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CEAȚA TERMICĂ 
AVANTAJELE TEHNOLOGIEI CU JET PULSATORIU 



Ceață din soluție uleioasa 

Ce este ceața termică? 

Ceața termică este generația de picături ultrafine, în domeniul 1 - 50 microni, obținută 
folosind energie termopneumatică. Substanțele lichide sunt vaporizate în unitate și formează 
aerosoli prin condensare cu mediul mai rece din atmosfera în care sunt aruncați, creând nori 
de ceață densă. Soluțiile uleioase, sau soluțiile apoase cu componentă glicolică, sunt perfect 
potrivite pentru această tehnică. 

Utilizările ceții termice. 

Ceața termică este utilizată pentru orice sarcină de combatere a dăunătorilor în care 
substanțele active ar trebui distribuite uniform, chiar și în locuri inaccesibile, fără a lăsa 
reziduuri nedorite. Această metodă de ceață este soluția pentru tratarea suprafețelor și 
spațiilor mari cu o cantitate minimă de soluție de pesticide, mai puține lucrări operaționale și 
cu un risc redus pentru mediu (mai puține reziduuri, fără penetrare în sol).

THERMAL FOGGING 

Ceață din soluție apoasă 
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Secțiune  carburator și camera de combustie 

Domenii de aplicare 

1. Protecția plantelor (în interior) în sere și în depozitele frigorifice

2. Protecția plantelor (în aer liber) în plantațiile  și păduri, controlul furnicilor și al șoarecilor de
câmp, protecție împotriva înghețului.

3. Sănătatea animalelor (dezinfectii și controlul insectelor în clădirile de animale și vaccinarea
cu aerosoli).

4. Protecția cerealelor (aplicații post-recoltare în silozuri, depozite, magazii de tutun ..)

5. Dezinfectarea în caz de dezastre și igienizarea umană în băile publice, spitale, curățătorie
chimică, vagoane feroviare, camioane, instalații de aer condiționat, inclusiv controlul mirosurilor
și refacerea după incendii.

6. Efecte de cinema, teatru și camuflaj, exerciții de stingere a incendiilor, detectarea scurgerilor.

7. Sănătate publică (țânțari, insecte și controlul vectorilor) de ex. Controlul insectelor în spațiile
publice (de exemplu, parcuri, frontiere ale lacurilor, zone sportive, canale subterane de
canalizare), în hoteluri, cantine, restaurante și în case și grădini private

Principil de funcționare ale unui fogger termic 

Aparatele pentru formarea ceții (foggere) sunt mașini cu jet pulsatoriu, care, deși sunt de 
capacitate mică, au un randament mult mai mare decât o mașină cu combustibil tradițională.. 
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� A small or large portion of the atomised liquid condenses in the cool surrounding air, 
depending on the set flow-rate; this also influences the droplet size. 

The Difference between pulsFOG Foggers and other Thermal Foggers. 

A special feature of the pulse-jet engine is the start-carburettor with direct fuel injection 
(pulsFOG patents world-wide) and a vibrating diaphragm (air-intake valve) which allows a 
controlled pulsating combustion of the fuel fed into the engine. The name "pulsFOG" is 
derived from this kind of pulsating combustion. 

The quick-start feature developed by pulsFOG does not require any electrical compressor or 
charger. The standard version is independent from mains power supply, charger or heavy 
accumulators. 

The patented direct fuel injection system and automatic ignition allow the user to start the unit 
by a simple finger press onto the air ball (primer). Fuel delivery does not require continuous
pressure in the fuel tank, which eliminates the disadvantages of a non-transparent and heavy 
metal fuel tank, non functional when fuel tank lid is leaking. 

The chemical tank is made of especially thick-walled, chemical and UV resistant polyethylene, 
designed with a x10 safety pressure of 2-3 Bar, transparent for improved visibility of the

• Mașina cu jet pulsatoriu nu are nici o componentă mecanică în mișcare
• Ea constă dintr-o cameră de combustie în formă de recipient de sticlă, similar cu

al unui motor rachetă, care se deschide într-un conduct mai mare (rezonatorul)
• Un amestec inițial de combustibil și aer este furnizat printr-o valvă în camera de

combustie, și este aprins de o bujie, conectată la o baterie, timp de câteva
secunde.

