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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az EFOG3 egy ULV (ultra-low-volume) elektromos porlasztó.
Ez az elektromos készülék a tartályba töltött készítményt három
nejlon fúvókán keresztül fújja ki.
A készülék mind víz, mind olaj alapú oldatok permetezésére
alkalmas.
A tartály nagy sűrűségű és erősen vegyszerálló polietilénből készült.
Az EFOG3 aeroszolos alkalmazásra alkalmasnak nyilvánított vegyi
anyagok, például fertőtlenítőszerek, dezodorok, csíraölők, rovarirtók
stb. permetezésére és adagolására szolgál, olyan helyeken, mint
kórházak, ápolási otthonok, iskolák, üvegházak, istállók, raktárakban
és magánterületek..
A létrehozott cseppek mérete 7-30 mikron között változhat, a
kiválasztott áramlási sebességtől és a készítmény viszkozitásától
függően.

ELEKTROMOS MOTOR TULAJDONSÁGAI
Folyamatos üzemű
220 Volt Ac
3.4 A
50/60 Hz
20.00 Rpm
1000W

EMILTEC srl Via Garonna, 22 • 42124 Reggio nell’Emilia • Italy • C.F. e P.IVA 02674440355

4

www.emiltec.com info@emiltec.com

EFOG3 Felhasználói Kézikönyv
industrial cleaning technologies

MÉRETEK ÉS TELJESÍTMÉNY

Hossz 28,58 Cm
Szélesség 26,04 Cm
Magasság 41,28 Cm
Tartály űrtartalom 4 L

HUN

Áramlási sebesség 0-tól 19 L/H-ig
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FŐ ALKATRÉSZEK

Fúvókák Iránya
A gép lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy a fúvókák irányát 60
fokban, -20°-tól +40°-ig állítsa a
vízszintes tengelyhez képest.
A reteszelő fogantyú lehetővé teszi a
helyzet rögzítését.
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MŰKÖDÉSI ELVEK
A gép egy motor / fúvó egységből, egy fúvóka rendszerből,
fúvóka házból, egy tartályból és egy adagolószelepből áll.
A különböző alkotóelemek az alábbi ábrán vannak azonosítva.
A fúvót egy egyfokozatú / centrifugális járókerék / axiális áramlású,
körülbelül 20 000 fordulat / perc sebességgel működő univerzális motor hajtja.
A fúvó nagy mennyiségű levegőt szállít a fúvókarendszeren
keresztül, amely három különálló fúvókából áll, melyek közül
mindegyik rendelkezik két irányító lapáttal.
Egy sor lapát a levegőt az óramutató járásával megegyező irányban
hajtja, egy másik pedig olyan erőket fejt ki, amelyek porlasztják a
folyékony oldatot, kis cseppecskéket permetezve.
Ezenkívül a speciális alakú csöveken átáramló levegő negatív
nyomást hoz létre a szívócsőben.Ez a negatív nyomás lehetővé
teszi a készítménynek az adagolószelepen keresztüli szívását a
tartályból.

HUN

A kimeneti cseppek mérete általában növekszik az áramlási
sebesség és a viszkozitás növekedésével.
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS
A gép üzemeltetése előtt olvassa el és értelmezze ezeket a
biztonsági óvintézkedéseket!
Ezen óvintézkedések nem megfelelő betartása tüzet, robbanást
vagy áramütést okozhat.
1. ELEKTROMOS ÁRAM
Ez a gép villamos energiát használ az általános kereskedelmi feszültségeken.
Közvetlen érintkezés esetén az ilyen feszültségek veszélyesek az emberi életre.
Minden általános villamosenergia-felhasználáshoz általában alkalmazott
óvintézkedés vonatkozik ennek a gépnek a használatára.
A gépet úgy tervezték, hogy háromerű hálózatról működjön, ahol az egyik
vezeték a földelés.
Tilos leválasztani a földelést, vagy olyan hosszabítót, vagy “csaló” dugalj
használni, mellyel földelés nélküli hálózatról működtethető a gép.
Ez meghiúsítja a biztonsági földelés célját, és veszélyes áramütést okozhat.

2. GYÚLÉKONY OLDATOK
Számos aeroszolos adagolásra alkalmas készítmény, amely ezzel az eszközzel
felhasználható, tűzveszélyes lehet.
Az éghető folyékony gőzök könnyebben meggyulladhatnak, mivel egységes keveréket
képeznek a levegővel, amely tartalmazza az égéshez szükséges oxigént.
A levegőbe került éghető folyadékok, vagy azok apró részecskéi képesek
terjeszteni a lángot egymás között, amikor a bekövetkezik a gyulladás.
Ezért tartsa távol a készüléket hőforrásoktól, forró felületektől, szikrától, nyílt
lángtól vagy más gyújtóforrásoktól.

