
Zamgławiacz Parowy ULV 
STIMEO 1000W 5L

Częstotliwość: 50-60 Hz

Napięcie: 220-230V

Pobór: 1000W

Pojemność zbiornika: 5L 

Wielkość kropli: 10μm 

Maksymalny wyrzut mgły: 10 m

Specyfikacja

Zamgławiacz wyrzuca z siebie dezynfekującą mgłę, która ma kroplę 12 razy mniejszą niż w opryskiwaczu, woda zachowuje się jak gaz 
- nie opada, ale unosi się przez 40 minut w powietrzu, dociera w każdy zakamarek pomieszczenia, a wraz z nią czynnik chemiczny. Do 
tego jest bezpieczna dla urządzeń komputerów, telewizorów i innych urządzeń elektrycznych.

Dezynfekcja przez zamgławianie to obecnie jedna z najszybszych i najskuteczniejszych metod dezynfekcji całych powierzchni i 
pojazdów. Zyskuje coraz większa popularność w placówkach medycznych, ale także w obszarach użyteczności publicznej, a nawet w 
autobusach i tramwajach. To metoda łatwa w użyciu, dokładna i co najważniejsze – bezpieczna.

- laboratoria

Zamgławiacz ULV jest profesjonalnym urządzeniem którym możemy rozpylać substancje niezbędne do dezynfekcji.

Skuteczna i szybka dezynfekcja dzięki rozpylaniu suchej mgły zyskała ogromną popularność, szczególnie w dobie wysokiego 
zagrożenia epidemiologicznego i rozprzestrzeniania się koronawirusa. To łatwo dostępna i bezpieczna metoda wykorzystywana jest 
nie tylko w gabinetach medycznych, oddziałach szpitalnych i karetkach, ale także coraz częściej – w przestrzeniach użyteczności 
publicznej, biurach, a nawet w autobusach i tramwajach.

Zamgławiacz nie dość, że nawilży nawet spore pomieszczenie w czasie poniżej jednej minuty, to do tego efekt nawilżenia będzie 
podwójnie lepszy, niż w przypadku zwykłych nawilżaczy. 

zamgławiania oraz ergonomię pracy.

Zamgławiacz jest profesjonalnym urządzeniem którym możemy rozpylać substancje niezbędne do dezynfekcji.

W placówkach medycznych i gabinetach stomatologicznych stosuje się zwykle urządzenia do dezynfekcji z użyciem nadtlenku 
wodoru. Nieco inna jest procedura postępowania w sytuacji, kiedy wykonuje się zamgławianie o charakterze profilaktycznym, a inna, 
gdy należy zdezynfekować pomieszczenia lub karetki przy podejrzeniu skażenia.

Zamgławiacze działają szybko i zawsze ze 100% dokładnością. To właśnie dlatego wiele sieci handlowych na świecie używa 
zamgławiaczy do odkażania samochodów przewożących żywność. Auta są odkażane przed każdym załadunkiem.

Opis urządzenia

Urządzenie STIMEO charakteryzuję bardzo wysokie parametry techniczne które zdecydowanie wpływają na skuteczność

Zastosowanie:

- sale chorych                             
- gabinety medyczne, stomatologiczne
- oddziały intensywnej terapii
- oddziały zakaźne
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Białystok 15-688, ul. Przędzalniana 14 lok.2

Ełk 19-300, ul. Suwalska 69A

„ZDROWIE JEST WSZYSTKIM, ALE BEZ ZDROWIA WSZYSTKO JEST NICZYM” 

Waga netto: 3kg

- karetki

- gabinety weterynaryjne
- pokoje socjalne

- szatnie, sauny, spa
- pojazdy, autobusy, tramwaje
- biura, restauracje

Wymiary bazy: 40x26x16cm

Waga brutto: 8kg

długość węża: 50cm


