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Rozdział 1- wstęp 

1. WPROWADZENIE 

Aerosept Compact 250 jest w pełni automatycznym, przenośnym i samowystarczalnym urządzenie stworzonym 

do przeprowadzania dezynfekcji fumigacyjnej.  

Zaprojektowany z zachowaniem rygorystycznych norm bezpieczeństwa i jakości. Posiada ergonomiczną 

konstrukcję, jest niezawodny i łatwy w utrzymaniu. 

Urządzenie podlega ścisłym regulacjom prawnym oraz został wykonany z zachowaniem następujących 

dyrektyw: 

73/23/EC – Niskie napięcia 

89/336/EC – Kompatybilność elektromagnetyczna 

92/42/EC – Wyroby medyczne 

Proces w Aerosept Compact 250 / Aseptanios (OXY+ lub AD) został poddany walidacji- gwarancja efektywności.  

Oznaczenie CE potwierdza zgodność ze wszystkimi stosowanymi regulacjami. 

2. OSTRZEŻENIA 

- przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi Aerosept Compact 250 i stosować się do jej 

zaleceń przez cały okres użytkowania 

- należy upewnić się, że obsługa została przeszkolona przez autoryzowanego przedstawiciela z zakresu 

przeprowadzania dezynfekcji  

- podczas zmian środka chemicznego należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

Dla upewnienia się, co jest wymagane przy konkretnym środku należy zapoznać się z etykietą na opakowaniu 

- dostęp do panelu elektrycznego, przewodów elektrycznych jak i gniazd elektrycznych jest możliwe tylko przez 

przeszkolony personel z zachowaniem ograniczeń omówionych w rozdziale VI 

- niestosowanie się do ograniczeń omówionych w Instrukcji Obsługi może spowodować odebranie gwarancji 

- użytkownik powinien pamiętać o przestrzeganiu zaleceń Instrukcji Obsługi, oraz pamiętać, że używanie 

urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować obrażenia albo śmierć 

- firma ANIOS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego używania 

urządzenia lub stosowania niezgodnie z Instrukcją Obsługi 

- Aerosept Compact 250 nie może być używany z produktami łatwopalnymi 

- Aerosept Compact 250 nie może być używany z produktami wybuchowymi 

Informacje zawarte w Instrukcji Obsługi są według naszej wiedzy, w momencie publikacji, niezbędne i właściwe 

do używania urządzenia. Nie zwalnia to użytkownika ze stosowania się do zasad zdrowego rozsądku i uprasza 

się o informowanie w przypadku wykrycia nieopisanych sytuacji zagrożenia. 
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3. GŁÓWNE CECHY  

 

Firma ANIOS oferuje pełne wsparcie w zakresie techniczne poprzez wykwalifikowany personel z zakresu obsługi 

i naprawy urządzenia. 

Nazwa: Aerosept Compact 250 

Numer referencyjny: 417600 

Fabryka: 

LABORATORIES ANIOS 

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes – France 

Tel. : 03.20.67.67.67 Fax : 03.20.67.67.68 

Funkcją Aerosept Compact 250 jest dezynfekcja podłogi oraz powierzchni wyposażenia medycznego poprzez 

fumigację. 

Uchwyt służy do bezpiecznego przenoszenia Aerosept Compact 250. Urządzenia należy trzymać w jego połowie 

i zawsze mieć pewność, że nie posiada ona żadnych uszkodzeń. 

Aerosept Compact 250 dostarczane jest do użytkownika w oryginalnym bezpiecznym opakowaniu. Należy 

upewnić się, że urządzenie zostało kompletnie opróżnione poprzez pochylanie do przodu i do tyłu, oraz 

rozpocząć cykl z pustym kanistrem na chemię. 

Aerosept Compact 250 został zaprojektować żeby zminimalizować dyskomfort związany z normalną obsługą 

urządzenia, która została omówiona w tym dokumencie. 

Aerosept Compact 250 został zaprojektowany w sposób, który w pełni zabezpiecza użytkownika przed 

niebezpiecznymi zdarzeniami związanymi z użytkowaniem. Każde niebezpieczna sytuacja wynika wyłącznie z 

błędu użytkownika. 
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4. SYMBOLE I UŻYWANE JEDNOSTKI MIAR 

 

- Symbole 

Nr Symbol Kod Opis 

1 

 
417-5032 Prąd zmienny 

2 

 
417-5019 Uziemienie ochronne 

3 

 
417-5017 Uziemienie 

4 

 
348 Uwaga, sprawdzić z Instrukcją Obsługi 

5 

 

417-5265 Off (tylko dla części urządzenia) 

6 

 

417-5264 On (tylko dla części urządzenia) 

7 

 

878-03-01 UWAGA wysokie napięcie 

 

- Jednostki miar 

Jednostka Opis 

Min Minuty 

m3 Objętość (długość x szerokość x wysokość) 

ml Mililitry 

h Godzina 

kg Kilogram 

Hz Hertz 

BIP Wtyczka 

V Volt 

bar Ciśnienie 

VA Volt- amper 

°C Stopnie Cel jusa 

IP Stopień ochrony 
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Rozdział II- instalacja 

 

Instalacja elektryczna budynku musi spełniać standardy obowiązujące w danym kraju.   

 

1. WYMAGANIA 

Aerosept compact 250 musi być podłączone do zasilania 230V110V, 50.60 Hz. 

Urządzenie powinno być podłączone do zasilania zabezpieczonego zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 

30 mA 

2. SPRAWDŹ PRZED UŻYCIEM 

Sprawdzić czy podłączenie spełnia powyższe wymogi. 

