UR FOG Montážny a užívateľský manuál

UPOZORNENIE! Všetky systémy generátorov hmly od UR FOG by sa mali používať len s
originálnymi náplňami značky UR FOG. Je prísne zakázané používať akékoľvek iné
náplne predtým písomne neautorizované firmou UR FOG s.r.l.
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Podmienky pre používanie budú automaticky akceptované po odstránení ochranných
nálepok z produktu.
1

OBSAH BALENIA

V balení sa nachádza:
1
Generátor hmly model Modular 200/300/400/500/800
2
Jedna náplň 500ml pri modeloch 200/300, náplň 750ml pri modeloch 400/500,
náplň 1000ml pri modeli 800
3
Výstražná samolepka indikujúca prítomnosť zariadenia
4
Montážny a užívateľský návod
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PREDSTAVENIE VÝROBKU

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok UR Fog
Významné technologické inovácie, ako systém vstrekovania, jednorázové náplne,
ekologický a ekonomický systém pre čo najlepšie využitie celej náplne, spoločne so
systémom ohrevu robia z generátora hmly Modular najvýkonnejšie zariadenie na trhu s
bezpečnostnými systémami
jednoduché:
lacné:
3

zariadenia sa ľahko inštalujú a integrujú do existujúcich poplachových
systémov, majú 1 náplň
najnižšia spotreba elektrickej energie medzi generátormi hmly
PODMIENKY POUŽÍVANIA A UPOZORNENIA

Hmla generovaná systémami UR Fog nespôsobujú problémy alebo zranenia osobám
počas krátkeho pobytu v priestore zaplnenom hmlou, ak sa systém používa v súlade s
doporučeniami výrobcu. Vypúšťaná hmla je certifikovaná medzinárodnou autorizovanou
certifikačnou spoločnosťou ako bezpečná pre ľudí a zvieratá a je odskúšané, že
nenecháva žiadne rezíduá. Výrobky UR Fog sú certifikované na základe platných
Európskych zákonov a nariadení. Za certifikácie požadované v určitých krajinách je
zodpovedný distribútor v tej ktorej krajine. Dokumenty potrebné na certifikáciu môžu byť
vyžiadané mailom na adrese support@urfog.com. Výrobca nezodpovedá za prípadné
poškodenie predmetov pri kontakte so substanciou na báze glykolu, vody a alkoholu.
Každý zamestnanec alebo pracovník, ktorý môže byť vystavený vypustenej hmle, musí
byť vopred upozornený musí byť otestovaný na alergickú reakciu na zložky uvedené
vyššie. V čase písania tohto manuálu neboli doposiaľ zaznamenané žiadne problémy
súvisiace s alergiami. UR Fog nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne škody
alebo podmienky používania, ktoré neboli požadované a špecificky preverené akoukoľvek
zvlášť uvedenou požiadavkou pred montážou tohto zariadenia. iac informácií o náplniach
môžete získať z produktového listu zverejneného na webovej stránke www.urfog.com.
Vyhľadajte lekára, v prípade že požijete náplň alebo po kontakte s očami alebo pokožkou
sa u vás prejaví akákoľvek reakcia. V každom prípade miesto ihneď opláchnite vodou a
mydlom. Nikdy nezostávajte dlho v miestnosti naplnenej hmlou. Nikdy nepoužívajte
náplne, ktoré nie sú doporučené výrobcom ani ich nikdy nenapĺňajte, sú jednorázové.
Prázdne náplne likvidujte v separovanom zbere. Náplne skladujte mimo dosahu detí alebo
zvierat. Tryska môže byť horúca, nedotýkajte sa jej, mohla by spôsobiť popálenie.
Nepozerajte priamo do trysky. Nepoužívajte produkty UR Fog na iné účely, ako ochranu
pred zlodejmi alebo lúpežou. Správny výber podmienok používania pre prípad lúpeže vám
navrhne bezpečnostný poradca. Nikdy nepoužívajte rozdielne náplne ani nepridávajte
žiadnu prísadu do náplne. Nepoužívajte ani neuchovávajte naplnené generátory vo
vozidlách a nikdy neprepravujte generátory skôr, než po 24 hodinách po ich vypnutí.
Počas transportu nesmú byť aktivované.
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DOPORUČENIA PRE MONTÁŽ GENERÁTOROV HMLY

