
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Efektīvi un specializēti 

aizsardzības un dezinfekcijas risinājumi 
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Par uzņēmumu 

Efektīvi un inovatīvi 

aizsardzības un dezinfekcijas 

risinājumi  

Redzot, ka tirgū pietrūkst efektīvu aizsardzības 

sistēmu, piedāvājām risinājumu, kas atbilst 

augstākā līmeņa aizsardzības standartiem 

nozīmīgiem un stratēģiskiem objektiem.  

 

Vienīgais oficiālais 

„URFOG” sistēmu 

pārstāvis Baltijas valstīs  

Pārdodam „URFOG” ierīces, montējam, 

nodrošinām garantijas apkalpošanu un 

piegādājam ekspluatācijas materiālus.   

 

Aizsargājam īpašus un 

nozīmīgus objektus ar 

„URFOG” 

„URFOG” miglas aizsardzības sistēmas ieviesām 

dažādos objektos, kam nepieciešams īpaši 

augsts drošības līmenis. Tie ir ieroču veikali un 

noliktavas, ekskluzīvu automašīnu uzglabāšanas 

vietas, juvelierizstrādājumu un citi dārgu preču 

veikali.  
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„URFOG” 
Miglas sistēmu 

līderis pasaulē  

„URFOG” ir viens no līderiem miglas 

sistēmu veidošanā un ražošanā, kas 

nepārtraukti pilnveido savus tehniskos 

risinājumus un piedāvā īpaši plašu miglas 

sistēmu klāstu, ko var piemērot gan jahtā, 

gan autobusā, ārā vai pat 10000 kv.m 

noliktavā. 

 

20 gadu pieredze inženierijā 

Tā ir profesionālu inženieru komanda ar vairāk 

kā 20 gadu pieredzi. Apvienojuši savas 

tehniskās un ķīmijas zināšanas, viņi veido 

augstākā līmeņa tehniskos risinājumus. 

Uzņēmums pats projektē un ražo, tādēļ var 

nodrošināt augstāko kvalitāti.  

 

Augstākā kvalitāte par 

konkurētspējīgu cenu  

Uzņēmuma vīzija – piedāvāt efektīvākos un 

kvalitatīvākos aizsardzības sistēmu 

risinājumus.  

Uzņēmuma produkti atbilst šiem standartiem: 

EMC, FCC, CE, EN 50131-8. 



PROSAUGA.LT  

 
 
 
 
 

 

Miglas 
sistēmas 

Kā tas darbojas? 

„URFOG” miglas ģeneratori izmanto 

speciālu šķidrumu. Tas tiek piegādāts 

speciālās miglas kasetēs, kuras ir 

pielāgotas iekārtām.  

Miglas ģeneratori aktīvi piepilda telpu ar 

biezu miglu 5-30 sekunžu laikā atkarībā no 

iekārtas jaudas un telpas lieluma.  

 

Vai nekaitē cilvēkam? 

Šķidruma galvenā sastāvdaļa ir 

propilēnglikols (propylene glycol), pazīstams 

arī kā glicerīns, ko izmanto pārtikas, 

farmācijas izstrādājumos, kā arī elektronisko 

cigarešu pildvielās. Tas ir drošs cilvēkam un 

reti var izraisīt alerģiskas reakcijas.  

 

Vai tas ir droši? 

Tie nav dūmi, bet migla, tādēļ tas ir droši 

cilvēkam. Aktivizējot sistēmu, tā īpaši ātri 

piepilda telpu. Tā kā migla ir ļoti bieza, būs 

vajadzīgs laiks, lai to izvēdinātu. Ja tiek 

izmantota dezinfekcijas vielu kasete, tad 

ieteicamais ilgums miglas izklīdināšanai no 

telpas ir 2 stundas.  
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Dezinfekcijas 
risinājumi 

„DEZIFOG” 

„URFOG” piedāvā jaunumu – dezinfekcijas šķidruma miglas 

pildvielas. Tā ir unikāla patentēta sistēma, kas ir līdz 1700 

reizes efektīvāka par parasto izsmidzināmo dezinfekcijas 

līdzekli.  