 

Dane techniczne urządzenia są dostępne na prośbę u dystrybutora firmy ANIOS. 
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Rozdział III- uruchomienie 

 

1. OBSŁUGA  

Aerosept Compact 250 jest w pełni automatycznym, przenośnym i samowystarczalnym urządzenie stworzonym 

do przeprowadzania dezynfekcji fumigacyjnej. Podstawowe elementy zostały wyróżnione poniżej. 

- Informacje ogólne 

 

1 Podnoszona pokrywa 

2 Dysza 

3 Uchwyt 

4 Otwory wentylacyjne 

 

- Widok od spodu 
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4 Boczne otwory wentylacyjne 

5 Dolny otwory wentylacyjne 

6 Nóżki 

 

- Panel kontrolny  

 

7 Wyświetlacz 

8 Pokrętło sterujące 

 

- Podłączenia 



Strona 10 z 50 
 

9.Podłączenie USB 

10 Przełącznik ON/ OFF 

11 Skrzynka bezpieczników 

12 Gniazdo zasilania 

 

- Przewody 

 

13 Wtyczka USB żeńska 

14 Wtyczka USB męska 

15 Wtyczka zasilania urządzenia 

16 Wtyczka elektryczna 

2. REKOMENDACJE 

Nigdy nie należy używać urządzenia bez panelu kontrolnego; może to spowodować uszkodzenie urządzenia. 

Zakaz używania ostrych narzędzi do obsługi urządzenia- grozi uszkodzeniem powłoki ochronnej. 
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- Nigdy nie należy zasłaniać bocznych lub dolnych otworów wentylacyjnych; grozi to uszkodzeniem urządzenia 

- Zawsze należy ustawić urządzenie na płaskiej i równej powierzchni 

- Należy sprawdzić poprawność czy nóżki są w dobrym stanie technicznym 

- Należy używać tylko przewodów dostarczonych i rekomendowanych przez firmę ANIOS  

- Nie używać produktów chlorowanych. Niektóre części urządzenia nie są z nią kompatybilne i mogą ulec 

uszkodzeniu 

- Nigdy nie należy używać produktów łatwopalnych 

- Bezwzględnie należy zapoznać się z instrukcją przed użyciem urządzenia i stosować się do wytycznych 

znajdujących się na środkach chemicznych 

 

UWAGA!!! 

 

Podczas procesu przeprowadzanego przy użyciu Aerosept Compact 250/ Aseptanios (OXY+ lub AD) 

zabroniona jest obecność istot żywych!!! 

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkowniku i posiada wbudowany system opóźnionego startu 

umożliwiający swobodne opuszczenie miejsca dezynfekowanego pomieszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. URUCHOMIENIE  

- Włączenie urządzenia 
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Istotne jest aby przewód zasilający najpierw podłączyć do Aerosept Compact 250. Obrócić rączkę transportową 

na bok. Następnie należy usunąć zabezpieczającą zaślepkę. Przewód zasilający podłączamy do gniazda w 

urządzeniu. 

 

 

 

 

 

Podłączamy drugi koniec przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego 

 

 

 

 

 

 

Należy ustawić główny przełącznik (ON/OFF) znajdujący się koło gniazda zasilania na obudowie do pozycji „I” 
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Wyświetlacz zapali się i pokaże ekran startowy producenta ANIOS. Urządzenia wyda trzy krótkie dźwięki. 

 

- stawienie parametrów 

Konieczne jest również ustawienie niektórych parametrów żeby dopasować urządzenia do wymagań 

konkretnego klienta. Te ustawienia można zmienić w dowolnym momencie . 

Jednakże w przypadku błędnego wprowadzenia danych istnieje możliwość cofnięcia się do poprzednio 

wprowadzanych wartości. Należy nacisnąć pokrętło regulacyjne i zaczekać aż pokaże się poprzedni karta 

parametrów. 

Tryb ustawienia służy do wprowadzenia kubatury pomieszczenia, w której będzie się odbywała fumigacja, oraz 

umożliwia zmianę innych parametrów.  

Informacja:  

      - znaczy powrót poprzez długie naciśnięcie przycisku 

 - znaczy zatwierdzam poprzez krótkie naciśnięcie przycisku 

Uruchomienie trybu ustawienia: 

- należy podłączyć urządzenie do zasilania (rozdział III punkt 3 – włączenie urządzenia) 

- ustawić przełącznik główny (ON/OFF) w pozycji „0” 

- wcisnąć i przytrzymać pokrętło regulacyjne 

- trzymając pokrętło regulacyjne wciśnięte należy ustawić przełącznik główny (ON/OFF) w pozycji „I” 

- w momencie pojawiania się ekranu ustawienia zwalniamy pokrętło regulacyjne 
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- wprowadzanie kubatury pomieszczenia 

Aerosept Compact 250 zapamiętuje do 5 różnych pomieszczeń. 

- uruchamiamy tryb ustawienia (rozdział III punkt 3- ustawienie parametrów) 

 

- wybieramy pierwszą ikonę używając pokrętła regulacyjnego 

- naciskamy pokrętło regulacyjne żeby wejść w ustawienia kubatury pomieszczenie. Następnie zostanie 

wyświetlony następujący ekran. 
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- wymieramy pierwsze drzwi poprzez pokrętło regulacyjne 

- naciskamy pokrętło regulacyjne żeby wprowadzić kubaturę pomieszczenia. Otrzymujemy następujący ekran 

 

- należy obrócić pokrętło regulacyjne przeciwnie do wskazówek zegara żeby zmniejszyć i zgodnie ze 

wskazówkami zegara żeby zwiększyć kubaturę pomieszczenia 

- po ustawieniu odpowiedniej wartości należy nacisnąć pokrętło regulacyjne. Kubatura pomieszczenia została 

zapamiętana 

Żeby ustawić kubaturę dla innych pomieszczeń należy wybrać inne drzwi (pomieszczenie) i powtórzy powyższe 

kroki 

- długie przytrzymanie pokrętło regulacyjnego spowoduje powrót do głównego ekranu ustawienia 

 

- wprowadzanie parametrów urządzenia 

- uruchamiamy tryb ustawienia (rozdział III punkt 3- ustawienie parametrów) 
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- wybieramy drugą ikonę używając pokrętła regulacyjnego 

 

- naciskamy pokrętło regulacyjne żeby wejść w ustawienia parametrów urządzenia. 