Dodržujte, prosím, nasledovné inštrukcie pre montáž UR Fog systémov:
1
Tieto zariadenia nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou,
senzorickou alebo mentálnou spôsobilosťou alebo s nedostatkom skúseností a
znalostí, aj keby na nich dozerala osoba zodpovedná za ich bezpečnosť
2
Zabezpečte, aby sa deti nemohli hrať s týmto zariadením
3
Stroj musí byť nainštalovaný tak, aby nebránil únikovým cestám
4
Preverte, aby hmla neznižovala viditeľnosť v blízkosti schodísk, odpočívadiel,
pohybujúcich sa objektov, ktoré by mohli spôsobiť pád alebo zranenie osôb
5
Ak sa používa zariadenie vo viacpodlažnej budove a ak úniková cesta vedie
oblasťou, ktorá je chránená generátorom hmly, doporučuje sa inštalovať akustické
varovanie s inštrukciami pre pohyb v danom priestore
6
Nepozerajte sa priamo do trysky. Nepridávajte žiadne prísady do náplne
7
Tryska môže mať vysokú teplotu, dotyk môže spôsobiť popáleniny
8
Počas činnosti UR Fog systému nestojte bližšie ako 1 m od zariadenia
9
Pred testovaním systému nezabudnite informovať najbližší požiarny zbor, predídete
tak falošným výjazdom
10
Nezabudnite nalepiť výstražné samolepky upozorňujúce na prítomnosť UR Fog
11
Oznámte montáž systému príslušnému požiarnemu zboru alebo iným inštitúciám,
ak je to nutné
12
Je nevyhnutné mať externý spínač na oddelenie generátora hmly od poplachového
systému a mal by byť aktivovaný pred obsluhou, aby sa predišlo situácii, že by
napríklad stupný test aktivoval generátor hmly
13
Nikdy nesmerujte prúd hmly na objekty alebo stenu bližšie než 2 metre a ak je to
možné, zvýšte doporučenú vzdialenosť. Vďaka výkonu UR Fog dokáže počas
prvých 3 sekúnd prúd hmly prekonať 10 metrovú vzdialenosť od miesta inštalácie
14
Nastavenie času práce v intervale minimálnej a maximálnej hodnoty uvedenej v
tabuľke zamedzíte prehnanej emisii hmly. Aj keď je hmla suchá a nezanecháva
stopy, ale výrazné prekročenie doporučených hodnôt môže stopy zanechať
15
Montážna výška zariadenia je okolo 2,5m, aby nebolo voľne dosiahnuteľné a
predišlo sa prípadnej sabotáži
16
Nepremiestňujte zariadenie, ak je ešte horúce
17
Hlavná časť generátora UR Fog, kde je pod kovovým krytom umiestnený systém
ohrevu, by mala byť otváraná len v autorizovanom servisnom centre. V žiadnom
prípade neodstraňujte kryt ohrevu do 24 hodín po vypnutí napájania. Vnútorné časti
môžu mať stále ešte vysokú teplotu
18
Neaktivujte generátor hmly, pokiaľ nie je inštalácia kompletná
19
Posledným krokom by malo byť vloženie náplne a kontrola funkcie sabotáže
20
Keď je inštalácia ukončená, systém vždy otestujte
21
Generátor montujte tak, aby žiadne prekážky pred ním nebránili šíreniu hmly
22
Koniec kábla by nemal byť pripájkovaný v mieste, kde je vystavený prítlaku
23
Generátory UR Fog sa nesmú vystavovať vodným kvapkám alebo vodnému spreju
24
Požiadajte distribútora UR Fog o zaškolenie pre montážnych pracovníkov, aby bola
zabezpečená optimálna inštalácia zariadenia
25
Obsah náplní je s toleranciou +/-10%
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TECHNICKÉ PARAMETRE A VÝDRŽ ZÁLOŽNEJ BATÉRIE