• Combustibilul este benzina obișnuită, și se folosesc aproximativ 2 litri/oră, în
mașinile mai mici.

• Odată ce mașina a pornit, bujia nu mai e necesară, și este oprită automat
• Gazele evacuate din camera de combustie ies cu presiune, la viteză mare, printr-o

țeavă lungă, cu diametrul mai mic, și, prin scăderea presiunii în cameră, lasă loc
altui val de amestec aer, combustibil din carburator

• Dacă se operează cu un amestec corect, vor fi circa 80 - 100 asemenea pulsații pe
secundă, ușor neregulate, cu zgomot puternic, asemănător cu cel produs de
fierăstraiele electrice (drujbe).

• Datorită valvei, tancul de soluție de pesticid este de asemenea presurizat (0,2 - 0,3
bar), iar când mașina s-a încălzit - după circa 2 minute de funcționare - valva pentru
soluție se deschide pentru a permite o curgere controlată și regulată a soluției prin
duza din capătul tubului rezonator.

• Lângă ieșirea tubului rezonator, soluția cu pesticid care va fi atomizată, este
injectată în gazul provenit din ardere (explozie). O parte din soluție trece sub formă
de vapori, și apoi condensează sub formă de milioane de picături de ceață

Intrare 
aer 

Șurub benzină ajustabil 
Carburator cu 
diafragmă 

Secțiune verticală carburator și 
conexiune la camera de combustie 

Intrare benzină 

Camera de 
combustie 

Bujie 
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Simple and 
straightforward 
Design 

Diferența dintre pulsFOG și alte aparate de producere termică a ceții. 
O facilitate deosebită a motorului cu jet pulsatoriu, este carburatorul cu injecție directă de 
combustibil (patent mondial pulsFOG) și o diafragmă de vibrație (valva de admisie aer), care 
permite o combustie pulsatorie controlată a combustibilului intrat în motor. Numele de 
“pulsFOG” este derivat din acest mecanism.  
Această pornire rapidă, patentată de pulsFOG, nu necesită nici un compresor electric, sau 
alimentator. Versiunea standard nu este alimentată de surse de putere, alimentatoare de 
putere sau acumulatori.   
Acest sistem de injecție directă a combustibilului, și aprinderea automatică, permit utilizatorului 
să pornească unitatea printr-o simplă apăsare cu mâna a pompei de aer.   
Distribuția de combustibil nu necesită o presiune continuă în rezervorul de combustibil, ceea 
ce elimină dezavantajele unui rezervor din metal netransparent, nefuncțional la scurgerile de 
soluții.  

Rezervorul pentru soluții este construit din polietilenă groasă, rezistentă la produse chimice și la 
radiații UV, proiectată la o rezistență de presiune de 10 ori mai mare (2 - 3 bari), decât cea 
nominală, transparent, pentru a urmări consumul, și dotat cu o scală gradată în litri.  Rezervorul 
de soluție este simplu de manipulat pentru curățare și umplere (ori înlocuire), fără utilizarea 
vreunei unelte  

Automatic „cut off device” 
cu principiul de funcționare 
pneumatic oprește debitul de 
soluție imediat în caz de pericol 
sau eroare de funcționare. 
Dispozitivul este independent de 
baterii sau celule 
(fără electrovalvă) și permite 
funcționarea nelimitată. 