 

Dostęp do parametrów jest chroniony hasłem. Podstawowe hasło ustawione przez producenta to 0000. Można 

je zmienić dla zwiększenia bezpieczeństwa. 

 

- hasło wpisujemy cyfra po cyfrze. Zmieniamy pierwszą cyfrę obracając pokrętło regulacyjne, jeżeli jest to 

konieczne. Następnie naciskamy pokrętło dla akceptacji zadanej wartości. Analogicznie postępujemy z 

pozostałymi trzema cyframi. 

 

Po wpisaniu i zaakceptowaniu hasła zostaną wyświetlone różne parametry, które możemy regulować. Używając 

pokrętła regulacyjnego wybieramy parametr, który chcemy zmienić. 

- opóźnienie startu 
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Obracając pokrętłem regulacyjnym ustawiamy czas opóźnienia startu. 

Czas ten jest opóźnieniem liczonym od momentu uruchomienia cyklu do momentu faktycznej pracy urządzenia. 

Ten parametr umożliwia spokojne opuszczenie pomieszczenia zanim fumigacja zostanie rozpoczęta.  

Wartość minimalna: 00:00:0 => Uwaga, spowoduje to wyłączenie opóźnienia startu. Urządzenie rozpocznie 

pracę bezpośrednio po uruchomieniu cyklu. Używać tylko podczas serwisu urządzenia. Nigdy nie ustawiać takiej 

wartości opóźnienia dla normalnego działania! 

Wartość maksymalna: 09:00:0 => urządzenie rozpocznie pracę z dziewięciogodzinnym opóźnieniem 

Fabrycznie czas opóźnienia wynosi 1 min. 

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia bez 

zapamiętywania zmian. 

 

 

 

- archiwizacja 

 

Obracając pokrętłem regulacyjnym żeby wybrać pomiędzy wł./wył. archiwizacją. 
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Jeżeli zostanie wybrana opcja „archiwizacja wyłączona” żadne informacje na temat działania urządzenia nie 

będę przechowywane w pamięci. 

Jeżeli zostanie wybrana opcja „archiwizacja włączona” wszystkie działania urządzenie będą zapisywane w 

pamięci i będą dostępne w postaci pliku tekstowego. 

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia bez 

zapamiętywania zmian. 

 

- stężenie środka 

 

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego 

Obracając pokrętłem regulacyjnym zmieniamy stężenie środka chemicznego 

„Stężenie środka” to parametr definiujący ilość środka w mililitrach rozpylanego na jeden metr sześcienny 

powietrza. Wartość ta jest ustalana przez producenta środka chemicznego, dlatego zaleca się zapoznanie z 

informacją na opakowaniu. 

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia bez 

zapamiętywania zmian. 

- wartość przepływu 

 

Obracając pokrętłem regulacyjnym zmieniamy wartość przepływu. 
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Ta opcja nie zmienia wartości przepływu w urządzeniu. Faktyczna wartość przepływy w urządzeniu musi zostać 

zmierzona i następnie wprowadzona. Umożliwia to systemowi na przeliczenie czasu fumigacji biorąc pod uwagę 

kubaturę pomieszczenie i stężenie środka. 

Wartość tego parametru powinno się zmieniać w przypadku zmiany przepływu urządzenia, np. wymiana pompy 

lub głównej rury. 

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia bez 

zapamiętywania zmian. 

- data i czas 

Obracając pokrętłem regulacyjnym ustawiamy wartość, którą chcemy zmienić (dzień, miesiąc rok, godzinę, 

minutę) następnie naciskamy pokrętło. Wybrana wartość będzie mrugać. Obracając pokrętłem regulacyjnym 

zmieniamy wartość na żądaną.  Wciskamy pokrętło regulacyjne żeby akceptować. Powtarzamy te kroki dla 

każdej wartości, którą chcemy zmienić.  

Konieczne jest ustawienie daty i godziny, jeżeli wcześniej opcja archiwizacji została włączona. Pozwoli to na 

poprawne zapisywanie danych w pamięci. 

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia bez 

zapamiętywania zmian. 

- hasło  
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Można zmienić hasło (kolejno wpisując wartości). Jeżeli chcesz zmienić pierwszą wartość należy obracać 

pokrętłem regulacyjnym. Akceptujemy wciskając pokrętło. Analogicznie zmieniamy pozostałem trzy wartości. 

Hasło chroni dostępu do zmiany parametrów urządzenia przez niepowołane osoby.  

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia bez 

zapamiętywania zmian. 

 

- suszenie dyszy 

 

Obracając pokrętłem regulacyjnym ustawiamy czas suszenia dyszy. 

Parametr odpowiedzialny jest za czas suszenia dyszy po zakończonej fumigacji.  

Przez zadany czas przez dyszę będzie przedmuchiwane jedynie sprężone powietrze. Dzięki temu zostanie ona 

osuszona a wszelkie pozostałości środków chemicznych zostaną usunięte, zapobiegając tworzeniu się biofilmu. 

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia bez 

zapamiętywania zmian. 

- temperatura 

 

Obracając pokrętłem regulacyjnym ustawiamy temperaturę podgrzewania. 