3. AEROSZOL KONCENTRÁíCIÓ
A légkörben elfogadható folyadékszint 2,7 liter / 1000 köbméter.
Ebben a pédában egy minimum 5:1-es biztonsági határt használunk .
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MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A következő szabályok a készülék működtetésére vonatkoznak.
A gép használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, és fordítson
különös figyelmet az összes javaslatra!

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
• A készítményt az eredeti, címkével ellátott tartályában tárolja!
• A sérült vagy elkopott elektromos vezetéket azonnal cserélje ki!
• Forgassa az áramlásszabályzó szelepet az óramutató járásával
megegyező irányban „ZERO” helyzetbe minden egyes permetezés után,
miközben a motor még működik, hogy kiürüljenek a vezetékek és
tömlők!
• Mindig tartsa be a védőruházatra, védőszemüvegre, kesztyűre,
arcmaszkra vagy légzőkészülékre vonatkozó, a készítmény címkéjén
előírt követelményeket!
• Gondoskodjon arról, hogy a készítményeket csak a készítmény
címkéjén található leírás szigorú betartásával alkalmazza!
ENGEDÉLYEZETT
• A vegyi anyag keverése ioncserélt vízzel

TILOS
• Ne permetezzen gyúlékony folyadékokat nyílt láng vagy más gyújtóforrás közelében!
• Ne használja a készüléket, ha törött vagy sérült!
• Ne módosítsa a gépet alkatrészek hozzáadásával vagy eltávolításával!
• Ne akadályozza vagy zárja el a motoros ventillátor bemeneti nyílásait!
• Ne módosítsa a kimeneti fúvókákat!

HUN

• Ne működtesse a gépet felügyelet nélkül!
• 1000 köbméterenként ne adagoljon több mint 2,7 liter oldatot. Ezen
koncentráció túllépése veszélyes és pazarló.
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KARBANTARTÁS
1. Rendszeresen tisztítsa a tartályt forró vizes mosószeres oldattal.
Teljesen nyissa ki a szelepet és működtesse a gépet 3-5 percig,
ezzel átöblítve az oldatot a szelepen, vezetékeken és fúvókán
keresztül.
2. Vizsgálja meg az elektromos kábelt, hogy nincs-e sérülés, és a
sérült vezetékeket azonnal cserélje ki!
3. 400-500 üzemóra után óvatosan távolítsa el a ventilátor
szerelvényt, majd vizsgálja meg a keféket és a ventilátor motor
kommutátor rúdjait. Amennyiben a kefék túlzott kopást vagy
sérüléseket mutatnak, cserélje ki a ventilátor szerelvényt (ld. 23.
tétel).
4. Ha a tisztításhoz szükségessé válik az adagolószelep
szétszerelése, ügyeljen arra, hogy ne tágítsa ki az adagolónyílást,
és ne sértse meg annak részeit, mivel ez befolyásolhatja a gép
beállításait.

BEÁLLÍTÁS
Az áramlás az adagolószelep gombjának elforgatásával állítható. Ha
a gombot az óramutató járásával megegyezően forgatja, az áramlás
csökken. Ha a gombot elforgatja az óramutató járásával ellentétes
irányban, az áramlás növekszik. Az átlagos áramlási sebességet a
gomb három különböző helyzetében a következő táblázat mutatja.
Ezek az értékek az eszköz vízzel vagy azonos viszkozitású
készítménnyel való használata alapján lettek kiszámítva.
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FOKOZAT

ADAGOLÓSZELEP
BEÁLLÍTÁS

ÁRAMLÁSI SEBESSÉG
ML/MIN

L/H

ÁTLAGOS CSEPPMÉRET

1÷3

ALACSONY

70

4,2

14 MIKRON

4÷7

KÖZEPES

225

13,5

20 MIKRON

8 ÷ 10

MAX

330

19,8

25 MIKRON

FIGYELMEZTETÉSEK
A permetezés hatékonyságának érdekében mindig olvassa el és
kövesse a készítmény gyártójának utasításait!