Model

200

300

400

500

800

7,5 kg

8 kg

8,5 kg

8,5 kg

9,5 kg

Maximálna emisia
hmly na jednu
emisiu

200/600* m³

300/900* m³

400/1200* m³

500/1500* m³

800/1600* m³

Celková emisia hmly
pri vyčerpaní náplne

850/2550* m³

850/2550* m³

1275/3825* m³

1275/3825* m³

1700/5100* m³

Objem náplne

1x500 ml

1x500 ml

1x750 ml

1x750 ml

1x1000 ml

Čas práce po
výpadku 230V

1 hod

1 hod

1 hod

1 hod

2 hod

Maximálny príkon
ohrevu

170 W

170 W

280 W

280 W

280 W

Priemerný príkon pri
ohreve

170 W

170 W

280 W

280 W

280 W

asi 1 hod

asi 1 hod

asi 1 hod

asi 1 hod

asi 2 hod

Priemerná spotreba

37 W

37 W

48 W

48 W

48 W

Maximálny prúd pri
12V

1,2 A

1,2 A

1,8 A

2A

2,5 A

Hmotnosť bez
náplne

Čas ohrevu

Záložná batéria

Pb 12V/2Ah

Pb 12V/2Ah

Pb 12V/2Ah

Pb 12V/2Ah

Pb 12V/2Ah

Tamper krytu

nie

nie

nie

nie

nie

Tamper skrinky

nie

nie

nie

nie

nie

* priemyselný štandard ako u ostatných výrobcov
Signalizácia „empty“ indikuje, že zariadenie je stále schopné vypúšťať hmlu
naplno, ale doporučuje sa zaobstarať čím skôr ďalšiu náplň na výmenu
VAROVANIE
neodpájajte zariadenie ihneď po emisii
vymieňajte záložnú batériu raz za 2 roky
vymeňte zásobník hneď ako sa objaví signalizácia „empty“
generátor nesmie byť aktivovaný, ak nie je cirkulácia vzduchu z bočných strán
6

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU

Generátor hmly doporučujeme vždy upevniť o stenu, aj keď bude umiestnený na rovný
povrch. Voliteľný držiak, ktorý je doporučený pre stropnú montáž, uľahčí štandardnú
inštaláciu, lebo umožní prestrčiť káble cez otvory v zadnej časti. Voliteľný otočný držiak sa
môže použiť pre montáž na stenu.
Vždy preverte, či držiak alebo nosná plocha sú schopné uniesť hmotnosť zariadenia.
Nedoporučuje sa skrytá montáž generátora za stenu do uzavretého priestoru bez
ventilácie, aby sa predišlo prehriatiu zariadenia.
UPOZORNENIE: Generátor hmly upevnite o stenu bezpečne v súlade
s inštrukciami pre montáž, aby sa zamedzilo úrazom.
Vyberte zariadenie z balenia a odskrutkujte 4 skrutky predného panela
Odoberte predný panel, sprístupnite tak dosku elektroniky, napájací zdroj
DC12V, jednotku ohrevu a náplň.
5
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ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE

Vstupné napätie 230V tvorí základné napájanie pre ohrev výmenníka a cez spínaný
napájací zdroj aj napájanie dosky elektroniky a pumpy. Doba funkčnosti výmenníka po
vypnutí vstupného napätia, počas ktorej je zabezpečená správna činnosť generátora je
rôzna a závisí od konkrétneho modelu.
Činnosť elektroniky a systému pumpy je počas výpadku 230V zabezpečovaná záložnou
batériou (nie je súčasťou dodávky).
Ohrievací prvok má výkon 180W, priemerná spotreba je 170W počas ohrevu a medzi 40W
a 60W počas činnosti.
Nepoužívajte inverter alebo UPS ak si nie ste istý, že vytvárajú
sínusoidu čistú a nie modifikovanú. Zistite u výrobcu UPS túto
skutočnosť ešte pred jeho pripojením.
Maximálny prúdový odber systému je 2A.
Pripojenie systému na sieť 230V a 110V musí vykonať kvalifikovaný technik.
Zariadenie pripájajte k sieti až po ukončení inštalácie.
Je nevyhnutné pripojiť aj zemniacu svorku.
Systém generátora hmly musí byť pripopjený k napájacej sieti cez prúdový istič s
menovitým prúdom 10A a menovitou citlivosťou 30mA
BERTE NA VEDOMIE, ŽE VŠETKY ZARIADENIA NAPÁJANÉ Z
ELEKTRICKEJ SIETE SI VYŽADUJÚ INŠTALÁCIU V SÚLADE S
NORMAMI PLATNÝMI V PRÍSLUŠNEJ KRAJINE INŠTALÁCIE.
AK JE TREBA VYMENIŤ POISTKU, TAK LEN S NASLEDOVNÝMI
PARAMETRAMI:
250V, typ H (1500A), s keramickým telom
REF. STD. EN60127-2-3/DIN41660 3,15A
napríklad OMEGA GT520231
Počas pripájania zariadenia k sieti
230V venujte pozornosť zapojeniu a
utiahnutiu skrutiek na svorkách. Zlý kontakt
alebo zámena zemniacej svorky môžu viesť
k strate záruky a spôsobiť problémy alebo
závady súvisiace s riadením teploty.
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PRIPOJENIE NAPÁJACIEHO ZDROJA
1 pripojovacie svorky 12V
2 pripojovacie svorky 230V
3 sieťové napájanie 230V
4 zemniaca svorka
5 priestor záložnej batérie

