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VEILIG EN EFFICIËNT KIEMREMMERS VERNEVELEN. DE ELECTRO-THERMISCHE FOGGER. 

Efficiënt, veilig en betrouwbaar vernevelen
De Synofog is speciaal ontworpen voor de verneveling van kiemremmers. Omdat de Synofog geen open vlam 

heeft, kunnen brandbare vloeistoffen elektrisch worden verneveld met de voordelen van thermisch vernevelen. 

Door het innovatieve ontwerp van de verwarmingskamer en de vloeistofinjectie, kan de Synofog zijn gebruikte 

energie efficiënt omzetten naar vernevelcapaciteit. Met andere innovatieve kenmerken, zoals een zelfregulerende 

vloeistoftoevoer om druppen te voorkomen, is de Synofog de toekomst van kiemremmers vernevelen.  

De Synofog is zowel in regulier formaat (SF1H), als in extra groot formaat (SF2H) verkrijgbaar.

Afhankelijk van de opties op uw vernevelaar kan uw product afwijken van de afbeelding.

Extra opties Synofog
Regelmatig krijgen we suggesties of vragen van klanten: 

‘Ik wil graag de Synofog besturen op afstand’, of ‘hoe 

kan ik de Synofog gemakkelijk schoonmaken?’. De 

succesvolste oplossingen brengen we uit als opties voor 

de Synofog. Alle opties bekijken? We sturen u graag de 

optielijst toe.

• Verlengstukken en ketsplaten

• Flexibele RVS verlengslang

• Afschermkap en beschermframe

• Borstels voor op elektrische boormachines

• Wifi-module voor besturing via de smartphone

• 4G module voor hulp op afstand

• Nieuwste innovatie: waaierkop

SPECIALIST IN BEDRIJFSHYGIËNE & RUIMTEDESINFECTIE



Capaciteit

De Synofog kan 300 tot 1200 ton aardappelen 

per uur behandelen, afhankelijk van het product.

Worplengte

De nevel van de Synofog wordt meegenomen 

in de luchtstroom van de ventilatie en heeft 

daarom altijd voldoende bereik.

Druppelgrootte

1 μm, afhankelijk van het product. Zo blijven uw 

aardappelen zo droog mogelijk.

Tankgrootte

Er is geen tank nodig, omdat de Synofog 

rechtstreeks uit de can aanzuigt.

Vermogen

Zie tabel.

Mobiliteit

Rijdbaar, maar niet tijdens het foggen.

SF1H SF2H

Voltage 400 V 400 V

Ampere 14 A 29 A

Stekker 16 A 5 P 32 A 5 P

Max. Verlengkabel 30 m 30 m

Verlengkabeldikte 5 x 2,5 mm2 5 x 6 mm2

Specificaties
		Afmetingen SF1H: 190 x 72 x 115 - 162 cm

		Afmetingen SF2H: 184 x 72 x 115 - 162 cm

		Geen open vlam, veilig voor gebruik met brandbare    

     vloeistoffen

		Geen CO2 uitstoot - Betere aardappelkwaliteit

		Vernevelt 10 - 15 liter/uur (SF1H) 25 - 30 liter/uur    

     (SF2H)

		Gemakkelijk in gebruik en onderhoud

		Plug-and-play, geen installatie nodig

		Ontworpen voor de nieuwe generatie kiemremmers

		Synofogs met wifi-module of 4G-module kunnen op  

     afstand softwareupdates ontvangen
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