

Spray handle material Aluminum
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4 różne wielkości dysz
krople mgły 20-150 μm

Dysze do każdego zadania 
      Dzięki wymiennym dyszom możesz 

regulować wielkość wytwarzanej 
mgiełki. Krople mogą mieć wielkość od 

20-150 mikronów w zależności od potrzeb. 
Mgiełka  będzie unosić się w powietrzu 

i pokrywać wszystko, zwalczając 
mikroorganizmy i wirusy 

na powierzchniach i w powietrzu.

   Swoboda przemieszczania
Pełną swobodę ruchów użytkownika 

zapewnia wygodny plecak z szelkami i pasem
biodrowym. Urządzenie jest przymocowane  
do specjalnego uchwytu, aby operator mógł 

łatwo i szybko skoncentrować się na 
wykonywaniu swojej pracy.

Załączanie przyciskiem
i-fogger dla bezpieczeństwa ma na uchwycie

załączenie wyrzutu mgły za pomocą 
przycisku, który aby urządzenie pracowało

musi być stale wciśnięty. 
Zapobiega to niezamierzonemu uruchomieniu 

pracy, gdy tylko włączyłeś urządzenie za 
pomocą głównego włącznika na korpusie 

zamgławiacza.

Wolność zasilana bateriami
Pożegnaliśmy się ze kablami. 

Uzyskana tym swoboda ruchu sprawia, 
   że czyszczenie jest łatwiejsze 
i wydajniejsze. Nasze podejście 

plug & play zapewnia ciągłą pracę. 
Te same  baterie i ładowarki mogą być 
używane w wielu produktach i-team.

ĦŉŽƩǏƞŽƐ 3 ƓŽǣǏȉ
Trzy litrowy zbiornik jest 

do napełnienia, czyszczenia
opróżniania



Kluczowe cechy

Zasilanie bateriami
i-power 9 i i-power 14

(zalecane baterie)

Wymienny zbiornik 3L

Wysokiy wsp. dyspersji

Wymienne dysze

Brak  przewodów

Szybciej
Proces zamgławiania jest realizowany 
przez solidną pompę i mocny silnik, a szybkość
rozpylania jest duża. Wymienne dysze 
gwarantują takie stężenie zamgławiania, 
które odpowiada Twoim potrzebom.

Czyściej
Dezynfekcja całych pomieszczeń. 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 i wywołuje 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. Zamgławianie jest praktycznie bezwonne. 
Stosowanie tej technologii jest o wiele lepszym 
rozwiązaniem w pomieszczeniach.



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 powyżej 50 minut

Napięcie zasilania ładowarki AC 100~250 V

Czas ładowania 1,5 godziny

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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Dezynfekcja na dużą skalę
i-fogger pozwala prowadzić dezynfekcję 
w miejscach o dużym natężeniu ruchu osób, 
takich, jak: kina,  samoloty, statki, autobusy 
sklepy lub centra handlowe.
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