Záložná batéria je nevyhnutná pre bezpečné
používanie zariadenia, je dobíjaná z dosky
elektroniky. Priestor pre uloženie záložnej
batérie 12V 2Ah je hneď vedľa výmenníka
Prístup k batérii je možný po odstránení
skrutiek a plastového predného krytu
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POPIS SVORKOVNICE VSTUPOV A VÝSTUPOV
Popis PIN konektorov svorkovnice
Napájací zdroj DC12V
1 +
výstup DC12V (max 300mA)
2 –
pripojenie 0V DC
VÝSTUPY
3 READY dosiahnutá pracovná teplota
4 ARM
pripravené k emisii
5 EMPTY/FAULT prázdnanáplň/
chybazariadenia
VSTUPY
6 -GND
7 ARM
8 TRIG

zemniaca svorka
vstup pre aktiváciu
vstup spustenia emisie

Poznámka: obidva príkazy sú spinacie
kontakty, voči zemniacej svorke
7

VÝSTUP DC12V
Výstup DC12V (maximálne 300mA) pre elektrické pripojenie lokálnych zariadení riadených
doskou elektroniky. Môže byť použitý na napájanie lokálneho snímača PIR alebo prijímača
diaľkového ovládania. Neprekračujte prúdový výstup.
VÝSTUPY
EMPTY Výstup (NPN otvorený kolektor) sa uzatvára voči zápornému pólu, keď je náplň
prázdna alebo s objemom blízkym rezerve. Signál je aktivovaný snímačom, ktorý detekuje
koniec náplne iba počas emisie. Indikácia prázdnej náplne sa dá zrušiť zatlačením tlačidla
RESET (pozri kapitolu 12) Z tohto dôvodu, ak by bola vložená prázdna alebo takmer
prázdna náplň, zariadenie bude schopné detekovať tento stav až počas emisie.
FAULT Výstup( NPN otvorený kolektor) sa uzatvára voči zápornému pólu, keď má
zariadenie závadu, ktorá bráni funkčnosti systému. Aktivuje sa aj vtedy, ak je požadovaná
údržba, napríklad slabá záložná batéria, porucha napájacieho zdroja alebo detekcia
nesprávnej hodnoty teplotného senzora. V prípade výpadku siete 230V sa zariadenie
samo zapne po obnove 230V.
Dopúoručuje sa pripojiť aspoň prvé 2 výstupné signály na panel poplachovej signalizácie
(EZS) alebo iného zariadenia, ktoré by bolo schopné preposlať signál zvoleným osobám.
Aby sa predišlo falošnej aktivácii systému rozpojenie vodičov neaktivuje emisiu
hmly, preto doporučujeme zdvojiť kontrolu spoľahlivosti pripojenia k panelu EZS a
chrániť vodiče pred úmyselným alebo potencionálnym poškodením.
VSTUPY
ARMING
Uzavretie kontaktu ARM rozsvieti modrú signalizačnú LED a keď zariadenie dosiahne
pracovnú teplotu, bude pripravené na generovanie hmly. Reset stavu ARM okamžite zruší
náhodnú emisiu hmly.
TRIG
Ak je zariadenie aktivované a je dosiahnutá pracovná teplota, uzavretie kontaktu TRIG
spôsobí emisiu hmly počas nastavenej doby. Ak sa počas emisie kontakt ARM rozpojí,
emisia sa okamžite preruší.
Po emisii sa žiadne ďalšie príkazy nevykonajú po dobu 120 sekúnd.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

