


Τεχνολογία ηλεκτροστατικού ψεκασμού

Το E-Spray είναι ένας επαγγελματικός ψεκαστήρας πιστολιού που χρησιμοποιεί την αρχή της ηλεκτροστατικής επαγωγής για την αποτελεσματική και ομοιόμορφη 
διασπορά και επικάλυψη απολυμαντικών υγρών σε επιφάνειες.

Το E-Spray είναι ελαφρύ και πολύ άνετο μηχάνημα ηλεκτροστατικού ψεκασμού, τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου που σας επιτρέπει να εκτελείτε απολύμανση & 
καθαρισμό των επιφανειών για αρκετές ώρες, απρόσκοπτα και οπουδήποτε, χωρίς την χρήση καλωδίου. Το διάλυμα ψεκάζεται σε πολύ μικρές και ελαφριές 

σταγόνες (νεφέλωμα), οι οποίες φτάνουν σε κάθε σημείο της επιφάνειας που πρόκειται να υποβληθεί σε ψεκασμό απολύμανσης και προσκολλώνται  
αποτελεσματικά. Μέσω του ηλεκτροστατικού φορτίου οι σταγόνες προσελκύονται από την στοχευμένη επιφάνεια και ενώ εξαπλώνονται, δημιουργούν μια 

επίστρωση σταγονιδίων απολυμαντικού υγρού.

Γιατί χρειάζεστε το E-SPRAY;

Τα μικρόβια και τα βακτήρια εξαπλώνονται πολύ γρήγορα και ρυπαίνουν γωνίες και κρυμμένα σημεία. Η αποτελεσματική απολύμανση με το χέρι απαιτεί πολύ 
χρόνο και απαγορευτικό κόστος σε απολυμαντικά. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές περιοχές που είναι δύσκολο να απολυμανθούν σωστά όπως τα πληκτρολόγια των  

υπολογιστών, τα τηλέφωνα των γραφείων, τα ταμεία των σούπερ μάρκετ κ.α.
Το ηλεκτροστατικά φορτισμένο απολυμαντικό υγρό μπορεί να φτάσει σε ολόκληρη τη στοχευμένη περιοχή ομοιόμορφα, μέχρι τα πιο κρυμμένα σημεία. Το νέφος 

των φορτισμένων σωματιδίων τυλίγει εντελώς την επιφάνεια και απολυμαίνει κάθε μέρος της.



Πώς λειτουργεί;

Ο ηλεκτροστατικός ψεκασμός επιτρέπει την επίστρωση μιας επιφάνειας γρήγορα και ομοιόμορφα με το διάλυμα απολύμανσης. Ο 
ηλεκτροστατικός ψεκαστήρας φορτίζει θετικά (+) τα σταγονίδια του διαλύματος που βγαίνει από το ακροφύσιο. Τα θετικά φορτισμένα 

σταγονίδια  απωθούν το ένα το άλλο, διατηρώντας έτσι μια ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα, προσελκύονται στην προς 
απολύμανση επιφάνεια που συνήθως είναι φορτισμένη αρνητικά (-) ή ουδέτερα (τα ομώνυμα απωθούνται, τα ετερώνυμα έλκονται). Η δύναμη 
έλξης των θετικά φορτισμένων σταγονιδίων προς τις επιφάνειες είναι μεγαλύτερη από αυτήν της βαρύτητας, έτσι προσελκύονται αμέσως από 

την επιφάνεια και δεν πέφτουν στο έδαφος.

Η έλξη επομένως διασφαλίζει ότι όλα τα σταγονίδια του διαλύματος προσελκύονται στην επιφάνεια, δημιουργώντας έτσι μια κάλυψη 360ο

Ενσωματωμένη θήκη για τα ακροφύσια

Ακροφύσια (40/80/120 μm)

Δοχείο 1 λίτρο

Εργονομική λαβή

18 V
Μπαταρία λιθίου

Ηλεκτροστατικός διακόπτης

Υποδοχή για ιμάντα ώμου 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ • Διάφορα ακροφύσια είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία σταγόνων διαφορετικών μεγεθών, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις εφαρμογές

• Το μικρό μέγεθος επιτρέπει στον χειριστή να απολυμαίνει επίσης μικρά δωμάτια, όπως μπάνια ή γραφεία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ • Το διάλυμα που ψεκάζεται προσκολλάται γρήγορα σε όλες τις επιφάνειες, ακόμη και στις κυρτές, δεν 
δημιουργεί συσσωρευμένα σταγονίδια και φτάνει ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία

• Το διάλυμα κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια, παρέχοντας κάλυψη 360ο η οποία 
αυξάνει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα  της απολύμανσης

• Το διάλυμα ιονίζετε σε μικρά σταγονίδια (νεφέλωμα), τα οποία στεγνώνουν γρήγορα, οπότε δεν βρέχουν 
τις επιφάνειες και δεν δημιουργούν σταγόνες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ • Ο γρήγορος ψεκασμός του απολυμαντικού εγγυάται την εξοικονόμηση χρόνου

• Η νεφελοποίηση εξοικονομεί διάλυμα έως και 65%, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει απολύμανση  για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ • Χάρη στις μπαταρίες ιόντων λιθίου, μπορεί να απολυμαίνει συνεχώς έως και 6 ώρες

• Με εφεδρική μπαταρία διπλασιάζετε ο χρόνος λειτουργίας

ΑΝΕΣΗ • Ελαφρύ και άνετο στη χρήση, δεν κουράζει τον χειριστή που μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται για αρκετές 
ώρες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ • Το E-Spray σας επιτρέπει να εκτελείτε τις δραστηριότητες απολύμανσης που απαιτούνται από τους 
ισχύοντες κανονισμούς για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

• Μειώνει τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ επιφανειών 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ • Έχει θετικό αντίκτυπο για τη συνολική υγιεινή της εγκατάστασης μειώνοντας έτσι και τα κρούσματα 
απουσίας του προσωπικού 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

• Δωμάτιο συναντήσεων • Καμπίνες εργασίας οχημάτων • Καθίσματα επιβατών

•Τουαλέτες • Στόλος αυτοκινήτων • Χειρολαβές, πόρτες, μπάρες, διακόπτες

• Χώροι εργασίας • Αποδυτήρια  • Τουαλέτες 

• Εξοπλισμός • Τουαλέτες • Χώροι εναπόθεσης βαλιτσών

• Χώροι διάθεσης καφέ, αναψυκτικών κ.α. • Χώροι διάθεσης καφέ, αναψυκτικών κ.α. • Ερμάρια

• Κοινόχρηστοι χώροι (χειρολαβές, ασανσέρ) • Μηχανήματα επικύρωσης

• Πάγκοι και έπιπλα ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΕΞΙΑΣ • Χώροι συναντήσεων

• Εξοπλισμός • Αίθουσες, καθίσματα 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ • Αποδυτήρια 

• Πάγκοι εργασίας • Χώροι αναμονής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Αποδυτήρια • Χώροι χαλάρωσης • Θρανία, πάγκοι, έπιπλα

• Τουαλέτες • Δωμάτια εφαρμογών • Παιχνίδια και εξοπλισμός

• Πάγκοι και χώροι υποδοχής πελατών • Πόρτες και χειρολαβές

HO.RE.CA • Τουαλέτες

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ • Δωμάτια • Χώροι αναμονής

• Αποδυτήρια, χώροι αναμονής • Τουαλέτες • Ερμάρια

• Αγαθά και ράφια • Χώροι αναμονής • Γραφεία και χώροι εργασίας

• Χώροι εργασίας (ταμεία, πάγκοι, έπιπλα) • Πάγκοι, καθίσματα • Αίθουσες, καθίσματα ακροατηρίου

• Τουαλέτες • Έπιπλα • Δωμάτια συναντήσεων



Θεωρητική απόδοση (m2) 350

Δοχείο απολυμαντικού (l) 1

Σχήμα ακροφύσιου Κωνικό

Μέγεθος σωματιδίου (µm) 40 / 80 / 100

Ρυθμός ροής (ml/min)
45 (ακροφύσιο για σταγονίδιο 40 µm)
77 (ακροφύσιο για σταγονίδιο 80 µm)
138 (ακροφύσιο για σταγονίδιο 100 µm)

Αυτονομία δοχείου (min) 22 / 12 / 8

Ισχύς αντλίας απολυμαντικού (W) 20

Τροφοδοσία (V/Hz)
18 V Li-ion μπαταρία 2000 mAh (αρχική)
18 V Li-ion μπαταρία 4000 mAh (προαιρετική)

Τάση φόρτισης (V) 18 V 2000 mA (αρχική)

Αυτονομία μπαταριάς (h) 6

Διαστάσεις μηχανήματος (Μ x Υ x Π) (mm) 417 x 280 x 95

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:

https://www.fimap.com/
https://kouyoufas.gr/
https://kouyoufas.gr/contact/