Injecție 
de 

soluție 

Valvă de injecție 

Rezervor 
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Se construiesc 3 modele de baza cu specificații diferite: 

1. Sistemul BIO pulsFOG cu 2 puncte de injecție diferite în rezonator, cu următoarele avantaje:

• Aplicarea cu succes a substanțelor biologice sau chimice sensibile la căldură.
• Nebulizarea formulărilor de pulbere umectabilă fără a se bloca și a înfunda orificiul de ieșire al
rezonatorului.
• Evitarea pericolului de flacără cu lichide de nebulizare foarte combustibile.
• Reglarea măririi dorite a dimensiunii picăturilor.
• Aplicarea a 2 biocide diferite cu proprietăți diferite: fungicid și insecticid sau combinația de
dimensiuni mici și mari a picăturilor (larvicid și adulticid).
2. Modelele standard pulsFOG cu punctul de injecție de ceață la capătul țevii de eșapament
întârzie blocarea și înfundarea atunci când sunt utilizate formulări de pulbere umectabilă.
Modelele standard (de ex. K-10 Standard) sunt concepute pentru utilizarea în sere (protecția
plantelor). Este permisă utilizarea numai a lichidelor de ceață neinflamabile pe bază de apă.
3. Modelele pulsFOG O (O = ulei, de ex. K-10 / O) cu un punct de injecție spre mijlocul
rezonatorului oferă puțină energie termică pentru procesul de ceață, cu scopul de a produce o
ceață extrem de uscată (picături) <15 um). Aceste unități sunt proiectate pentru a evita
aprinderea lichidelor combustibile cu un punct de aprindere> 70 ° C și sunt preferate utilizării
oricărui ulei
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formulări precum și pentru Formalină și alți dezinfectanți. Formulările de ceață cu un punct de 
aprindere mai mic de 70 ° C nu sunt permise să utilizeze (cu excepția motorinei). 

Tehnologia BIO pulsFOG 

Cum s-a dezvoltat ideea tehnicii BIO? Ideea de bază a fost aceea de a nu amesteca în 
prealabil pesticidul și apa ca suport, ci să le injectați separat în rezonatorul mașinii și să le 
amestecați doar în punctul în care lichidul este atomizat. Acest lucru are mai multe avantaje 
pentru o ceață termică cu jet de impuls: 

1. Apa care are nevoie de mai multe calorii pentru a fi evaporată, este injectată în rezonator la
un punct de temperatură mai ridicată și răcește gazele fierbinți de combustie la așa-numita
temperatură a aburului de apă a unui sistem deschis = 100 ° C. Pesticidul cu un ingredient activ
sensibil este injectat într-un punct mai rece și absoarbe în locul temperaturii originale de
evacuare, o temperatură pre-răcită de 100 ° C timp de 0,05 - 0,1 secunde, ceea ce duce la o
temperatură și mai scăzută între 30 - 40 ° C în zona de amestecare a „efectului Venturi”.
Mărimea picăturii dorite este controlată de debitul reglabil al apei injectate. Dacă este necesar,
se pot produce picături mai mari și mai grele. În consecință, tehnica pulsFOG BIO oferă un fel
de sistem de aplicare a ceații reci comparabil cu sistemele LV și ULV.

2. Vaporii de apă produși curăță conducta de evacuare a rezonatorului și evită reziduurile
soluției de ceață la capătul conductei. Acest lucru este deosebit de avantajos dacă trebuie
utilizate pulberi umectabile și formulări fluide.

3. Injecția cu apă evită aprinderea ceații de pesticide pe bază de ulei și, de asemenea, reduce
pericolul de incendiu aproape de zero  când aparatul este utilizat necorespunzător. Chiar dacă
utilizatorul uită să închidă robinetul de ceață când oprește aparatul, injecția cu apă va evita o
aprindere a formulării de pesticide.

Tehnologia pulsFOG BIO oferă nebulizarea ingredientelor active extrem de sensibile, auto-
curățarea  și debitul crescut pentru soluțiile de nebulizare termică dacă duzele de apă sunt, de 
asemenea, utilizate pentru injectarea formulării de pesticide. 
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De ce foggerele pulsFOG nu distrug substanța activă prin căldură 

• Conform raportului de cercetare publicat de Universitatea Tehnică din Berlin în 1972 *, s-a
descoperit că perioada în care ingredientul activ rămâne în fluxul de gaz fierbinte este de doar
0,05 - 0,1 secunde.