J4 svorkovnica pripojenia 230V
J5 konektor pre výhrevné teleso
J2 kábel poistky
J7 konektor napájacieho zdroja 12V
J9 konektor záložnej batérie 12V 2Ah
J8 svorkovnica snímača teploty
J10 svorkovnica vstupov a výstupov
J11 konektor RS232
J3 a J6 konektory pumpy FogStorm
J1 port USB
F4 sieťová poistka

W1

nastavenie času emisie

W2

rezerva (otvorený)

W3

rezerva (zatvorený)
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PRÍKLADY ZAPOJENIA
Zapojenia a príklady uvedené nižšie majú za cieľ iba lepšie
pochopiť operácie vstupov a výstupov. Žiadna zo schém nižšie
nepredstavuje „jednoduchú schému činnosti“, keďže existujú
presné indikácie a iba využitie všetkých vstupov a výstupov na
doske elektroniky umožní dodržanie štandardov EN50131-8.
Doporučuje sa použiť funkciu „HOLD-UP“ po dôkladnom
vyhodnotení rizík od bezpečnostného poradcu.
Keď je generátor hmly FAST Modular aktivovaný (ARMED),
okamžite je pripravený generovať hmlu. Z bezpečnostných
dôvodov, aby sa zamedzilo falošnej emisii hmly, doporučuje sa
naprogramovať panel EZS tak, aby bol dostatočný čas na
opustenie chráneného priestoru.

A
B
C

vstupy FAST Modular pripojené ku štandardným výstupom panelu EZS
vstupy FAST Modular pripojené na reléové výstupy panelu EZS
zapojenie výstupných vodičov FAST Modular pre ovládanie LED a relé

A – vstupy FAST Modular pripojené ku štandardným výstupom panelu EZS

Výstupy ON/OFF tohto panelu EZS majú otvorený kolektor NPN, ktorý je rozpojený, keď je
EZS vypnutá (DISARM), a pripojený na mínus, keď je EZS zapnutá a stráži (ARM).
Výstup panela EZS je NO a uzatvorí sa počas poplachu.
9

B – vstupy FAST Modular pripojené na reléové výstupy panelu EZS

Výstup ON/OFF panelu EZS je otvorené relé keď je EZS vypnutá (DISARM) a relé je
neustále zatvorené keď je EZS zapnutá (ARM).
Poplachový výstup panelu EZS má otvorené relé, ktoré sa zatvorí, keď sa detekuje stav
poplachu.

C – ukážka zapojenia výstupov FAST Modular pre ovládanie LED a relé
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NASTAVENIE ČASU EMISIE

Pre nastavenie času emisie je potrebné odstrániť čelný panel. Nasaďte jumper W1 na
prepojku do pozície SET ako je na obrázku. Zatlačenie tlačidla RESET vyvolá blikanie
prednej zelenej signálnej LED, každé bliknutie znamená 1 sekundu. Opätovné zatlačenie
tlačidla RESET nepridáva ďalšie sekundy k pôvodnej hodnote, ale začína počítať od nuly.
Ak bude tlačidlo stlačené na dobu dlhšiu ako je čas emisie povolený pre daný model, bude
čas nastavený na maximálnu hodnotu.
Čas emisie sa dá nastaviť po sekundách, ale pre korektnú aktiváciu sledovania úrovne
rezervy musí byť čas emisie nastavený minimálne na 4 sekundy.
DOPORUČENÝ ČAS EMISIE V ZÁVISLOSTI OD VEĽKOSTI PRIESTORU [m³]
Generátor hmly FAST Modular je schopný produkovať hmlu po nastavenú dobu emisie v
sekundách. Najväčšie množstvo 5,6ml/s (model 200) a 11,3ml/s (model 800) umožňuje
naplniť hmlou priestor 200 až 800 m³.
Môžu sa vyskytnúť prípady, keď z dôvodu špecifických miestnych charakteristík, typu
trysky, hodnoty teploty a tlaku, úrovne hustoty hmly a osvetlenia v chránenej oblasti, bude
potrebné zvýšiť alebo znížiť čas emisie. Vzorec na výpočet času emisie
(AxBxC)xHxTxRxI
A, B, C
H
T
R

rozmery chráneného priestoru
hustota vygenerovanej hmly
teplota a tlak vzduchu
akceptovateľné rezíduum v prípade saturácie parametra T

