
Motor gücü

Elektrik

Atýþ mesafesi

Tank kapasitesi

Þasi

Debi

Partikül büyüklüðü

E-B-Y

Boþ Aðýrlýk

Teknik Özellikler;

CÝHAZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN

KULLANMA KILAVUZUNU DÝKKATLÝCE OKUYUNUZ.

Firma Bilgileri;

ULV (Ultra Low Volume)

1600 W

220 V - 240 V AC, 50-60 Hz

3 - 5 mt.

5 Lt.

Elektrostatik boya

350 ml / dk.

4 - 49 mikron

20x40x55 cm

5,5 Kg.



    ULV (Ultra Low Volume) son derece ince püskürtme tekniði ile oluþturulan aerosol sisidir. 
Minimum ürünü maksimum alana yayarak, hýzlý ve etkin bir mücadele saðlar. Kapalý alan 
ULV uygulamasýnda amaç ortama yani alana ilacý iyi bir þekilde yaymaktýr.
    Dezenfektan uygulamalarýnda ortamý daha iyi dezenfektan ile doyurabilmek ve zor yerlere
solüsyon sisinin ulaºmasý için ULV kullanýlmaktadýr. 
    Soðuk Sisleme adýyla da bilinen ULV’de amaç, ilaçlý suyu (solüsyon) havada uzun süre
kalacak ºekilde partiküllere bölerek hava ile temas süresini uzatýp ilaçlamada kesin sonuca
gitmektir.

ULV (Ultra Low Volume)
Alan Spreylemesi Nedir? 

ULV (Ultra Low Volume)
Genellikle aþaðýdaki alanlarýn dezenfeksiyonunda kullanýlmaktadýr.

Hastaneler ve Saglýk merkezleri.

Camiler ve ibadethaneler.

Enfeksiyon riski olan
tüm alanlar. 

Ýnsanlarýn temas ettiði
tüm ortak kullaným alanlarý.

Okullar, dersaneler,
tüm eðitim kurumlarý ve yurtlar 

AVM'ler.

Ev ve Ýþyerleri.

Hayvan yaþam alanlarý
Ahýr v.s. tüm yerler.

Oteller, restaurantlar, cafeler,
havuzlar, bahçeler v.s. yerler.
 
Tavuk çifliklerinde dezenfeksiyon
ve aþýlama süreçleri.
 

ULV Cihazý parçalarý

ULV cihazý çalýþtýrma;

TUTUÞU KOLAYLAÞTIRAN

TUTMA KOLU

AÇMA - KAPAMA

DÜÐMESÝ

PÜSKÜRTME AYARI

ÝLAÇ TANK KAPAÐI

ÝLAÇ TANKI

Çalýþtýrmadan önce cihazýn fisinin elektrik prizine takýlmamýs olduðunu kontrol ediniz.

Ýlacý koymak için depo kapaðýný açýnýz.

Ýlacýn dolumunu tamamladýktan sonra depo kapaðýný iyice kapatýnýz.

Fiþi prize takmadan önce cihazýn açma anahtarýnýn kapalý konumda olduðuna dikkat ediniz.

Cihazý ilaçlama yapýlacak yerin en etkili kýsmýna yerleþtirip ve anahtarý açýk konuma getiriniz.

Birkaç saniye sonra cihaz püskürtme yaðmaya baþlayacaktýr.

Debi ayar regülâtörünü ayarlayýn ve istenilen püskürtme performansýný saðlamak için, 
ayar düðmesini kullanýnýz.

ULV cihazý uygulama koþullarý;

Ýþlem uygulanan alaný mümkün olduðunca kapatýn. Ýþlemden sonra en az 1 saat kadar
kapalý þekilde býrakýnýz. 

açýkta bulunan yiyecekler, bitkiler, Ýlaçtan etkilenebilecek 
dýþarý çýkarýlmalý ve korunmalýdýr.

Ýþlem uygulayacaðýnýz alana gerekli olan ilaç oranýný ve zamanýný hesaplayýn. Çýkýþa en
uzak noktadan baþlayýn ve zamanlamanýza göre yavaþ yavaþ çýkýþa ilerleyerek iþleminizi
gerçekleþtirin. Bu þekilde uygulama ile ilaca maruz kalma süreniz azalacaktýr.

Cihazý her zaman hedeften 1 metre uzakta tutun. Aerosolün mümkün olduðunca ortamda
kalmasýna izin verin.

Kapalý alaný havalandýrmadan önce en az 1 saat, normal olarak 2 ila 6 saat kapalý
býrakýlmasý tavsiye edilir. 

Ýþlem uygulayacaðýnýz alanlar, ev, piknik yeri veya yüzme havuzu etrafýnda ise;
En iyi sonuçlar, günün serin olan sabah ve akºam saatlerinde elde edilir. Ýdeal rüzgâr hýzý
5-10 km/h arasýndadýr. Rüzgâr hýzý 15 km/h aþýyorsa ilaç uygulanmasý tavsiye edilmez.

Ýþlem alanýnda rüzgâr ne taraftan esiyorsa o taraftan baþlayýn ve cihazý rüzgâr yönünde
bel hizanýzda tutarak yürüyün.

Evcil hayvanlar, v.s diðer ºeyler

Dezenfektan uygulama sýrasýnda mutlaka tam korumalý maske takýlmalýdýr.

ULV cihazýna herhengi bir müdehalede bulunmadan önce fiþin prizden çekili olduðunu
mutlaka kontrol ediniz.

Cihaz ile ilgili bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda teknik servisimizi arayýnýz.

Ýlaçlama etiket ve talimatlarýný mutlaka okuyun ve öðrenin.

ÖNEMLÝ UYARILAR!
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