• Gradul de temperatură este mai puțin important decât cantitatea totală de energie termică
(calorii) generate de ex. un punct roșu aprins va avea o temperatură de 1000 ° C, în timp ce
aceasta este o temperatură extrem de ridicată, poate fi stins complet de o singură picătură de
apă și nu prezintă niciun pericol grav.

Cantitatea totală de căldură generată de foggerul cu jet de impulsuri poate fi calculată din 
puterea calorică a combustibilului pe care îl consumă. Aceasta include pierderea de căldură 
datorată radiațiilor către mediu și pierderea de căldură din gazele de eșapament. 

Potrivit unei disertații (Prof. Mathes și Bau) publicată de Universitatea din Berlin în 1972, gazele 
de eșapament ale foggerelor cu jet de impulsuri mici, cu un consum de combustibil de 1 I / h, 
conțin cca. 6.000 kcal / h. Pe baza acestuia un pulsFOG de dimensiuni medii 
K-22 (consum de combustibil 4 I / h) produce 24.000 kcal / h și această cantitate de energie
termică este pusă la dispoziție pentru procesul de nebulizare.

Debitul mediu al soluției chimice al aparatului K-22 este de aproximativ 40 litri / oră (24000 kcal 
/ h împărțit la 40 litri / oră de soluție chimică, este egal cu 600 kcal / h pe litru). 

Prin urmare, se poate înțelege cu ușurință că soluțiile de ceață pe bază de apă absorb mai 
puțin de 100 ° C. De fapt, s-a demonstrat că soluțiile de ceață pe bază de apă absorb o 
fracțiune de secundă (0,05 - 0,1 sec.) - o temperatură de aprox. 60 ° C (600 kcal / l). 

• Foggerele cu jet pulsatoriu funcționează cu un sistem de evacuare deschis. Aceasta
înseamnă că ingredientele active nu sunt încălzite într-un sistem închis sub presiune și nu
absorb mai multă temperatură decât permite propria lor căldură de evaporare. De fapt,
temperatura absorbită de unitățile standard pulsFOG este de aprox. 60 ° C (140 ° F) pentru o
fracțiune de secundă, și prin pulsFOG BIO tipuri de aprox. 30 - 40 ° C (86 - 104 ° F). Acest
lucru poate fi controlat oricând folosind un termometru în câteva secunde.

• Așa-numitul efect de refrigerare evită absorbția bruscă a căldurii: la gazeificarea sau
atomizarea unei soluții la început se produce un efect de răcire (refrigerare). Acest efect de
răcire reacționează împotriva absorbției căldurii. În timpul influenței scurte a căldurii, de 0,05 -
0,1 secunde, acest efect de refrigerare reacționează împotriva unei posibile distrugeri termice
prin temperatură ridicată.

*Prof. Mathes, Dr. Bau
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Știm cu toții efectul atunci când o picătură de apă cade pe o placă fierbinte: dansează pe placă 
mult timp înainte de a se evapora complet, deși plita fierbinte produce o temperatură de aprox. 
800 ° C (1472 ° F), adică o cantitate mare de calorii. 
Teoretic, apa ar trebui să se evapore cu o explozie, deoarece atinge 100 ° C, trecând imediat la 
faza de vapori. Cu toate acestea, acest lucru nu se întâmplă, deoarece un film de vapori se 
dezvoltă în jurul picăturilor de apă - acționând ca un izolator. Energia termică trebuie apoi să 
depășească această izolație pentru a obține o evaporare totală. 
Foggerele cu jet pulsatoriu nu permit suficient timp ca energia termică să aibă acest efect 
asupra soluției de ceață. 
Dacă aplicarea formulărilor sensibile la căldură este sigură cu unitățile standard pulsFOG, este 
și mai mult cu unitățile pulsFOG BIO. 

10 avantaje ale foggerelor pulsFOG 

Some of these claims are specific to certain models/types and certain machine parts. 

