
مـه پــاش خانگـی
Mini Fogger



مه پاش خانگی  جهت ایجاد رطوبت و خنک کاری برای حداکثر مساحت 1۵۰ مترمربع نظیر کافی شاپ ، رستوران 
، حیاط منزل و ... ساخته  شده است این دستگاه قابلیت اتصال به لوله آب شهری و منبع آب را دارا می باشد.

با استفاده از جعبه تنظیمات مه پاش خانگی میتوان روشن خاموش شدن دستگاه و بازه زمانی بین پاشش مه پاش 
را مشخص کرد.

مه پاش خانگی نیمه صنعتی



اجزاء دستگاه :
پمپ سه پیستونی جدید

نوع جدیدی از موتور تک فاز

سیستم کلید لمسی

سیستم عملکرد از طریق اپلیکیشن موبایل 

سیستم یادآوری 3۰۰ ساعته جهت تعویض روغن

شیلنگ پلی آمید 6 )حداکثر فشار کاری 7۰ بار  دارای UV  در برابر  نور خورشید(

فیلتر آب با سطح فیلترینگ باال 

نازل سطح باال )حداکثر 3۰ میکرون(



روش کار مه پاش

اساس کار دستگاه مه پاش به این صورت است که آب با فشار زیاد به وسیله پمپ از شیلنگ ها عبور 
کرده و هنگام خروج از نازل ها به صورت پودر و ذرات ریز آب تبدیل شده و از مه پاش خارج می شود . 
در روزهای گرم سال با گرمای محیط تبخیر شده و باعث ایجاد رطوبت و خنک تر شدن محیط می شود.

به طور کلی از مه پاش های خانگی برای ایجاد رطوبت ، خنک کاری ، کاهش گرد و غبار و بو و همچنین 
جهت زیبایی و تزیین محیط استفاده می شود.

بیشترین مصرف این مه پاش ها در محیط هایی نظیر باغ ، رستوران ، کافی شاپ ،، آالچیق ، روف گاردن، 
و حیاط منزل  می باشد.

پکیج مه پاش خانگی  )mini fogger(  را می توان تا حداکثر مساحت 1۵۰متر مربع مورد استفاده قرارداد 
که این پکیج شامل حداکثر ۲۰عدد نازل مه پاش جهت پاشش آب به صورت ذرات ریز می باشد که با توجه 

به محیط مورد نظر میتوان آنرا به صورت یک خط یا دو خط مه پاش مورد استفاده قرار داد.

با استفاده از تایمر دستگاه بر روی جعبه تنظیمات می توان بازه زمانی بین پاشش آب را مشخص کرد.



مشخصات فنی مه پاش :
-قابلیت کارکرد به طور مداوم یا تایمر دار )قابل هدایت به کمک گوشی موبایل هوشمند(

-دبی جریان آب : 1/۵  لیتر بر دقیقه
-توان : 18۰ وات

-ماکزیمم فشار : 7۰ بار 
-دور موتور پمپ : 13۰۰ تا 1۵۵۰ دور بر دقیقه 
-مساحت تحت پوشش : ۵۰ الی 1۵۰ متر مربع

-دارای سنسور قطع یا وصل آب )در صورتی که آب قطع گردد، مه پاش بصورت هوشمند از
 روشن شدن دستگاه جلوگیری بعمل می آورد(.

-دارای سنسور کاهش روغن دستگاه )در صورتی که روغن دستگاه چکه کند و یا روغن کم
 شده باشد، دستگاه بوسیله سنسور مربوطه اطالع می دهد(.

-کامال بی صدا
-بدون چکه
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