I

intenzita svetla

V nasledovných tabuľkách sú uvedené doporučené hodnoty emisie hmly v závislosti od
hodnôt času pri priemerných hodnotách teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu.
Pre korektný výber modelu je potrebné preveriť, či saturácia chráneného priestoru
neprebehne rýchlejšie, ako sa predpokladalo.
11

TABUĽKA ČASU EMISIE PRE MODULAR 200 (max 28 s)
priestor [m³]

emisia [s]

priestor [m³]

emisia [s]

priestor [m³]

emisia [s]

25 (75*)

4

75 (225*)

11

150 (450*)

21

50 (150*)

7

100 (300*)

14

200 (600*)

28

TABUĽKA ČASU EMISIE PRE MODULAR 300 (max 40 s)
priestor [m³]

emisia [s]

priestor [m³]

emisia [s]

priestor [m³]

emisia [s]

50 (150*)

7

150 (450*)

21

300 (900*)

40

75 (225*)

9

200 (600*)

28

100 (300*)

14

250 (750*)

35

TABUĽKA ČASU EMISIE PRE MODULAR 400 (max 46 s)
priestor [m³]

emisia [s]

priestor [m³]

emisia [s]

priestor [m³]

emisia [s]

50 (150*)

6

150 (450*)

21

300 (900*)

40

75 (225*)

9

200 (600*)

23

400 (1200*)

46

100 (300*)

12

250 (750*)

35

TABUĽKA ČASU EMISIE PRE MODULAR 500 (max 48 s)
priestor [m³]

emisia [s]

priestor [m³]

emisia [s]

priestor [m³]

emisia [s]

50 (150*)

6

150 (450*)

16

300 (900*)

27

75 (225*)

9

200 (600*)

21

400 (1200*)

37

100 (300*)

12

250 (750*)

24

500 (1500*)

48

TABUĽKA ČASU EMISIE PRE MODULAR 800 (max 69 s)
priestor [m³]

emisia [s]

priestor [m³]

emisia [s]

priestor [m³]

emisia [s]

50 (150*)

5

200 (600*)

19

500 (1500*)

43

75 (225*)

8

250 (750*)

22

600 (1800*)

51

100 (300*)

10

300 (900*)

26

700 (2100*)

60

150 (450*)

14

400 (1200*)

35

800 (2400*)

69

*priemyselný štandard u iných výrobcov
Hodnota v prvom stĺpci udáva objem chráneného priestoru a príslušná hodnota času
emisie je v druhom stĺpci. Objem udávaný v m³ sa može meniť v závislosti od dosiahnutej
hustoty hmly. Pri doporučenej hodnote je možné dosiahnuť najvyššiu hodnotu hustoty
hmly, pri ktorej nevzniknú žiadne rezíduá. V priestoroch, kde malé hodnoty rezíduí
nespôsobia problém, sa môže navýšiť čas emisie. Uvedomte si však, že čím viac hmly sa
vygeneruje, tým dlhší čas bude potrebný na obnovenie viditeľnosti. Veľké množstvo hmly
prekračujúce doporučené hodnoty môže zanechať stopy po emisii. Akékoľvek zvyšky
však väčšinou sami do 24/48 hodín zmiznú. V opačnom prípade sa dajú ľahko odstrániť
vlhkou handričkou. Keď potrebujete dosiahnuť priemernú viditeľnosť do 1 metra po 60
sekundách, čo špecifikuje štandard EN50131-8 a ktorý je referenčný pre všetkých
výrobcov generátorov hmly, bude potrebné znížiť čas enisie na polovicu.
12
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UMIESTNENIE A VÝMENA VRECÚŠKA S NÁPLŇOU
Vložte vrecúško s náplňou do priestoru
ako je to vyobrazené