Parametr definiuje wartość temperatury, do której środek chemiczny zostanie podgrzany przed rozpoczęciem 

fumigacji. Czujnikiem regulującym poprawną pracę podgrzewania jest PT100. Sensor ten kontroluje wartość 

temperatury przez cały czas pracy urządzenia.   
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Wartość tego parametru jest ustalana przez producenta środka chemicznego, dlatego zaleca się zapoznanie z 

informacją na opakowaniu. 

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia bez 

zapamiętywania zmian. 

 

- czas działania środka 

 

Obracając pokrętłem regulacyjnym zmieniamy czas działania środka. 

Parametr definiuje czas pomiędzy zakończeniem fumigacji a rozpoczęciem procesu odzyskiwania 

pomieszczenia. Przez ten okres urządzenie nie będzie działać. 

Wartość tego parametru jest ustalana przez producenta środka chemicznego, dlatego zaleca się zapoznanie z 

informacją na opakowaniu. 

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia bez 

zapamiętywania zmian. 
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- maksymalny czas podgrzewania 

 

Obracając pokrętłem regulacyjnym regulujemy maksymalny czas podgrzewania. 

Jest to czas, podczas którego urządzenie podgrzewa środek chemiczny przed rozpoczęciem fumigacji. 

Jeżeli zadana temperatura fumigacji nie zostanie osiągnięta w zadanym czasie zostanie wyświetlony 

alarm, a urządzenie przejdzie stan awaryjny. 

Sugerowane jest nie zmieniać tego parametru, jeżeli nie jest to zalecane przez producenta 

urządzenia. 

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu 

ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia 

bez zapamiętywania zmian. 

 

- aktualna temperatura 

 

Wyświetlana jest aktualna temperatura. Nie można tego zmieniać. 

Ta opcja została stworzona do kontroli działania sensora PT100 i pokazuje obecnie wskazywaną 

temperaturę przez czujnik. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia 

bez zapamiętywania zmian. 

 

- resetowanie 
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Obracając pokrętłem regulacyjnym wybieramy żądaną opcję. 

Resetowanie parametrów 

Pozostawienie zmienionych parametrów. 

Naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje powrót do menu ustawienia. 

Jeżeli zostanie wybrana opcja TAK wszystkie parametry zostaną zresetowane, a wszystkie wartości powrócą do 

ustawień fabrycznych: 

Opóźnienie startu: 1 min 

Archiwizacja: tak 

Stężenie środka: 7 ml/m3 

Wartość przepływu: 20 m3 

Suszenie dyszy: 15 s 

Temperatura: 55 °C 

Czas działania środka: 15 min 

Maksymalny czas podgrzewania: 8 min 

Czas dozowanie wstępnego: 2 min 30 s 

Hasło: cztery zera (0000) 

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia bez 

zapamiętywania zmian. 
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- Czas dozowanie wstępnego 

Obracając pokrętłem regulacyjnym regulujemy czas dozowanie wstępnego. 

Podczas dozowanie wstępnego urządzenie nie podgrzewa środka chemicznego. Jest to czas podczas pierwszego 

użycia (lub po długim przestoju), w którym środek chemiczny powinien wypełnić wszystkie kanały w 

urządzeniu.  

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia bez 

zapamiętywania zmian. 

 

- kasowanie historii 

Obracając pokrętłem regulacyjnym dokonujemy wyboru. 

Ta funkcja służy do formatowania dysku wewnętrznego. Cała zapisana historia zostanie nieodwracalnie 

skasowana. Funkcja jest wykorzystywana np. po stwierdzeniu uszkodzenia dysku. 

Krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje akceptację zmian i powrót do menu ustawienia. 

Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduję odrzucenie zmian i powrót do menu ustawienia bez 

zapamiętywania zmian. 

 

4.  WYMIANA KANISTRA ZE ŚRODKIEM CHEMICZNYM 

Aerosept Compact 250 permanentnie kontroluje ilość pozostałego produktu w kanistrze. Żeby można 

stwierdzić czy ilość pozostałego środka chemicznego wystarczy na przeprowadzenie fumigacji, zmiana kanistra 

na nowy musi być odnotowana.  
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Sygnalizacja zmiany kanistra na nowy. Operacja musi być przeprowadzana podczas każdorazowej zmiany 

kanistra. 

Należy upewnić się, że kanister jest poprawnie umieszczony w obudowie i został podłączony. Nowy kanister 

musi zawierać dwa Listry środka chemicznego. 

- należy powrócić do ekranu ANIOS (jeżeli jest to konieczne wcisnąć kilka razy pokrętło regulacyjne) 

 

- Długie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje wyświetlenie ekranu zmiany kanistra. 

 

- wybieramy „akceptacja zmiany kanistra” obracając pokrętłem regulacyjnym, a następnie naciskamy pokrętło 

(wybranie „Kasowanie zmiany kanistra” spowoduje przerwanie chęci sygnalizacji zmiany kanistra i spowoduje 

powrót do poprzedniego ekranu) 

- ekran potwierdzający dokonanie zmiany kanistra zostanie wyświetlony. Po chwile urządzenie powróci do 

poprzedniej ekranu 
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5. PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA 

 

Przygotowanie pomieszczenia składa jest z kilku kroków. 

Krok pierwszy to fumigacja (rozpylanie środka chemicznego), czas działania środka (minimalny czas dla pełnego 

działania mikrobiologicznego), odzyskanie (wymuszona wentylacja pomieszczenia). 

 

UWAGA: 

Konieczne jest wyłączenie klimatyzacji lub innych automatycznych systemów wentylacyjnych normalnie 

używanych w pomieszczeniu.  Wyłączyć wszystkie detektory dymu! 

 

- wstępne środki ostrożności 

- należy dokładnie umyć pomieszczenie przed dezynfekcją 

- umieścić Aerosept Compact 250 w rogu pomieszczenia. Usuwamy wszelkie możliwe przeszkody znajdujące się 

przed urządzeniem w promieniu 2 metrów. 

