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A Sanosil® Powerfog készülék leírása
A Sanosil® Powerfog egy hordozható elektro-pneumatikus hideg
ködképző készülék. Ez a készülék végzi a Sanosil®
fertőtlenítőszer aeroszollá porlasztását, hogy optimális legyen a
felületek fertőtlenítése a kis és közepes méretű helyiségekben.
Az erős, 1500 W teljesítményű villanymotor egy nagy
teljesítményű turbina segítségével erős légáramot hoz létre.
Kifejezetten
a
porlasztásos
eljáráshoz
kifejlesztett,
örvényáramlásos Venturi fúvókák segítségével történik a
Sanosil® fertőtlenítőszer nagyon kisméretű aeroszollá
porlasztása.
Egy precíziós áramlási mennyiség szabályozó (ködpermet-csap)
lehetővé teszi az aeroszol cseppek méretének fokozatmentes
beállítását a rendkívül apró aeroszol cseppektől kezdve egészen a
nedves ködpermet cseppek méretéig. A Sanosil® Powerfog
készülék üzemeltethető mobil üzemmódban (a készülék
hordozására szolgáló vállszíj segítségével) vagy fix, helyhez
kötött üzemmódban (pl. egy asztalra helyezve).

A csomag tartalma
A Sanosil® Powerfog szállítmány a készüléken kívül az alábbi tartalék alkatrészeket foglalja magába:
-Tölcsér szitaszűrővel, aminek a lyukbősége 0,4 mm
-Párnázott vállszíj
-Fokozat nélkül beállítható speciális adagoló fúvóka (kifejezetten a Sanosil® fertőtlenítőszerhez tervezve)
-Tömítőgyűrűk
-Tartalék előszűrők
-Kezelési útmutató

Műszaki adatok:
Főméretek:
41 x 34 x 37 cm
Súly:
5,4 kg
Fertőtlenítőszer tartály űrtartalma:
5l
Átfolyási mennyiség:
5,3 – 48 l/h
Teljesítmény:
1,5 kW/6,8
Permetcseppecskék szórási távolsága maximum 25 m, legkisebb permetcseppecske méret esetén.
Permetcseppecskék mérete: 10 – 20 mikron

Szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai információink széles körű vizsgálatokon alapulnak. Tanácsainkat a legjobb tudásunk
szerint adjuk, azonban kötelezettség vállalás nélkül, mivel a termék felhasználásának és tárolásának körülményeit nem
befolyásolhatjuk. A termék szakszerűtlen alkalmazása miatt esetlegesen bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk.
Egyébként a szokásos szállítási és fizetési feltételek érvényesek.
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Sanosil Powerfog
hordozható pneumatikus hideg ködképző
készülék

kezelési útmutatója
Bekapcsolás





Győződjünk meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van-e és zárva van-e a ködpermetcsap (C).
Vegyük ki a fertőtlenítőszer tartályt (E) a készülék tartószerkezetéből és töltsük be a szükséges
fertőtlenítőszer mennyiséget.
A fertőtlenítőszer tartályt (E) a helyére kattintással rögzítsük és húzzuk szorosra a csavaros záró
fedelet (D)
Győződjünk meg arról, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő hosszúságú csatlakozó kábel és ezután
a készüléket csatlakoztassuk az elektromos hálózatra.

Kikapcsolás:



Zárjuk el a ködpermet-csapot (C), várjunk, amíg azt nem tapasztaljuk, hogy már nincs
fertőtlenítőszer a fúvókában (A), és ezután kapcsoljuk ki a készüléket (F).
Alaposan öblítsük át a készüléket tiszta vízzel a munka befejeztével, ürítsük le a vezetékeket és
kapcsoljuk ki a készüléket (F).
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A)

Kézi fogantyú /permetező fúvóka

B)

Adagoló szelep

C)

Köd csap

D)

Csavaros zárófedél

E)

Fertőtlenítőszer tartály

F)

Be-/Ki kapcsoló

G)

Tartó heveder

H)

Motor, turbinával

Biztonságtechnikai előírások:












Nagy koncentrációjú Sanosil® termékek (Sanosil S015, Super 25, HWP) alkalmazása esetén
azokat a Sanosil Powerfog készülékbe töltés előtt hígítani kell, mert a Sanosil® termékek
hidrogén-peroxid tartalma nem lépheti túl az 5%-ot. (Azaz Maximum 10%-os Sanosil Super 25Ag
oldatot használjunk!)
A permetezést kizárólag Sanosil® fertőtlenítőszerrel végezzük. Ha nem a készülék rendeltetésének
megfelelő terméket használjuk, akkor ez többek között tűz- és robbanásveszélyt idézhet elő.
Elektromos berendezésekre és vezetékekre tilos a szert permetezni.
A készüléket nem folyadék tárolására terveztük, ezért a készüléket minden nap ürítse le a használat
után, és vezetékes vízzel öblítse ki.
A sérült kábelt vagy csatlakozót azonnal cseréljük ki.
A készüléket tartsuk szárazon, és ne alkalmazzuk nedves helyiségekben.
A készülék javítását bízzuk szakemberre.
Minden karbantartási munka során a készülék legyen üres, és ne legyen nyomás alatt.
A fertőtlenítőszer kipermetezése során viseljünk megfelelő védőfelszerelést. Különösen fontos,
hogy viseljünk arcmaszkot (legjobb, ha az arcunkat teljesen elfedő maszkot használunk).
A fertőtlenítőszerrel kezelt helyiségbe ne lépjünk be kb. két óráig, ezután a helyiség korlátozás
nélkül használható.
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