HUN

MEGJEGYZÉS: A fenti táblázatban feltüntetett összes áramlási
információ víz felhasználásával lett kiszámítva.
A magasabb viszkozitású folyadékok lassabban áramolnak, mint az
ábrázolt adatok, és nagyobb cseppecsket eredményeznek. Mindig
állítsa be az áramlást a permetezés megkezdése előtt!
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ROBBANTOTT ÁBRA ÉS TARTALÉK ALKATRÉSZEK
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ALKATRÉSZEK
1. TARTÁLY

21. CSAVAR

2. CÍMKE

22. CSAVAR

3. KUPAK

23. MOTOR EGYSÉG

4. KENGYEL

24. CSAVAR

5. CÍMKE

25. ANYACSAVAR

6. CSATLAKOZÓ

26. ALÁTÉT

7. TÁPKÁBEL

27. ALÁTÉT

8. CÍMKE

28. RETESZELŐ FOGANTYÚ

9. CSAVAR

29. O-GYŰRŰ

10. CSAVAR

30. RUGÓ

11. KÉZVÉDŐ

31. SZÍVÓTÖMLŐ

12. HÁZ

32. TÖMLŐVÉDŐ

13. KAPCSOLÓ

33. CÍMKE

14. FÚVÓKA EGYSÉG

34. CÍMKE

15. TÖMÍTÉS

35. CÍMKE

16. VEZETÉKEK

36. GOMB

17. ALÁTÉT

37. SZELEP INDIKÁTOR

18. TÁVTARTÓ

38. SZELEP

19. TÖMÍTÉS

39. KONZOL

20. FEDŐ

SZELEP RÉSZEI
1. GOMB

HUN

2. SZELEP INDIKÁTOR
3. SZELEP
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ELEKTROMOS SEMATIKUS ÁBRA
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INDICAZIONI GENERALI
EFOG3 è un nebulizzatore elettrico SBV (super-basso-volume).
Questo dispositivo elettrico nebulizza la soluzione collocata
all’interno della tanica e la eroga attraverso tre ugelli di nylon.
Questo dispositivo è progettato per nebulizzare sia soluzioni a base
acqua che, con le dovute precauzioni, soluzioni oleose.
Il corpo del serbatoio è realizzato in polietilene ad alta densità e ad
alta resistenza chimica.
EFOG3 è progettato per nebulizzare ed erogare la maggior parte
delle sostanze chimiche dichiarate idonee per applicazione in
aerosol come disinfettanti, deodoranti, germicidi, insetticidi, ecc. in
luoghi come ospedali, case di cura, scuole, serre, stalle, magazzini
e spazi privati.
Le dimensioni delle particelle generate vanno da 7 a 30 micron, a
seconda della portata selezionata e della viscosità della soluzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DEL MOTORE ELETTRICO
Funzionamento continuo
220 Volts Ac
3.4 A
50/60 Hz
20.00 Rpm
1000W
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DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Larghezza 28,58 cm
Profondità 26,04 cm
Altezza 41,28 cm
Capacità serbatoio 4 L

ITA

Portata da 0 a 19 L/H
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COMPONENTI PRINCIPALI

REGOLAZIONE UGELLI
La macchina consente di regolare la
direzione degli ugelli in un range di 60°,
da -20° fino a +40° rispetto all’asse
orizzontale.
La leva consente il bloccaggio della
regolazione.
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PRINCIPI DI LAVORO
La macchina è costituita da un assemblaggio motore/ventola, un
sistema di ugelli, una scocca, un serbatoio e una valvola dosatrice. I
vari componenti sono identificati nel disegno sottostante.
La ventola d’aspirazione è costituita da una girante centrifuga
monostadio guidata da un motore universale che opera ad una
velocità di circa 20.000 giri/min.
La ventola muove una grande quantità di aria attraverso il sistema
degli ugelli costituito da tre ugelli individuali, ognuno dei quali
presenta due serie di palette direttrici.
Una serie di palette fa ruotare l’aria in senso orario e l’altra causa forze
che nebulizzano la soluzione liquida, erogata conseguentemente in
piccole particelle.
Inoltre l’aria, scorrendo attraverso canali appositamente sagomati,
crea una pressione negativa nel tubo d’aspirazione.
Questa pressione negativa fa sì che la soluzione venga aspirata dal
serbatoio attraverso la valvola dosatrice.