Na vynulovanie stavu náplne prepojka W1
má byť rozpojená

Vložte nové vrecúško a spojte kovovú
spojku až začujete cvaknutie

Kovová spojka
13

Kovová spojka
Stlačte tlačítko S1
13

POPIS INDIKAČNÝCH LED
ČERVENÁ LED vpravo
svieti: chyba alebo závada (prázdny zásobník alebo málo náplne, výpadok
napájania 230V/slabá záložná batéria)
nesvieti: nie je žiadna chyba ani závada
MODRÁ LED stredná
svieti: zariadenie je aktivované a pripravené na emisiu hmly (svieti spolu so
zelenou LED
nesvieti: zariadenie je deaktivované, emisia hmly nie je možná
ZELENÁ LED vľavo
svieti: zariadenie dosiahlo správnupracovnú teplotu
nesvieti: zariadenie sa zohrieva, emisia nie je možná
Signál EMPTY má aj taký význam, že úroveň náplne je nízka. Znamená to,
že generátor bol v činnosti najmenej 100 sekúnd od posledného RESETu
(platí pre Modular 200)
Rozsvietenie červenej indikčnej diódy v strednej časti napájača nízkeho
napätia znamená, že zariadenie má napájanie. Červená LED s významom
FAULT sa nachádza v hornej časti dosky elektroniky.
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OBSLUHA

UR Fog generátory hmly nevyžadujú zvláštnu obsluhu, napriek tomu sa doporučuje
periodická kontrola nasledovných častí zaškoleným pacovníkom:
1)
2)
3)
4)
5)

stav záložnej batérie a napájacieho zdroja
utiahnutie montážnych skrutiek
stav trysky, či nie je poškodená alebo niečím upchatá
stav tlakového obvodu
činnosť pumpy aspoň raz ročne

KONTROLA ZÁLOŽNEJ BATÉRIE A NAPÁJACIEHO ZDROJA
Preverte, či je hodnota napätia bez záťaže (pri odpojenej záložnej batérii) aspoň 14,1V
priamo na svorkách zdroja a 13,8V na konektoroch záložnej batérie. Ak zistíte iné hodnoty,
nastavte trimmer na napájacom zdroji.
Preverte stav záložnej batérie (poškodenie, prehrievanie), doporučuje sa výmena každé 2
roky kvôli vysokému odberu pri emisii bez sieťového napätia.
SKRUTKY
Skontrolujte, či sú všetky skrutky správne nastavené poprípade ich preskrutkujte.
TRYSKA
Skontrolujte, či výstupný tryska nie je poškodená alebo niečím upchatá vo vnútri.
ROČNÝ FUNKČNÝ TEST PUMPY
Test sa vykonáva skúšobnou emisiou generátora. Aby sa zabránilo vypusteniu veľkého
množstva hmly, doporučuje sa pozastaviť emisiu po niekoľkých sekundách.
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RESET PO CHYBOVOM STAVE

Odpojte zariadenie od všetkých napájacích zdrojov, aj sieťový aj záložný musia byť
odpojené. Počkajte 15 minút a znovu pripojte sieťové aj záložné napájanie.
Tento proces pomôže identifikovať, či bol chybový stav spôsobený prepätím, vážnymi
problémami napájacieho zdroja alebo problémom v teplotnej slučke. Chybový stav indikuje
rozsvietená červená LED (LED DL4 na vrchu), výstup FAULT sa okamžite prepne a
indikuje prechodný alebo stály stav (napríklad nízke napätie záložnej batérie alebo
výpadok sieťového napätia), alebo problém, ktorý sa nedá odstrániť na mieste.
UPOZORNENIE: Červená LED (LED DL1 v strede dosky) znamená, že zariadenie je
zapnuté, nie je to chybový stav.
Pri výpadku sieťového napätia alebo slabej záložnej batérii sa činnosť zariadenia obnoví
samo bez ďalšieho zásahu.
V prípadoch, keď porucha sieťového napätia zapríčiní ďalšie problémy v zariadení
(napríklad v obvode poistky) alebo záložná batéria už nie je schopná ďalšej práce, bude
potrebný zásah obsluhy.
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CHYBY A MOŽNÉ RIEŠENIA

ZÁVADA

PRÍČINA

RIEŚENIE

Tento stav je normálny a
Zariadenie je v poriadku,
môže sa vyskytnúť pri
malé množstvo náplne sa
prvotnej inštalácii, ten úplne
Málo hmly vychádzajúce z stále môže nachádzať vo pominie, keď sa zariadenie
výmenníku
trysky
zohreje