- należy się upewnić, że urządzenie stoi na stabilnej płaskiej powierzchni 

- sprawdzić czy wszystkie otwory wentylacyjne są zamknięte, a klimatyzacja wyłączona 

- upewnić się czy pojemnik z Aseptanios (OXY+ lub AD) jest poprawnie umieszczony i podłączony do urządzenia 

- upewnić się, że wszystkie drzwi są zamknięte 

- sprawdzić informacje zawarte na opakowaniu środka chemicznego i zastosować się do nich 

- sprawdzić zbieżność parametrów w urządzeniu z tymi na środku chemicznym 

 

- rozpoczęcie cyklu 

- należy powrócić do ekranu ANIOS (jeżeli jest to konieczne wcisnąć kilka razy pokrętło regulacyjne) 

 

- krótkie naciśnięcie pokrętła regulacyjnego spowoduje wyświetlenie się ekranu 
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Obracając pokrętłem regulacyjnym wybieramy właściwą kubaturę pomieszczenia. 

Pięć drzwi reprezentuje kubatury pomieszczeń wcześniej zdefiniowanych (rozdział III 3-2-1) 

Wybieramy odpowiednie drzwi, lub drzwi numer 6, jeżeli żadne z wcześniej wprowadzonych pomieszczeń nie 

odpowiada obecnie dezynfekowanemu pomieszczeniu. 

 

- jeżeli zostały wybrane drzwi numer 6, należy wprowadzić kubaturę pomieszczenia. 

Obrócić pokrętło regulacyjne przeciwnie do wskazówek zegara żeby zmniejszyć i zgodnie ze wskazówkami 

zegara żeby zwiększyć kubaturę pomieszczenia. Akceptujemy naciskając pokrętło. 

 

- cykl zostanie uruchomiony z kubatura odpowiadającą wybranym drzwiom.  

- zamknij pokrywę 
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- podczas cyklu 

W dowolnym momencie można zatrzymać cykl długim naciśnięciem pokrętła regulacyjnego. 

 

UWAGA: 

Zabezpieczyć dezynfekowane pomieszczenie przed niepowołanymi osobami podczas trwania cyklu! 

 

Dezynfekcja składa się z sześciu etapów 

- opóźnienie startu (rozdziała III 3-2-2-1 

Ten etap pozwala na bezpieczne opuszczenie pomieszczenia przed rozpoczęciem fumigacji 

 

Opuścić pomieszczenie i zamknąć za sobą drzwi. Zapisać godzinę opuszczenia pomieszczenia. 

 

- dozowanie wstępne (rozdział III 3-2-2-13) 

Podczas tego etapu urządzenie działa bez podgrzewania środka chemicznego. Gwarantuje to napełnienie 

wszystkich kanałów środkiem dla pierwszego użycia i gwarantuje fumigacje „świeżym” produktem. 
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- podgrzewanie wstępne 

Wstępne podgrzanie środka chemicznego. Gwarantuje to odpowiednią temperaturę produktu już na początku 

etapu fumigacji. 

                         
- fumigacja 

Etap rozpylania środka chemicznego w pomieszczeniu. 

Podgrzewanie produktu na bieżąco umożliwia zachowanie zadanych warunków przez cały czas etapu. 

- suszenie dyszy 

Dysza jest suszona po fumigacji 

Podczas tego etapu do dyszy trafia jedynie powietrze pod ciśnieniem. Oczyszcza to kanały i dyszę z resztek 

produktu, zapobiega rozpryskom i powstawaniu biofilmu. 
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- działanie środka (rozdział III 3-2-2-9)  

Żeby etap był efektywny czas kontaktu środka chemicznego z powierzchnią musi być ściśle określony. Czas ten 

pozwala produktowi na zareagowanie wedle swojego przeznaczenia. Podczas tego etapu urządzenie nie 

pracuje. 

 

Na koniec etapu działania produktu, jeżeli wszystkie fazy przebiegły pomyślnie zostanie wyświetlony 

następujący ekran. 

 

  



Strona 31 z 50 
 

- odzyskiwanie pomieszczenia 

 

• żeby określić czas, po którym można wejść do pomieszczenia należy dodać do siebie czasy ze wszystkich 

etapów do czasu zapisanego podczas wychodzenia z pomieszczenia. 

   - opóźnienie startu (1 min) 

   - dozowanie wstępne (2 min 30 s) 

   - podgrzewanie wstępne (max 8 min) 

   - fumigacja (czas zależny od kubatury pomieszczenia) 

   - suszenie dyszy (15 s) 

   - czas działania środka 

 

• na koniec etap działania środka, przed wejściem do pomieszczenia należy przedsięwziąć podstawowe 

środki bezpieczeństwa tj.: maska ochronna górnych dróg oddechowych. Maski z filtrem z aktywnym 

węglem są dostępne u dystrybutorów firmy ANIOS 

• otworzyć okno, wyjście na zewnątrz. Nie otwierać okien i drzwi prowadzących do innych pomieszczeń. 

• odzyskiwanie pomieszczenia jest zakończone, kiedy stężenie substancji w powietrzu jest niższe od limitu 

przewidzianego przez Ministerstwo Pracy. Średni rekomendowany czas potrzebny na odzyskanie 

pomieszczenia zawiera się pomiędzy 30 a 60 minutami. 

• otworzyć pokrywę urządzenia 

• należy zauważyć, że poziom środka chemicznego w kontenerze zmniejszył się oraz, że na podłodze nie ma 

śladów produktu. Wtedy mamy pewność, że urządzenia działa poprawnie 

• sprawdzić czy urządzenie wyświetla następujący ekran: 

 

Ten znak oznacza zakończenie cyklu z powodzeniem. Jeżeli znak nie jest wyświetlany należy powtórzyć cykl od 

początku (zapoznanie się z ekranem potwierdzamy naciskając pokrętło regulacyjne 

- po zakończonym  procesie włączyć klimatyzację lub inny system wentylacyjny. 