ITA

In generale, la dimensione delle goccioline di uscita aumenta con
l’aumentare della portata ed al crescere della viscosità della soluzione.
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NORME DI SICUREZZA

AVVISO
LEGGERE ATTENTAMENTE I SEGUENTI CONSIGLI DI
SICUREZZA. UN UTILIZZO NON APPROPRIATO O NON
CONFORME ALLE NORME D’USO PRESCRITTE PUO’ PORTARE
A PERICOLO DI INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOSSE
ELETTRICHE.
1. ENERGIA ELETTRICA
Questo dispositivo utilizza l’energia elettrica alle tensioni comunemente in uso.
Quando vengono a contatto diretto, tali tensioni possono essere pericolose per
la vita umana. Tutte le precauzioni comunemente applicabili all’uso dell’energia
elettrica generale sono applicabili all’uso di questo dispositivo. Questa macchina è
progettata per funzionare con un sistema di alimentazione a tre fili in cui uno dei fili
è il cavo di terra di sicurezza. Mai manomettere o scollegare questo cavo. Questo
vanificherebbe il suo scopo di sicurezza e potrebbe provocare una condizione di
shock elettrico pericoloso.
Quando si effettuano riparazioni sulla macchina, utilizzare un’area o un banco
di lavoro asciutto e non elettricamente conduttivo. Il legno naturale secco e le
materie plastiche sono generalmente non conduttivi alle tensioni di lavoro di questa
macchina.
In caso di utilizzo di prolunghe, queste devono essere di dimensioni adeguate
alla tensione e all’amperaggio del dispositivo. Consultare i dati della targhetta e
confrontarli con quelli contrassegnati sulla prolunga. Non è possibile utilizzare più di
una prolunga. L’utilizzo di prolunghe non necessarie non è solo pericoloso, ma può
causare un decadimento delle prestazioni della macchina a causa dell’eccessiva
caduta di tensione. Infine, poiché il dispositivo può essere utilizzato con soluzioni
oleose, la prolunga utilizzata dovrà necessariamente essere resistente agli olii.
2. SOLUZIONI CHIMICHE INFIAMMABILI
Alcune soluzioni chimiche idonee all’erogazione in aerosol e quindi compatibili con
questo dispositivo possono essere infiammabili. Un vapore liquido combustibile può
essere infiammato più facilmente perché forma una miscela uniforme con l’aria che
contiene l’ossigeno necessario per la combustione. Particelle fini molto ravvicinate
di liquidi combustibili o solidi sospesi nell’aria sono in grado di propagare la fiamma
da una all’altra una volta avvenuta un’accensione. Tenere quindi il dispositivo
lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione.
3. CONCENTRAZIONE DI AEROSOL
È stato stabilito che un livello accettabile di liquido
nell’atmosfera è di 2,7 litri per 1.000 metri cubi.
Questo dato è calcolato con un margine di sicurezza di almeno 5 a 1.
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USO CORRETTO ED IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO

Le seguenti regole si applicano al funzionamento di questo
dispositivo. Leggere l’intero manuale prima di utilizzare la macchina
e prestare particolare attenzione a tutte le raccomandazioni.
PRECAUZIONI NECESSARIE
• Conservare la soluzione utilizzata nel contenitore originale ed etichettato.
• Sostituire immediatamente il cavo elettrico danneggiato o usurato.
• Ruotare la valvola dosatrice in senso orario nella posizione “ZERO“ dopo ogni
applicazione mentre il motore è ancora in funzione per consentire lo spurgo
dei condotti.
• Rispettare sempre tutti i requisiti riguardanti l’utilizzo di indumenti protettivi
quali occhiali, guanti, mascherine facciali o tute indicati sull’etichetta del
contenitore del prodotto chimico.
• Assicurarsi che la formulazione venga applicata solo nel rigoroso rispetto
dell’etichetta di formulazione, nonché delle normative vigenti.

AZIONI CORRETTE
• Miscelare il prodotto chimico con acqua demineralizzata.

AZIONI DA EVITARE
• Non spruzzare liquidi infiammabili vicino a fiamme vive o altre fonti di ignizione.
• Non utilizzare il dispositivo se rotto o danneggiato.
• Non manomettere la macchina aggiungendo o rimuovendo parti.
• Non restringere in alcun modo l’ingresso dell’aria.

ITA

• Non ostruire gli ugelli di spruzzo.
• Non consentire il funzionamento della macchina se non custodita.
• Non applicare più di 2,7 litri di soluzione per 1000 metri cubi di spazio chiuso.
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MANUTENZIONE
1. Pulire periodicamente il serbatoio utilizzando acqua calda e/o
soluzioni detergenti. Riempire poi la tanica ed aprire la valvola
dosatrice al massimo azionando il dispositivo per 3-5 minuti
consentendo così la pulizia degli ugelli e delle linee interne.
2. Esaminare periodicamente lo stato del cavo elettrico e sostituirlo
immediatamente se danneggiato.
3. Dopo 400-500 ore di funzionamento, rimuovere con attenzione
l’assemblaggio motore/ventola ed esaminare lo stato delle
spazzole del motore. Se queste mostrano un’usura eccessiva o
danni sostituire subito l’intero insieme (vedere posizione #23 del
disegno esploso).
4. Se si rende necessario smontare la valvola dosatrice per la pulizia,
fare attenzione a non ingrandire il foro di dosaggio e a non
danneggiare le sue parti in quanto questo potrebbe influire sulla
qualità delle regolazioni.