Svieti červená LED ERROR

Skontrolujte napätie DC12V

Odmerajte výstupné napätie
zdroja (14)

Slabá záložná batéria

Vymeňte záložnú batériu

Prázdna náplň alebo úroveň
Vymeňte zásobník s náplňou
rezervného objemu
Výpadok sieťového napätia

Svieti červená LED FAULT

Skontrolujte sieťové napätie
alebo poistku F4

Veľké rušenie v napäťovej
sieti
(blýskanie)
môže
spôsobiť chybu, vykonajte
reštart zariadenia (16), ak
bez úspechu, zariadenie
Porucha, interferencia alebo môže byť vadné
rozdiel
napätí
medzi
Pri rozľahlých inštaláciách
zariadeniami
alebo viac než jednom
zariadení pripojenom k EZS
sa môže vyskytnúť rozdiel
napätí, zariadenia sa musia
navzájom oddeliť
Chyba v tepelnom obvode

Chyba na termočlánkovej
sonde, poistkovom kábli
aleboodpore. Volajte servis

Teplota ohrevu príliš vysoká, Vypnite zariadenie, preverte
chyba termočlánkovej sondy skrutku na konektore J8
Slabé prúdenie
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Vypnite zariadenie, vyčistite
prieduchy

ZÁVADA

PRÍČINA
Svieti predná červená LED

Zariadenie je aktivovane v
stave ARMED, modrá LED
svieti, nevykoná sa príkaz
emisie

Počas nastavovania času
emisie zelená LED raz blikne

Vymenená náplň, potrebný
RESET (13)
Prázdna náplň, vymeňte ju
(13)

Nesvieti predná zelená LED Zariadenie sa ešte zohrieva,
pri pripojenom sieťovom
napätí počkajte do 120 minút
Chyba káblov

Preverte na J10 počas stavu
poplachu, či je kontakt medzi
GND(6) a TRIG(8)

Sieťové prepätie

Vykonajte procedúru obnovy
(16) ak bez výsledku,
vymeňte dosku elektroniky

Prehrievanie dosky
elektroniky
Zariadenie sa nedá prepnúť
do stavu ARMED

RIEŚENIE

Chyba káblov

Jumper W1 je rozpojený,
zariadenie je v režime
RESET

Vyčistite prieduchy (14)
Preverte na J10 počas stavu
poplachu, či je kontakt medzi
GND(6) a ARM(7)
Pozrite na RESET náplne
(12) a nastavenia času
emisie (11)
Upozornenie: preverte a
znovu nastavte čas emisie
Pozrite nastavenie času (11)
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ZÁRUKA

Záruka na zariadenie UR Fog je 2 roky a poskytuje ju priamo díler alebo autorizovaný
montážny pracovník, prosím, požiadajte preto vášho dodávateľa o záruku spolu s kópiu
nadobúdacieho dokladu, ktorý obsahuje sériové číslo zariadenia.
Čo nespadá do záruky: pohyblivé časti a/alebo škody spôsobené nesprávnym používaním
pokiaľ sa nejedná o výrobnú chybu. Náplň ani zásobníky nie sú kryté zárukou.
PO ODSTRÁNENÍ OCHRANNÝCH NÁLEPIEK A OTVORENÍ ZARIADENIA
AKCEPTUJETE VŠETKO, ČO JE PÍSANÉ V TOMTO NAVODE A NA
STRÁNKE www.urfog.com
Doporučujeme likvidovať staré batérie v príslušných odpadových
kontajneroch na recykláciu. Ťažké kovy, ktoré obsahujú, sú recyklovateľné.
Predaj/montáž realizoval:

Pečiatka
Sériové číslo SN:
Dátum inštalácie:
Podpis inštalatéra:

Po ukončení inštalácie zapíšte výrobné číslo zariadenia SN,
dátum inštalácie a podpíšte sa.
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DÁTUM

SERVISNÝ ZÁZNAM

VÝMENA ZÁLOŽ. BATÉRIE

VÝMENA ZÁSOBNÍKA

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

ANO

NIE

Je nevyhnutné vyplniť túto tabuľku
v súlade s bezpečnostnými pravidlami
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PODPIS