  



Strona 32 z 50 
 

- wyłączyć urządzenie przestawiając włącznik na pozycję „0”  

- odłączyć przewód zasilający od gniazdka 

 

- odłączyć przewód zasilający od urządzenia 

 

- schować przewód zasilający do przeznaczonego na to schowka 

 

- zamknąć pokrywę 
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Rozdział IV- wyświetlacz 

1. NIEWYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ ŚRODKA CHEMICZNEGO 

Aerosept Compact 250 stale kontroluje ilość pozostałego produktu w kontenerze. 

Urządzenie sprawdza też czy ilość pozostałego produktu wystarczy na przeprowadzenie dezynfekcji 

zdefiniowanego pomieszczenia. W przypadku niewystarczającej ilość środka na wyświetlaczy pojawi się znak 

 na odpowiednich drzwiach. 

 

Ten cykl nie może zostać przeprowadzony. 

 

Jeżeli mimo wszystko wybrane pomieszczenie zostanie wybrane z listy na ekranie zostanie wyświetlony pusty 

kontener. 

 

Tylko pomieszczenia zdefiniowane pod drzwiami bez znaku  mogą być dezynfekowane. 

 

Żeby usunąć znak  należy fizycznie zmienić kontener ze środkiem chemicznym stosując się do zaleceń w 

instrukcji (rozdział III 4). 
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2.  PEŁNA PAMIĘĆ HISTORII 

Sytuacja, w której urządzenie wyświetli komunikat o pełnej pamięci może być spowodowane brakiem wolnych 

plików lub brakiem miejsca na ich stworzenie.  

Pamięć Aerosept Compact 250 może pomieścić do 47 plików. 

Urządzenie umożliwia przechowywanie w pamięci ponad 800 zdarzeń. W przypadku przepełnienia pamięci 

Aerosept Compact 250 wyświetla jeden z dwóch ekranów podczas uruchamiania cyklu żeby ostrzec o braku 

archiwizacji.  

Dysk pełny      Dysk pełny (za dużo plików)  

 

Urządzenie informuje użytkownika o kończącym się miejscu na dysku. 

 

Dysk prawie pełen 
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W takiej sytuacji zaleca się skopiowanie danych na inne urządzenie (komputer klasy PC) i dopiero wtedy 

skasowanie ich z pamięci. 

 

3. - ALARMY 

Aerosept Compact 250 posiada funkcje bezpieczeństwa, której wskazują źródło ewentualnej awarii. 

Jeżeli pojawi się alarm zaleca się rozwiązanie problemu (rozdział VI Serwis, utrzymanie i naprawy) i powtórzenie 

cyklu. 

- przerwanie cyklu 

Jeżeli dezynfekcja pomieszczenie zostanie przerwana przez użytkownika (długie naciśnięcie pokrętła 

regulacyjnego) następujący ekran zostanie wyświetlony: 

 

Należy nacisnąć pokrętło regulacyjne, żeby potwierdzić zapoznanie się z błędem. 

 

- maksymalny czas podgrzewania 

Jeżeli czas podgrzewania wstępnego zostanie przekroczony (ustawianie, III 3-2-2-10) następujący ekran 

zostanie wyświetlony: 

 

Należy nacisnąć pokrętło regulacyjne, żeby potwierdzić zapoznanie się z błędem. 

 

-blokada dyszy 
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Aerosept Compact 250 posiada wyposażenie umożliwiające wykrycie zatkanej dyszy. 

Jeżeli fumigacja nie jest prawidłowa realizacja cyklu jest zagrożona i następujący ekran zostanie wyświetlony: 

 

Należy nacisnąć pokrętło regulacyjne, żeby potwierdzić zapoznanie się z błędem. 

- temperatura za wysoka 

Aerosept Compact 250 monitoruje temperaturę podgrzewanego środka chemicznego. Jeżeli temperatura jest 

za wysoka (10 °C powyżej zdefiniowanej wartości) realizacja cyklu jest zagrożona i następujący ekran zostanie 

wyświetlony: 

 

Pojawienie się alarmy może być spowodowane brakiem produktu w instalacji urządzenia. Przed ponownym 

uruchomieniem należy wymienić kontener ze środkiem chemicznym i sprawdzić „czas dozowanie wstępnego” 

(rozdział III 3-2-2-13) 

- temperatura za niska 

Aerosept Compact 250 monitoruje temperaturę podgrzewanego środka chemicznego. Jeżeli temperatura jest 

za niska (10 °C poniżej zdefiniowanej wartości) realizacja cyklu jest zagrożona i następujący ekran zostanie 

wyświetlony: 

 

Pojawienie się alarmu może być spowodowane awarią grzałki lub sensora PT100. 
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- uszkodzenie sensora temperatury 

Aerosept Compact 250 monitoruje działanie sensora temperatury. Jeżeli czujnik jest uszkodzony lub 

komunikacja z nim została utracona następujący ekran zostanie wyświetlony: 

 

Pojawienie się alarmu może być spowodowane uszkodzenie sensora PT100 lub problemem ze sterowaniem. 

 

Rozdział V- archiwizacja 

 

Aerosept Compact 250 ma możliwość przechowywanie w pamięci różnych zdarzeń związanych z nim, jeżeli 

została zaznaczona opcja „z archiwizacją” (rozdział III 3-2-2-2). 

Każde zdarzenie zostanie zapamiętane w pamięci z uwzględnieniem daty i godziny. 

Pamięć jest przechowywana w pliku tekstowym, który można odczytać dowolnym arkuszem kalkulacyjnym lub 

oprogramowaniem do odczytywania historii. Specjalistyczne oprogramowanie nie jest wymagane. 

