SANOSIL EasyFog
Hordozható Ködképző berendezés

Az EasyFog egy könnyű, kézben hordozható elektromos ködképző berendezés,
amelyet a SANOSIL® fertőtlenítőszerek porlasztására fejlesztettek ki annak
érdekében, hogy minden eddiginél könnyebben és gazdaságosabban végezhessük
el kis-és közepes helyiségek felületfertőtlenítését.
A készülék motorja 20 000 fordulat/perc fordulatszámon erőteljes légáramot gerjeszt
és ennek segítségével apró cseppekre porlasztja a fertőtlenítőszert. Az így előállított
permetet három műanyag fúvókán keresztül juttatja ki a kezelendő felületre
egyenletes, igen vékony rétegben. Az apró cseppek a nehezen hozzáférhető
résekbe és sarkokba is eljutnak, így minden hagyományos fertőtlenítő eljárásnál
alaposabb és hatékonyabb eredményt kapunk.

Használat után tiszta vízzel öblítse ki a tankot.
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A készülék bemutatása:

Jelmagyarázat:
Handle: Fogantyú
Three precision nozzles for greater output capacity: Fúvókák (3 db a nagyobb
teljesítmény érdekében)
Air intake with washable filter: Levegő beömlő mosható légszűrővel
Angle adjustment: A tank és a készülék által bezárt szöget szabályozó csavar
Metering valve for easy control of output and droplet size: Szabályozó szelep, mellyel a
permet mennyisége és a cseppméret beállítható.
Fill Cap with tether: Feltöltő nyílás és kupak
Translucent PE tank: Áttetsző műanyag tank
Technikai Jellemzők:
Méretek:
Súly:
Tank űrtartalma:
Motor:
Áramlási sebesség:
Hatótávolság:
Cseppméret:

Hossza: 348mm; Szélesség: 348mm; Magasság: 356mm
3kg (üres tankkal)
kb. 4 liter
Villanymotor, 220 Volt, 3,5 Amper
0-17 liter/óra (állítható)
kb. 7 méter
10-50 µm

Szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai információink széles körű vizsgálatokon alapulnak.
Tanácsainkat a legjobb tudásunk szerint adjuk, azonban kötelezettség vállalás nélkül, mivel a termék
felhasználásának és tárolásának körülményeit nem befolyásolhatjuk. A termék szakszerűtlen
alkalmazása miatt esetlegesen bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk. Egyébként a
szokásos szállítási és fizetési feltételek érvényesek.
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