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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

THERMOFOG TYP III 
Ważne! 

• Wyłączyć wszystkie alarmy pożarowe w zamgławianym pomieszczeniu. 

• Najlepiej uprzedzić służby ratownicze / straż pożarną przed rozpoczęciem zamgławiania.  

Eliminuje to ryzyko, że ktoś będzie myślał, że się pali i wezwie niepotrzebnie straż pożarną.  

• W przypadku pracy w zamkniętych pomieszczeniach, pomieszczenia te muszą być oznaczone  

zakazem wstępu osób postronnych, w szczególności dzieci. 

• Pamiętać, aby na zamgławianym obiekcie ustawić znak ostrzegawczy / kartkę z informacją,  

kiedy można ponownie wejść do środka. 

• Po każdym użyciu należy układ oczyścić i usunąć cały preparat pozostający w zbiorniku oraz  

starannie przepłukać zgodnie z niniejszą instrukcją. 

• Temperatura otoczenia powinna wynosić od 5 °C do 45 °C. Wilgotność względna poniżej 80%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryb automatyczny 

1. Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni. 

2. Podłączyć przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a pilot sterowania za pośrednictwem 

dostarczonego przewodu podłączyć do urządzenia. 

3. Następnie rurkę dostarczającą płyn podłączyć do zbiornika napełnionego wybranym środkiem 

chemicznym, który ma zostać użyty. 

4. Poczekać, aż dioda READY zaświeci się na zielono, co oznacza, że urządzenie jest w pełni rozgrzane  

i gotowe do użycia. Ustawić pilot sterowania na około 50% maksymalnej mocy i nacisnąć ON. 

5. Gdy wytworzona mgła zapełni przestrzeń, zakończyć naciskając OFF na pilocie sterowania. 

6. Po zakończeniu zamgławiania, uruchomić urządzenie na 10-15 sekund z środkiem TEST FOG w celu 

oczyszczenia. UWAGA! Jeśli urządzenie nie zostanie wyczyszczone, pompy i rurki dostarczające płyn 

mogą zostać zatkane. 

 

Dioda READY (Gotowy) 

Dioda TIMER (Program czasowy) 

Wyświetlacz 

Przycisk ENTER (Zatwierdź) 

Dioda DMX (Wejście DMX) 

Przycisk MODE (wyboru trybu)  

Przycisk zwiększ / zmniejsz 
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Tryb ręczny 

1. Upewnić się, że dioda TIMER jest wyłączona. 

2. Zmienić ustawienia naciskając przycisk MODE, użyć przycisków zwiększ / zmniejsz, aby  

przewijać ustawienia. 
 

2.1. PXX = Wydajność pompy i ustawienie mocy (od 1% do 99%), która kontroluje ilość  

       wytwarzanej mgły podczas zamgławiania. 
 

2.2. XXX = OFF, naciskając ENTER po wybraniu tej opcji, urządzenie zostanie wyłączone. 

3. Nacisnąć ENTER, aby włączyć pompę i rozpocząć zamgławianie. 

4. Aby wyłączyć pompę, naciśnij ponownie ENTER. 
 

Uwaga! Należy pamiętać, że przycisk MODE nie nadaje się do przewijania pozycji menu,  

należy go nacisnąć krótko. Jeśli przycisk MODE zostanie naciśnięty i przytrzymany przez  

ponad dwie sekundy, urządzenie przejdzie w tryb czasowy TIMER.  

 

 

Tryb czasowy 

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE przez około dwie sekundy, aż dioda TIMER zaświeci się  

na czerwono. Oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie czasowym. 

2. Zmienić ustawienia, naciskając krótko przycisk MODE i przewijając ustawienia, naciskając przyciski 

zwiększ / zmniejsz. Nacisnąć ENTER, aby potwierdzić. 

2.1. PXX = Wydajność pompy i ustawienie mocy (od 1% do 99%), która kontroluje   

       ilość wytwarzanej mgły podczas zamgławiania. 

2.2. PXX = Czas przerwy. Kontroluje, jak długo maszyna powinna poczekać, zanim 

       zacznie wytwarzać się mgła. Pierwsza cyfra to minuty, druga cyfra to 1/10 minuty.  

       Np. Jeśli wymagana jest 30-sekundowa przerwa, należy ustawić PXX wartość P0.5 

2.3. FXX = Czas zamgławiania. Ta wartość (od 1 do 99) kontroluje czas powstawania mgły    

 podczas każdego cyklu czasowego. 

2.4. ESC = Zatrzymanie. Naciśnięcie przycisku ENTER, w tej opcji powoduje wyłączenie  

 trybu czasowego, a urządzenie powraca do trybu ręcznego. 

3. Nacisnąć ENTER, aby uruchomić tryb czasowy, następnie dioda TIMER zacznie migać. 

Urządzenie zaczeka w ustawionym czasie przerwy, a następnie będzie wytwarzać  

mgłę zgodnie z ustawioną prędzej wydajnością pompy i czasem zamgławiania.  

Urządzenie następnie się wyłączy i ponownie zaczeka w ustawionym czasie przerwy. 

4. Aby wyłączyć pompę, naciśnij ENTER. Dioda TIMER powróci do początkowych ustawień. 

 
 
 
 

http://www.alron.se/


Alron Chemical Co AB                 
Hagsvängen 6                  
645 41 Strängnäs                  
www.alron.se             

        
 

 

Uwagi 

• Po każdym użyciu należy przepłukać urządzenie do wytwarzania mgły środkiem TEST FOG  

w celu oczyszczenia. UWAGA! Jeśli urządzenie nie zostanie wyczyszczone, pompy i rurki 

dostarczające płyn mogą zostać zatkane. 

• Unikać uruchamiania zamgławiacza bez płynu. W przeciwnym razie pompa będzie pracować  

na sucho i może ulec uszkodzeniu. 

• Niektóre urządzenia mogą mieć problemy z uruchomieniem / wytwarzaniem mgły, gdy są  

ustawione na niską wydajność pompy. Jeśli mgławica się nie uruchamia, należy spróbować  

ustawić PXX na wyższą wartość. 

• Niektóre urządzenia mogą „pluć” zamiast wytwarzać mgłę, gdy wydajność pompy jest  

ustawiona na wartość niższą niż 30. Jeśli urządzenie „pluje”, należy spróbować zmienić  

PXX na wyższą wartość. 

• Praca urządzenia przy dużych wydajnościach pompy przez dłuższy czas powoduje spowolnienie 

urządzenia i ograniczenie wytwarzania ilości mgły. Wydajność pompy o wartości około 48 jest 

„idealnym” ustawieniem, które pozwala urządzeniu wytwarzać ciągłą mgiełkę bez konieczności  

jej spowalniania lub zatrzymywania. 

• Niektóre urządzenia mogą po pewnym czasie mieć problemy z zaworem zwrotnym, który  

znajduje się w dostarczonym korku (patrz rysunek poniżej).  

Zapowietrzenie i zacinanie się podczas wytwarzania mgły oznacza, że pompa pracuje na sucho i  

nie powstaje mgła. Ponieważ maszyna jest wyposażona wewnętrznie w inny zawór zwrotny,  

zaleca się usunięcie tego zaworu zwrotnego. 
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