1. Raport putere-greutate extrem de favorabil: K-10 SP 3,5 CP / kg greutate unitară K-10 2,8
CP / kg "K-22 / G 5,6 CP / kg" K-22 / O 5,3 CP / kg "K-30 8,5 CP / kg"

2. Rezervoare transparente pentru combustibil și soluții pentru o mai bună vizibilitate a
conținutului.

3. Rezervor pentru produse chimice detașabil fără instrumente pentru simplificarea înlocuirii,
umplerii și curățării.

4. Țeavă dublă de răcire din oțel inoxidabil pentru motorul cu impulsuri cu absorbție de sunet
suplimentară.

5. Sistemul dublu de răcire cu aer  închis în spate împiedică aprinderea automată a soluțiilor de
ceață inflamabile în caz de accident.

6. Funcție dublă de injecție soluții pentru o capacitate îmbunătățită de ceață și un spectru de
picături mai uniform.

7. Cadru din oțel inoxidabil special cu acoperire cu pulbere rezistentă la substanțe chimice și
conducte chimice din oțel inoxidabil.

8. Aprindere electronică automată cu funcție de pornire ușoară (doar patru mono-celule cu o
durată de viață de doi ani).

9.Design simplu și modular permite utilizatorului să efectueze singur reparații.

10. Garanția producătorului de cinci ani pentru rezonator (în cazul în care nu se folosește lichid
de ceață acidă).
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pulsFOG patents are issued, applied for or pending worldwide under the following numbers: 

Europe: EU 0060938, 94112785.4, 0092057, 92 115 438.1, 
GER 

GB 

P2835338 
P2938958.0 
2028170 

P3214932.8 
P3230184.7 
2066 367 

P3100414.8 
P3306546.2 
2125317 

P3521941.6 

F 7920407 8020747 
I 982677 967324 
CH 660668 
NL 8004432 149990 

USA+ 4.298.167 4.504.214 08/274.267 992 039 
Canada: 4.556.383 1.144.227 1.195.229 5.224.651 
Japan: 1 223491 133094/80 195755/81 5-245 415
Brazil: PI7508223 PI7904982 PI8006095 PI8200067

copyright© issue: April 2011 
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copyright© rssue. Sep 15 2008 

Patente pulsFOG protejate în întreaga lume 
Europe 
EU 0060938  li  94112785.4 li 

0092057 li 92 115 438.1 
USA+ 4.298.167 li 4.504.214 li 

081724.267 li  992 039 

GER 

GB 
F 

CH 

P2835338 li P3214932.8 li 
P3100414.8 li  P3521941.6  li 
P2938958.0 li P3230184.7 li 
P3306546.2 
2028170 li  2066 367 li  2125137 
7920407 ll 8020747 
982677 li 967324 
660668 

Canada: 4.556.383 li 1.144.227 li 
1.195.229 li 5.224.651 

Japan: 1 223491 li 133094180 li 
195755118 li 5-245 415 

Brazil: Pl7508223li Pl7904982li 
Pl8006095li Pl8200067 

NL 8004432 ll 149990 

Aparate produse sub marcă înregistrată de pulsFOG: 
pulsFOG BIO 
(ceață termică răcită cu apă cu 2 rezervoare 
pentru apă și pesticide) 
DECOFOG 
(Fogger portabil termic cu design special 
pentru decontaminare)COLFOGGER 
COLFOGGER 
(Fogger rece rezistent montat pe roți cu 
un debit mai mare de 130 l/h 
Turbo ULV 
(Fogger rece electric portabil cu rezervor de 5 I) 

TracFOG 
(Fogger rece cu unitate PTO) 

TURBOMATIC 

(Fogger rece electric staționar pe platan rotativ, 
controlat de computer) 
MINIMATIC 
(Fogger rece electric autostaționar, controlat 
de computer) 
nutriFOG 
(Aditiv de ceață cu proprietăți de fertilizare 
foliară, bioactivă, pentru  protecția plantelor în 
nebulizarea în seră) 
VK- 2 special 
(Aditiv pentru nebulizarea soluțiilor în apă)