 

Ātrs, efektīvs un drošs veids 

virsmu dezinficēšanai.  

• Iespēja ar dezinfekcijas miglu piepildīt neierobežota 

lieluma telpas.  

• Īpaši efektīva izplatīšana, jo šķidruma pilieni tiek 

izsmidzināti un vienmērīgi pārklāj pat mazākos tukšumus. 

• Ar dezinfekcijas līdzekli tiek pārklātas vertikālās un 
horizontālās virsmas, pat mazākie tukšumi.  

• Var lietot gan stacionārā, gan mobilā veidā dažāda 
lieluma telpās.  

• Vienu iekārtu var lietot gan ar aizsardzības, gan ar 
dezinfekcijas miglas kasetēm. 

 

Lietošanas iespējas 

• Mobilā dezinfekcija (sabiedriskais transports, lidmašīnas u.tml.) 

• Medicīnas iestādes (slimnīcas, poliklīnikas, pieņemšanas telpas) 

• Veikali, sabiedriskās ēdināšanas iestādes  

• Mācību iestādes, universitātes 

• Sporta klubi 

• Publiskās telpas (stacijas, lidostas, pašvaldību ēkas) 
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Dezinfekcijas 
risinājumi 

Darbības princips 

1. „URFOG” miglas ģeneratori īsā laikā periodā piepilda visu telpu ar miglu. 

Viena no sastāvdaļām (propilēnglikols) izplata pa telpu vielu, kam piemīt 

dezinficējošas īpašības.  

2. Lielais miglas daudzums piepilda visas starpiņas, pārklāj horizontālās un 

vertikālās virsmas. Migla telpās turas apmēram 2 stundas, virsmas tiek 

pārklātas ar vielām, kam piemīt dezinficējošas īpašības.  

3. Pēc divām stundām migla izkliedējas, telpas atkal var lietot.  

 

Pēc līdzīga dezinfekcijas principa tiek dezinficētas telpas, lidmašīnas, 

publiskās telpas un pat ielas. Taču šis veids ir efektīvāks, jo tas biezā slānī 

piepilda visus atklātos tukšumus, kā arī samazina cilvēku darba laiku.  
 
 



 

Dezinfekcijas 
risinājumi 

Priekšrocības 
 

Ātra iedarbība 
Pat lielu telpu ar dezinficējošo 

miglu var piepildīt mazāk kā 

minūtē. Telpas var lietot ātrāk 

nekā pēc 2 stundām.  

 

Vertikālu un horizontālu 

virsmu pārklāšana 
Migla vienmērīgi izplata 
dezinficējošās vielas pa telpu, 
kas nonāk gan uz horizontālām, 
gan arī vertikālām virsmām.  

 

Attīra gaisu 
Pirms vielas ar dezinficējošām 

īpašībām nonāk uz virsmām, tās 

ilgu laiku atrodas gaisā, tādā veidā 

dezinficējot telpu gaisu.  

 

Nav sliktas smaržas 
Viela neatstāj sliktu smaržu 

telpā, tādā veidā neizraisot 

papildu diskomfortu vai 

nepatīkamas sajūtas. 

 

Mazāk mitruma 
Pildvielā ir mazs šķidruma 

daudzums, tāpēc pēc telpas 

piepildīšanas ar miglu mitruma 

daudzums ievērojami nepalielinās. 

Nodrošināts rezultāts 
Ja cilvēks veic dezinfekciju, nav 

iespējams nodrošināt vienmērīgu 

virsmu pārklāšanu. Taču migla tiek 

izplatīta pa visu telpu. Ievērojami 

samazinās cilvēcisko kļūdu 

iespējamība.  

 

Pārklāj vismazākos 

tukšumus  
Aktīvās šķidruma vielas daļiņu izmērs 
ir 1-5 mikroni, tāpēc nosēšanās laikā 
tās iekļūst pat mazākajos tukšumos.  