Aerosept Compact 250 została tak zaprojektowany, żeby komputer rozpoznawał go, jako dysk zewnętrzny. 

  

1.  PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO KOMPUTERA PC 

 

- uruchomić urządzenie (rozdział III 3-1) 

- usunąć ochronną zatyczkę z portu USB na urządzeniu 

 

- podłączyć kabel USB z końcówką mini do urządzenia 
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- podłączyć kabel USB do komputera (na komputerze powinna pojawić się informacja o podłączeniu dysku 

zewnętrznego) 

 

- na wyświetlaczu urządzenia następujący ekran zostanie wyświetlony 

 

2. - ODCZYT DANYCH Z PAMIĘCI URZĄDZENIA 

- uruchomić odczyt nowo podłączonego dysku zewnętrznego na komputerze 

- skopiować interesujące nas pliki (NIGDY NIE PRACOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA PLIKACH PRZECHOWYWANYCH 

W PAMIĘCI URZĄDZENIA). Każdy plik jest przypisany do konkretnego miesiąca, np. 2011-03.csv dla marca 2011. 

- odłączyć kabel USB od komputera (na komputerze powinna pojawić się informacja o odłączeniu dysku 

zewnętrznego) 
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- dołączyć kabel USB od urządzenia 

 

- wyłączyć urządzenie  

- odłączyć kabel zasilający z gniazdka 

 

- odłączyć kabel zasilający od urządzenia 

 

- schować kabel zasilający do schowka w urządzeniu 
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- zamknąć pokrywę 

 

 

- uruchomić arkusz kalkulacyjny lub dowolny inny program mogący obsłużyć format CSV.  

- można uzyskać następujące dane: 
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Data Czas Wydarzenie Stężenie 
(ml/m3) 

Kubatur
a (m3) 

Data Czas Start cyklu Stężenie Kubatura 

Data Czas Koniec cyklu Stężenie Kubatura 

Data Czas Zmiana kontenera ze środkiem chem. NA NA 

Data Czas Rozpoczęcie dozowanie wstępnego NA NA 

Data Czas Koniec dozowanie wstępnego NA NA 

Data Czas Zatrzymanie przez użytkownika, pomieszczenie x Stężenie Kubatura 

Data Czas Brak zasilania, pomieszczenie x Stężenie Kubatura 

Data Czas Średnia temperatura podczas fumigacji, pomieszczenie x Stężenie Kubatura 

Data Czas Blokada dyszy, pomieszczenie x Stężenie Kubatura 

Data Czas Uszkodzenie sensora temperatury, pomieszczenie x Stężenie Kubatura 

Data Czas Awaria podgrzewania, pomieszczenie x Stężenie Kubatura 

Data Czas Temperatura za wysoka, pomieszczenie x Stężenie Kubatura 

Data Czas Temperatura za niska, pomieszczenie x Stężenie Kubatura 

Data Czas Rozpoczęcie działania środka, pomieszczenie x Stężenie Kubatura 

Data Czas Zakończenie działania środka, pomieszczenie x Stężenie Kubatura 

 

- po przegraniu dane można usunąć z Aerosept Compact 250. 

 

 

 

Rozdział VI- serwis, utrzymanie i naprawy 

1.  SERWISOWANIE 

Podczas czynności serwisowych należy założyć ubranie ochronne 

 

- serwis cotygodniowy 
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Regularne serwisowanie zachowa urządzenie w dobrym stanie.  

Operacje serwisowe: 

- wyczyścić rurkę zasysającą środek chemiczny 

- wyczyścić urządzenie z zewnątrz 

- nie spryskiwać i unikać zachlapania panelu elektrycznego, gniazda zasilania i otworów wentylacyjnych. 

Obudowę oczyścić czystą szmatką nasączoną specjalnym produktem  

- nie przechowywać w mokrym lub zapylonym otoczeniu 

- nie rzucać/ upuszczać 

- sprawdzić czy wszystkie nóżki są na miejscu i czy są w dobrym stanie 

- jeżeli urządzenie nie było używane przez długi czas należy przeprowadzić dozowanie wstępne przed użyciem 

(rozdział III 4-2) 

 

 

- serwis półroczny 

Co sześć miesięczny urządzenie powinno przejść przegląd techniczny (może to być wykonane przez klienta). 

Przed przystąpieniem do czynności serwisowych konieczny jest kontakt z dystrybutorem firmy ANIOS. 

Urządzenie musi być wyłączone: 

- sprawdzić wszystkie przyłącza i ich solidność 

- sprawdzić podłączenie panelu elektronicznego i jeżeli to konieczne wyregulować 

- sprawdzić sprawność fumigacji (wymienić zestaw kompresyjny, jeżeli to konieczne) 

- oczyścić dyszę 

- skontrolować ustawienia parametrów urządzenia 

- sprawdzić temperaturę (skontaktować się z dystrybutorem firmy ANIOS dla uzyskania odpowiedniej instrukcji) 

 

 

- gwarancja 

Efektywność i poprawne działanie urządzenia może być zagwarantowane jedynie przy dopełnianiu zaleceń 

serwisowych, odpowiedniej obsłudze i koniecznych naprawach wykonywanych przez podmioty autoryzowane 

przez producenta. Konieczne jest stosowanie się do powyższych zasad również po okresie gwarancji. 

Okres gwarancji: 1 rok dla urządzenia Aerosept Compact 250 
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2. PROCEDURY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII.  

Następne kroki mogą być wykonywane przez użytkownika. 

Zalecamy kontakt z dystrybutorem firmy Anios w celu w celu ustalenia procedur, które powinny być 

przeprowadzone. 

