
 

PRESENTERAR  
EMist® EPIX360

TruElectrostatic™

Desinfektionspåläggare med 
EPIX-Charge Detect ™ -teknologi.

 

 

 EPIX360 är världens mest effektiva handhållna elektrostatiska 
desinfektionspåläggare. Denna sladdlösa påläggare är byggd 
att fungera och är kraftfull, hållbar och ger banbrytande 
applikationsprestanda - mer täckning, mindre spill och bättre 
resultat. Fyll bara tanken med valfritt vattenlösligt desinfektion-
smedel, tryck in avtryckaren och EPIX360 börjar arbeta och 
lägger en jämn, enhetlig och heltäckande film av bakter-
iedödande kraft upp till 1200 kvadratmeter per tank.

 Dessutom med den avancerade EPIX Charge Detect ™ Tekniken, så är jordning 
aldrig ett problem. Och, till skillnad från annan elektrostatisk utrustning, fungerar 
EPIX360 felfritt och konsekvent, vilket förbättrar överföringseffektiviteten och 
eliminerar elproblem och elektriska stötar. Den lätta maskinen väger endast 1,1 kg 
tom och endast 1,36 kg fylld, 

Den mest kompakta elektrostatiska, högpresterande påläggaren 
på marknaden, med överlägsen täckningsgaranti.



1 EPIX Charge Detect™ Teknologi

 

2 TruTechnology: EPIX Charge Detect Technologi 

3
TruCharge: Bästa prestanda Elektrostatiska
påläggarens polaritet är viktig 4 TruDesign: Säkrare drift 

5 TruAssurance: Användarsäkerhet 6 TruCost: Lägre totala ägandekostnader 

TruElectrostatic™ Ja

1.36 KG

1.11 KG

7.46 KG

130kvm

236.59 ml

Ja

Polaritet

Trådlös

Tankkapacitet

Täckning

Systemets vikt vid frakt

Vikt (Tom)

Vikt (Laddad)

Jordning

Droppstorlek

Bipolär laddning (+ & -)

krävs inte

75 microns

Räckvidd 1-1.5 meter

Dimensioner 13” X 8.5” X 3.5”

Kemikalier Alla vattenlösliga

14.4 V Litiumjon (2)

Laddare 14.4 V

20 Tankar på en laddning

Garanti

Batteritid

Batteri(er)

1-År

Komplett system

inkluderar

Påläggare, tank, 2 batterier, laddare,  

Väska, träningsmanual och 1 års garanti 

400 kvm
PÅ EN TANK
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Tru Tru  

Den elektrostatiska påläggaren detekterar kontinuerligt polariteten 
på sprutan användaren och utrustningen och justerar automatiskt 
så att jordning  aldrig ett problem. De urladdade dropparna lindas 
runt ytor med 360 graders täckning. Denna omslagseffekt skapar 
en jämn, konsekvent och omfattande täckning av kemikalier, 
minskar kemisk användning och ger överlägsna resultat.

De flesta ytor har en negativ eller neutral laddning (jorden är 
negativ). Per EPA, bör elektrostatiska sprutor ge en positiv 
laddning så att de positivt laddade desinfektionsmedelsdropparna 
lockas till riktade negativa eller neutrala ytor. Positivt laddade 
droppar ökar droppvidhäftning och wraparoundeffekt som 
minskar kemiska kostnader och arbetskraftskostnader.

Enligt EPA bör median droppstorlek vara större än 40 mikron. 
Droppar måste vara tillräckligt stora för att motstå avdunstning 
och drift men tillräckligt små för att dropparna kan ändra sin bana 
när de kommer nära ett mål. De flesta sprutor producerar droppar 
på <40 mikroner som gör dem mycket drivbenägna och ökar 
användarens inandningsrisk. EMist droppstorlek är 75 mikron. 

 Dessutom med den avancerade EPIX Charge Detect ™ Tekniken, 
så är jordning aldrig ett problem. Och, till skillnad från annan 
elektrostatisk utrustning, fungerar EPIX360 felfritt och konsekvent, 
vilket förbättrar överföringseffektiviteten och eliminerar elproblem 
och elektriska stötar. Den lätta maskinen väger endast 1,1 kg tom 
och endast 1,36 kg fylld, 

När du har att göra med dödliga patogener vill du vara säker på 
att företaget du köper utrustning från är ansett, erfarna och 
pålitliga.  EMist-system är patenterade och användes redan under 
Ebolakrisen 2014 , och utvecklad av elektrostatiska industriveter-
anen Mike Sides, som ofta arbetar med DOD, Naval Entomology 
Center of Excellence, USDA och WHO.

Vid sprayning av stora ytor, stora byggnader eller trånga 
utrymmen,  med den sladdlösa sprutan kan du manövrera och 
röra dig fritt. EMist-sprutor är ergonomiska, lätta och sladdlösa. 
Det betyder att du kan ta sprutan dit arbetet behöver göras 
snarare än att förlita sig på vägguttag på arbetsplatsen. 
Bärbarhet är en klar fördel för alla användare

ägandekostnader Baserat på behovet av att desinficera stora 
områden, så är manuell applicering en förfluten metod. 
Elektrostatisk applicering är det nya normala. Kunder som 
använder våra system ser vanligtvis minst 50% arbetsbesparing 
och  50% kemiska besparingar. Konkurrenskraftigt prissatt, 
avancerad och patenterad elektrostatisk teknik och bevisad 
prestanda ger en totalt sett lägre total ägandekostnad. 

• Påläggare
• Tank
• Två batterier
• Laddare
• Väska
• Träningsmanual 
• 1 års garanti
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