REGOLAZIONE
Ruotando la manopola della valvola dosatrice è possibile regolare la
portata. Se la manopola viene ruotata in senso orario, la portata
verrà ridotta. Se la manopola viene ruotata in senso antiorario, la
portata verrà aumentata.
Come riferimento la portata media viene mostrata, nella tabella a
seguire, nelle tre diverse posizioni della manopola. Questi valori
sono calcolati sulla base dell’utilizzo del dispositivo con acqua o
soluzioni di pari viscosità.
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PORTATA E DIAMETRO DELLE PARTICELLE
POSIZIONE
DI REGOLAZIONE

POSIZIONE DELLA
VALVOLA DOSATRICE

PORTATA

DIAM. DELLE PARTICELLE

ML/MIN

L/H

1÷3

LOW

70

4,2

14 MICRONS

4÷7

MED

225

13,5

20 MICRONS

8 ÷ 10

MAX

330

19,8

25 MICRONS

ATTENZIONE
Leggere e seguire sempre le indicazioni del produttore della
soluzione chimica per ottimizzarne l’efficacia dell’erogazione.

ITA

NOTA: tutte le informazioni sulla portata indicate nella tabella
riportata sono calcolate sull’utilizzo di acqua.
I liquidi di viscosità superiore fluiranno a tassi inferiori a quelli
mostrati e produrranno una dimensione di particelle più grande.
Regolare sempre la portata prima di iniziare l’erogazione.

EMILTEC srl Via Garonna, 22 • 42124 Reggio nell’Emilia • Italy • C.F. e P.IVA 02674440355
www.emiltec.com info@emiltec.com

23

EFOG3 Manuale Utente
industrial cleaning technologies

DISEGNO ESPLOSO E PARTI DI RICAMBIO
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ELENCO DELLE PARTI
1. SERBATOIO

1. VITE

2. ETICHETTA

22. VITE

3. TAPPO SFIATO

23. GRUPPO VENTOLA/MOTORE

4. TAPPO SUPPORTO

24. VITE

5. ETICHETTA

25. DADO

6. CONNETTORE

26. RONDELLA

7. CAVO DI ALIMENTAZIONE

27. RONDELLA

8. ETICHETTA

28. LEVA DI BLOCCAGGIO

9. VITE

29. O-RING

10. VITE

30. MOLLA

11. FERMO

31. TUBO ASPIRAZIONE

12. CORPO IN PLASTICA

32. PROTEZIONE TUBO ASPIRAZIONE

13. INTERRUTTORE

33. ETICHETTA

14. SISTEMA UGELLI

34. ETICHETTA

15. GUARNIZIONE

35. ETICHETTA

16. GRUPPO CAVI

36. MANOPOLA REGOLAZIONE

17. RONDELLA

37. INDICATORE DOSAGGIO

18. DISTANZIALE

38. VALVOLA

19. GUARNIZIONE

39. SUPPORTO COPERCHIO

20. COPERCHIO

GRUPPO VALVOLA
1. MANOPOLA REGOLAZIONE

ITA

2. INDICATORE DOSAGGIO
3. VALVOLA
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SCHEMA ELETTRICO
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EMILTEC S.r.I. a socio unico
Via Garonna, 22
42124 Reggio Emilia (Italy)
Dichiara che il seguente tipo di macchina:
Tipo: NEBULIZZATORE ELETTRICO

Modello: EFOG3
Arun di costruzione : 2020
é confome alle disoosizioni oertinenti della direttiva macchine 2006/42/CE
â anche conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:
Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
Direttiva compatibilitâ elettromagnetia: 2014/30ME

Si dichiara inoltre che é stato predisposto apposito fascicolo tecnico, radado dalla stessa society
dichiarante di cui sopra:
EMILTEC S.r.l. a cocio unico - Vo Garonna, 22 - 42124 Reggio Emilia (Italy)
Fimatario della dichiarazione
Cognome: Derlindati
Nome: Giovanni
Posizione: Amministratore
Luogo e daa: Reggio Emilia 30.04.2020
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Product imported by / Prodotto importato da:

EMILTEC srl

Via Garonna, 22
42124 Reggio nell’Emilia • Italy
C.F. e P.IVA 02674440355
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