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Zamgławiacze termiczne - urządzenia wytwarzające m9łę termo-pneumatycznie, Znajdują zastosowanie w szklarniach,

sadownictwie, pieczarkarniach, obiektach inwentarskich (kurniki, chlewnie), magazynach i przechowalniach oraz w terenie otwartym

(zwalczanie komarów, meszek i much). Dostosowane do aplikacji: dezynfekantów, insektycydów i fungicydów.

Ekonomiczny zamqławiacztermiczny o kompaktowej budowie i uniwersalnym zastosowaniu.

- zasięg, 30 metrów - pojemność zbiornika cieczy: 6 |itrów

- waga (pusty): 7,9 kg - wydajność (przepływ): 8 42llh w zalezności od dyszy i typu cieczy

Standardowy zamgławiacz termiczny o kompaktowej budowie i uniwersaInym zasiosowaniu.

- zasięg: 40 metrów - pojemność zbiornika cieczy: 6 litrów

- waga (pusty): 9,1 kg - wydajność (przepływ), B 42llh w zalezności od dyszy i typu cieczy

Ts _ 75L

Średni zamgławiacz termiczny do stosowania na większych obiektach,

Moż|iwość montazu dodatkowego zbiornika cieczy.

- zasięg: 60 metrów - pojemność zbiornika cieczy, 6 |itrów (dodatkowo 25 litrów)

- waga (pusty): 9,5 kg - wyda;ność (przepływ): B B0 l/h w zalezności od dyszy i typu cieczy

Ts-95

Duzy zamgławiacz termiczny do stosowania w większych obiektach wyposazony w duży zbiornik

cieczy roboczej. Montaz na wózku lub na po;azdach Pilot zdalnego sterowania

- zasięg: ] 00 metrów - polemność zbiornika cieczy: 60 litrów

- waqa (pusty), 47 kg - wydajność (przepływ), do 200 l/h w zalezności od dyszy i typu cieczy

Zamgławiacze elektryczne ULV - urządzenia wytwarzające zlmną mgłę. Znajdują zastosowanie w pieczarkarniach, obiektach

inwentarskich, magazynach, zakładach przetwórstwa spozywczego, wylęgarniach oraz w terenie otwartym (zwalczanie komarów, meszek

i much). Dostosowane do aplikacji: dezynfekantów, insektycydów, fungicydów i leków.

ULV 2680

Lekkl zamgławiacz do stosowania w mniejsrych pomieszczeniach

Wyposazony w elastyczny wąż do apIikacli w trudno

dostępnych miejscach
- zasięg: l5 metrów
- pojemność zbiornika cieczy: 6 litrów
- waga (pusty): 3,2 kg
- wydajność (przepływ), 0-241lhw zaIeźnościod dyszy

i typu cieczy

ULV PIONlER

lnnowacyjny plecakowy zamgławiacz bateryjny.

Zapewnia niski poziom hałasu.

Umożliwia swobodne poruszanie się podczas pracy,

" pojemność zbiornika cleczy, 5 |itrów

- waga (pusty), 12,7 kg(urządzenie 8 kg i baterie 4,7 kg)

- wydajność (przepływ): 0 l B l/h w zaIeżności od dyszy

i typu cieczy

ULV MOBIL

MobiIny system zamgławiania na zimno do większych

pomieszczeń i obiektów

Może być montowany staclonarnie. llość dysz, od 2 do 4

- wielkość kropli, 5-40 mikrometrów

- zapotrzebowanie powietrza, 200-250 l/min dla jednej dyszy

wydalnośc, 3000 m3 w 15 min

- regu|owany czas pracy (od 1 s do 24 h)
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