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ATMOSPHERE APS
 

O haze mais fino no mercado 

Mundialmente  famoso, o  ATMOSPHEREAPS,  padrão 
profissional   de   geradores   de   haze   na   indústria 
desde quase duas  décadas,  é  a  combinação  perfeita 
para seus efeitos de luz. 
 

 

ATMe 

O haze mais fino no mercado... 
Está ainda melhor 

O gerador de saída única e de grande volume ATMe, 
é a evolução do famoso ATMOSPHEREAPS, o padrão 
profissional na indústria desde quase duas décadas. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Automatic Purging System™ (APS™) 
(SISTEMA DE PURGA AUTOMÁTICA) 
Este  sistema  purga  o  módulo  de  aquecimento 
Depois do ciclo de aquecimento inicial e depois 
de cada emissão de haze subsequente, impedindo 
acúmulo residual e atolamento. 

 

Virtualmente silencioso, produzindo o haze 
mais fino com o maior tempo se suspensão  

Emissão contínua ou momentânea de haze 

 

 

ATMOSPHEREAPS ATMe 
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Produção manual de haze 
0-100% controle de produção de haze pelo seu 
regulador 

Controle remoto separado e cabo de 8m 

(26 pés) incluso 

Compatível com interface DMX e timer 

de controle remoto 

O consumo mais baixo de fluído na indústria 

55 ml (1,86 oz fl EE.UU.) de fluído por hora 
a 1,38 bar (20 psi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção variável de haze 
Produção de haze de 0 a 100 % controlada 
mediante seu aparelho DMX / RDM. 

Numerosas opções de controle 

Interface de usuário LCD a 4 botões, 3 canais padrões 
USITT DMX512, conectores XLR-5 e conforme RDM. 

O consumo mais baixo de fluído na indústria 

Operando a 1,38 bar (20 psi), o ATMe usa apenas 55ml  
(1,86 oz fl EE.UU) de fluido por hora, por um tempo prazo  
total de 46 horas de seu tanque de 2,5 L (0,66 galão EE.UU.).  



Automatic Purging System (APS   ) Sim, padrão Sim, padrão 
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ESPECIFICAÇÕES 

ATMOSPHEREAPS ATMe 

 

Consumo de fluido 
por hora a 1,38 bar (20 psi) 55 ml (1,86 oz) 55 ml (1,86 oz) 
por hora a 2,76 bar (40 psi) - 110 ml (3,72 oz) 

Consumo de CO2 
por hora a 1,38 bar (20 psi) 0,18 kg (0,4 lb) 0,18 kg (0,4 lb) 
por hora a 2,76 bar (40 psi) - 0,36 kg (0,8 lb) 

Capacidade do tanque 2,5 L (0,66 galão US) 2,5 L (0,66 galão US) 

TM 

(Sistema de Purga Automática) 

Cor do haze Branco puro Branco puro 

Tamanho das partículas 0,5 - 0,7 micrômetro 0,5 - 0,7 micrêmetro 

Tempo total de execução 

a 1,38 bar (20 psi) com o tanque cheio   46 horas 46 horas 
a 2,76 bar (40 psi) com o tanque cheio   - 23 horas 

Tempo de aquecimento 8 minutos 8 minutos 
(máximo) 

Tipo de Fluido MDG Neutral Fluid MDG Neutral Fluid 
(Ficha de Segurança dos 
materiais disponível em mdgfog.com) 

Voltagem de funcionamento 100 - 250 V CA, 50/60 Hz 100 - 250 V CA, 50/60 Hz 

Consumo elétrico 715 W 715 W 

Emissão de ruído 45,4 dB (A) 45,4 dB (A) 
a um metro (3,3 pés) 

Dimensões Altura 68,5 cm (27”) 68,5 cm (27”) 
Largura 18 cm (7”) 18 cm (7”) 
Profundidade 30 cm (12”) 30 cm (12”) 

Peso 23 kg  (51 lb) 16,8 kg (37 lb) 

Peso de transporte 34 kg (76 lb) 30,5 kg (67 lb) 
(com caixa de transporte) 

Certificado Certificado CE y ETL SPE-1000 Certificado CE, aprovado CSA y UL 
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ATMOSPHEREAPS E ATMe  |  FLUIDOS E ACESSÓRIOS 

 

 

MDG NEUTRAL FLUID 

O MDG Neutral é um fluido de fog e haze com base de 
óleo branco altamente refinado e filtrado. 
Disponível nos seguintes tamanhos: 
Garrafa de 4 L (1 galão EE.UU.) - caixa de 4, pacote de 20 L (5,3 galões 
EE.UU.), barril de 200 L (53 galões EE.UU.), recipiente de 1000 L (264 
galões EE.UU.) 

FLIGHT CASE 
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Acessórios de gás 

1-  1,5 KG (3,3 LB) CO2 
Para converter seu gerador para uma versão portátil, 
utilizando uma garrafa Norte americana de gás CO2.  

2- 2,3 KG (5 LB) CO2 
Garrafa Norteamericana de gás 
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3 

(aprovação DOT e TC). 
3- 9 KG (20 LB) CO2 

Garrafa Norteamericana de gás 

(aprovação DOT e TC). 
 

Acessórios de gás 

CO2 GAS REGULATOR 

Norteamericano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suporte de montagem 

cercha 

HANGING TRUSS 

MOUNT BRACKET 

 

Acessórios de gás 

CO2 REFILLING KIT 

- 2x CGA320 
Norteamericanos 

- 2x Europeos 

- 1x Europeo e 
1x Norteamericano 

 

Acessórios de gás 

SINGLE GAS BOTTLE ADAPTER 

Para converter seu gerador a uma versão 
portátil, utilizando uma garrafa norteamericana 
de gas CO2 de 1,5 kilos (3,3 lb) 
 

 

Suporte de montagem 

cercha 

SITTING TRUSS 

MOUNT BR ACKET 

 

 

 

Interface de controle 

1 2-CHANNEL DMX INTERFACE 

2 PLC / DC REMOTE CONTROL TRANSLATOR 

MDGFOG.COM 
1                     2                     3 3 REMOTE CONTROL TIMER 