 

Nekaitē cilvēkiem 
Tā ir droša formula, kas cilvēkiem 

neizraisa negatīvas sekas, turklāt 

tai ir maza iespējamība izraisīt 

alerģiskas reakcijas.  

 

Nekaitē virsmām 
Daļa dezinfekcijas līdzekļu ir 

agresīvi, tāpēc var bojāt jutīgas 

virsmas, tādā veidā nodarot 

kaitējumu arī videi.  



 

Iekārtas 
 

FAST 250 PUMP PRO PLUS 
Up to 250 m3 (recommended visibility) 

One bag 1000 ml included 

Shot programmable in seconds 

Vertical/horizontal installation 

THREE INPUTS: arming, shooting 

and PIR sensor validation 

FOUR OUTPUTS: empty bag, fault, tamper, 

shot confirmation 

Adjustable nozzle 
 

FAST 1500 PUMP PRO PLUS 
Up to 1500 m3 (recommended visibility) 

One bag 1000 ml included 

Shot programmable in seconds 

Vertical/horizontal installation 

THREE INPUTS: arming, shooting 

and PIR sensor validation 

FOUR OUTPUTS: empty bag, fault, tamper, 

shot confirmation 

Adjustable nozzle 

FAST 500 PUMP PRO PLUS 
Up to 500 m3 (recommended visibility) 

One bag 1000 ml included 

Shot programmable in seconds 

Vertical/horizontal installation 

THREE INPUTS: arming, shooting 

and PIR sensor validation 

FOUR OUTPUTS: empty bag, fault, tamper, 

shot confirmation 

Adjustable nozzle 
 

FAST 4000 PUMP PRO PLUS 
Up to 4000 m3(recommended visibility) 

One bag 4000 ml included 

Shot programmable in seconds 

Vertical installation 

THREE INPUTS: arming, shooting 

and PIR sensor validation 

FOUR OUTPUTS: empty bag, fault, tamper, 

shot confirmation 

Adjustable nozzle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YES YES YES YES 

 PUMP 250 PUMP 500 PUMP 1500 PUMP 4000 

MAX FOG EMISSION IN A SINGLE SHOT 250 m 3 500 m 3 1500 m 3 4000 m 3 

MAX SECONDS IN A SINGLE SHOT 30 sec 30 sec 70 sec 180 sec. 

TOTAL EMISSION WITH FULL FOG BAGS 1500 m 3 1500 m 3 1500 m 3 6000 m 3 

CYLINDERS OR PUMP FOG STORM PUMP FOG STORM PUMP FOG STORM PUMP FOG STORM PUMP 

FOG TANK CAPACITY 1 L PLASTIC BAG 1 L PLASTIC BAG 1 L PLASTIC BAG 4 L PLASTIC BAG 

WORKING TIME WITHOUT MAINS POWER ABOUT 2 H ABOUT 2 H ABOUT 2,5 H 5 H 

HEATING TIME ABOUT 70 min. ABOUT 70 min. ABOUT 2 H 8 H 

VERTICAL MOUNTING YES YES YES YES 

HORIZONTAL MOUNTING YES YES OPT. NO 

SERIAL PORT FOR BUS YES YES YES YES 

AVERAGE POWER CONSUMPTION 37 W 42 W 60 W 80 W 

BACK UP BATTERY 2 Ah 2 Ah 2 Ah 2 Ah 

ELECTRONIC BOARD PLUS PLUS PLUS PLUS 

CABINET TYPE PRO PRO PRO PRO 

FOG FLUID CERTIFIED AS NOT DANGEROUS YES YES YES YES 

EUROPEAN STANDARD      

CERTIFICATIONS     

HEATER CARTDRIGE 300 W 300 W 600 W 600 W 

PRICE (RRP) €1430 €1830 €2910 €4630 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         SAS „Efektyvūs saugos sprendimai”  
                            / +370 656 75767 / info@prosauga.lt 
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