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MDG vloernevel ICE FOG Q

merk MDG

code EFNEMDJ20

fabrikantcode IF-Q

  

MDG vloernevel ICE fog Q
De ICE FOG serie maakt de, meest perfecte, vloernevel voor uw show op basis van een normale
nevelmachine. MDG kent twee manieren om deze vloernevel op te wekken. Te weten: een lage - en hoge
druk CO2 - tank.  De ICE fog Q werkt op lage druk CO2. In slechts luttele seconden voorziet u elke ruimte
van de mooiste vloernevel. In het apparaat wordt de vloernevel "opgewekt" door een ingebouwde
nevelmachine. Output hiervan wordt door de CO2 gekoeld en stroomt naar buiten. Daardoor blijft de
koudere nevel laag over de vloer hangen. Beide typen gebruiken dus geen droogijs, waardoor deze
machines in veel meer situaties inzetbaar zijn.
MDG nevelmachine
MDG mag met recht de beste machine in zijn soort genoemd worden. Nevel, haze of rook kunnen wij
waarnemen, omdat kleine "druppeltjes" nevel door een machine worden gemaakt. Door gebruik te maken
van een reukvrije natuurlijke vloeistof is het mogelijk om een zeer fijne nevel te produceren die zeer lang
blijft hangen. Dit in tegenstelling tot glycol/ water, wat bij vrijwel alle andere nevelmachines wordt gebruikt.
De neveldeeltjes zijn circa 1000 keer kleiner dan die van de gebruikelijke machines (0,5 tot 0,7 micron).
Hierdoor blijft de nevel véél langer hangen en is er veel minder vloeistof nodig voor een beter neveleffect.
Een effect dat er voor zorgt dat de hazer als "onzichtbaar" betiteld kan worden.
 
APS reinigingssysteem
Een aantal MDG machines beschikken over APS.
APS™ (automatisch reinigingssysteem)
Dit systeem ontlucht de verwarmingsmodule na de eerste verwarmingscyclus en na elke uitstoot van nevel,
zodat er geen residu's ontstaan en er geen verstopping optreedt.

technische specificaties
vloeistof verbruik: 0,09 L (per min. bij vollast)
met (afneembare) afstandsbediening timer en DMX-interface
reservoir capaciteit: 2.5 L
opwarmtijd (max): 8 min
vloeistoftype: MDG low Fog Fluid
Afmeting: 171x67x78cm
ingebouwd in eigen flightcase
gewicht: 113 kg


