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THERMOFOG TYP III 
 
ThermoFog Typ III firmy Alron to elektryczny zamgławiacz termiczny DF (dry fog) z regulacją dozowania.  
Specjalnie zaprojektowany do atomizacji środków chemicznych Alron do postaci mikro kropelek o rozmiarach 
5 - 30 μm (mikronów) i wytwarzania z nich tzw. „suchej mgły”. Jest przeznaczony do nanoszenia środków  
do dezynfekcji, dezodoryzacji, usuwania pleśni w każdym rodzaju obiektów i na większości powierzchni. 
Aplikacja środków w postaci „suchej mgły” jest najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą, ponieważ daje 
możliwość szybkiego rozprzestrzenienia preparatów i pokrycia nimi wszystkich powierzchni oraz elementów 
wyposażenia obiektu z każdej ich strony, co zdecydowanie zwiększa efektywność działania tych produktów. 
Stosowanie ThermoFog Typ III zapewnia również najmniejsze z możliwych zużycie środków chemicznych. 
 

FUNKCJONALNOŚĆ 
 

ThermoFog Typ III działa poprzez zasysanie środka chemicznego Alron ze zbiornika, który przepływając 
przez pompę ciepła rozszerza się i rozdrabnia na bardzo małe kropelki, zamieniając się w postać tzw. 
„suchej mgły”, która zawiera mikro cząsteczki o rozmiarach 5 - 30 μm (mikronów) działające jako nośnik 
rozprowadzający dany środek. Niezwykle mały rozmiar kropelek środka zapewnia nieosiągalne innymi 
metodami wyjątkowo szybkie rozprzestrzenianie  
w powietrzu oraz dokładną penetrację powierzchni,  
w tym szczególnie obszarów trudno dostępnych  
jak regały wysokiego składowania wraz z towarem, 
kanałów i wentylacji, poddaszy, pustek i szczelin,  
ale przede wszystkim przestrzennych elementów 
wyposażenia obiektów: mebli, maszyn, urządzeń itp. 
Za pomocą precyzyjnego sterownika można płynnie 
regulować wydajność i nasycenie mgły w przedziale 
od 1% do 99%. Rozmiar wytwarzanych mikro kropel  
jest też uzależniony od rodzaju i lepkości preparatu, 
ale zazwyczaj im wyższy przepływ środka przez pompę, tym większy będzie rozmiar kropel tj. ok. 30 μm, 
co działa analogicznie w przeciwną stronę, co oznacza, że mniejszy przepływ pozwala na zatomizowanie 
środka do rozmiarów kropel rzędu 5 μm. Stosując ThermoFog Typ III w zależności od potrzeb można 
osiągnąć każdy efekt, tj. od rzadkiej i lekkiej chmury rozproszonych środków, aż do gęstego i zupełnie nie 
przejrzystego zamgławienia, które dokładnie wypełni każdą przestrzeń kubaturową i wszelkie zakamarki. 
 



Środki chemiczne Alron dedykowane do ThermoFog Typ III 
 
Firma Alron opracowała szereg środków do stosowania z urządzeniem ThermoFog Typ III,  
które są przeznaczone do dezynfekcji, dezodoryzacji i innych zastosowań, opisanych skrótowo poniżej. 
 
Dezynfekcja, usuwanie pleśni i zapachów               Usuwanie nieprzyjemnych zapachów 
        anty korozja i testy szczelności                        bieżąca kontrola profilu zapachowego 
                                                                             
                                                                                      Grupa środków „ ODOUR CONTROL”  
        MAXOX-DF MS                                                     DF - B.O.C. – banan – pomarańcz – cynamon   
        MAXOX-DF                                                      DF - SOSNA   
        ODOX-DF                                           DF - JABŁKO   
        ALRUST FOG    -   ochrona przed korozją                              DF - CYTRYNA    
        TEST FOG        -            testy szczelności                      DF - SILNA MIĘTA    
                                                                                    DF - ZIELONA MIĘTA  

                                                                                DF - BEZZAPACHOWY 
 
Więcej informacji na temat w/w środków chemicznych firmy Alron, ich przeznaczenia oraz sposobów 
zastosowań i dawkowania można znaleźć w oddzielnych kartach technicznych dla każdego produktu. 
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego, porad z zakresu BHP i ewentualnych 
zagrożeń znajdują się w kartach charakterystyki CLP dla poszczególnych środków chemicznych. 
 
UWAGA! Nigdy nie używaj i nie próbuj używać z urządzeniem ThermoFog Typ III innych środków 
niż opisane powyżej preparaty Alron, ponieważ nie są one dostosowane do termicznego zamgławiania 
i powodują realne ryzyko uszkodzenie urządzenia, a przede wszystkim zagrożenie zdrowia i życia !!!  
Podczas zamgławiania pomieszczeń oraz do czasu całkowitego zaniknięcia mgły, wszystkie źródła 
otwartego ognia muszą być wyłączone, z uwagi na ryzyko wybuchu zatomizowanych środków !!! 
 

DANE TECHNICZNE  
 
Zakres dawkowania: 0 – 7,2 litrów na godzinę 
Zakres regulacji: 0 – 99 (co 1%) 
Rozmiary kropelek w dymie: 5 – 30 μm, płynna regulacja 
Pojemność zbiornika: 5 litrów, wyjmowany pojemnik  
Czas uruchomienia: około 7 minut 
Zasilanie:        230 V /  50Hz 1300 Watt  
Długość:               530 mm 
Szerokość:               230 mm 
Wysokość:               240 mm 
Waga:              12 kg z pustym zbiornikiem 
Akcesoria:                        Kontroler do regulacji przepływu 
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dezynfekcja oraz 
usuwanie zapachów 
usuwanie pleśni 