Sprawdzić wyświetlacz. Jeżeli zostanie wyświetlony ekran alarmu zaleca się kontakt z dystrybutorem 

firmy ANIOS w celu ustalenia procedury naprawczej. 

Zawsze należy wyłączyć urządzenie przed przystąpieniem do akcji naprawczych. 

Problem Sprawdź Powód Akcja 

Urządzenie nie daje 
się uruchomić lub 
zatrzymuje się 
podczas cyklu 

Sprawdzić napięcie w 
gniazdku 

  

Sprawdzić 
bezpieczniki 

Przepalony 
bezpiecznik 

Zastąpić uszkodzone 
bezpieczniki nowymi o 
takiej samej 
charakterystyce 

Sprawdzić podłączenia 
przewodów 

Zniszczony przewód Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

Luźny przewód na 
płycie głównej 

Poprawić połączenie 

Sprawdzić panel 
kontrolny 

Zniszczony 
wyświetlacz, 
niedziałające przyciski 

Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

Sprawdzić czy 
urządzenie nie 
przegrzewa się 

Długotrwałe 
używanie, blokada 
wentylacji 

Wyłączyć urządzenie, 
na co najmniej dwie 
godziny w celu 
ostudzenia 
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Problem Sprawdź Powód Akcja 

Urządzenie startuje 
od razu bez jedno 
minutowego 
opóźnienia 

Sprawdzić ustawienia 
„opóźnienie startu” 

Błędne ustawienia Ustawić poprawne 
parametry lub 
powrócić do ustawień 
fabrycznych 

Urządzenie nie 
przeprowadza 
fumigacji a przez 
dysze podawane jest 
jedynie powietrze 

Sprawdzić system 
hydrauliczny 

Zablokowane 
przewody 
hydrauliczne 

Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

Stary przewód 
hydrauliczny 

Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

Przewód hydrauliczny 
odłączony 

Podłączyć przewód 

Sprawdzić podłączenie 
produktu  

Pusty kanister Wymienić 
Złe podłączenie do 
kanistra 

Podłączyć poprawnie 

Zablokowana rurka Przetkać lub wymienić 
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Problem Sprawdź Powód Akcja 

Urządzenie nie 
podaje powietrza a 
jedynie produkt 

Sprawdzić system 
pneumatyczny 

Zablokowane rurki Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

Satry przewód 
pneumatyczny 

Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

Przewód 
pneumatyczny 
odłączony  

Podłączyć przewód 

Kompresor pracuje, 
ale nie wytwarza 
ciśnienia 

Wadliwy kompresor Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

Kompresor nie 
pracuje 

Zniszczony przewód 
zasilający 

Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

Luźne podłączenia Poprawić podłączenia 
Kompresor 
uszkodzony 

Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

Środek chemiczny na 
podłodze i/lub w 
strefie fumigacji 

Sprawdzić system 
hydrauliczny 

Przewód hydrauliczny 
odłączony 

Podłączyć przewód 

 Uszkodzone 
mocowania 

Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

 Przedziurawione 
przewody 

Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

 Sprawdzić czy dysza 
przeprowadza 
fumigacje 

Zobaczyć poprzedni 
problem 

Zobaczyć poprzedni 
problem 

 Sprawdzić dyszę Brudna dysza Oczyścić 
 Dysza zablokowana Oczyścić 
 Dysza uszkodzona Wymienić dyszę 
 Sprawdzić system 

pneumatyczny i 
hydrauliczny 

Przewód zablokowany Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

 Stary przewód Kontakt z 
dystrybutorem firmy 
ANIOS 

 Przewód odłączony Podłączyć przewód 
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3. NAPRAWY 

- adres serwisu 

MEDILAB Sp. z o.o. 

Ul. Niedźwiedzia 60 

15-531 Białystok 

- rekomendacje 

1. - nigdy nie należy naprawiać urządzanie, które jest podłączone od zasilania 

2. - urządzenie używa środków chemicznych do dezynfekcji. Niemniej zaleca się używanie rękawiczek podczas 

demontażu i mycia 

3. - należy zapoznać się z informacją na opakowaniu stosowanego środka chemicznego w celu uzyskania na 

temat dodatkowych niezbędnych zabezpieczeń 

4. - należy przeczytać „procedury w przypadku wystąpienia awarii” w celu uzyskania informacji na temat 

możliwych alarmów i sposobów radzenia sobie z nimi 

5. - należy zapoznać się z instrukcją użytkowania oraz konserwacji 

6. - podczas wymiany środka chemicznego na inny należy odpompować resztki starego środka. W tym celu 

należy wykonać dwukrotnie procedurę zmiany środka 

- główne dane techniczne 

- dane techniczne 

Nazwa: AEROSEPT COMPACT 250 

Zasilanie: 230/110V 50/60Hz 5A 

Moc: 1200 VA 

Przepływ produktu: 1L/godzinę 

Maksymalna kubatura pomieszczenia: 250 m
3 

Kompresor membranowy 

Pojemność zbiornika rezerwowego: 2L 

Waga: 6 kg (pusty) 

Głośność: < 70 dB (A) 

Wymiary zewnętrzne:  

Szerokość: 410 mm 

Głębokość: 280 mm 

Wysokość: 310 mm 

Zasilanie elektryczne urządzenia musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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- widok zewnętrzny i wewnętrzny 

 



Strona 48 z 50 
 

4. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH KOMPONENTÓW 

- kompresor 

• - opis 

   - konstrukcja bezolejowa (brak zanieczyszczania 

powietrza) 

   - łożyska o podwyższonej żywotności 

   - zawory ze stali nierdzewnej i aluminiowy rdzeń 

   - lekka aluminiowa głowica 

   - membrany o podwyższonej żywotności 

   - balast dla bezwibracyjnej pracy 

   - chropowata obudowa 

• - dane techniczne 

   - nr referencyjny 910CDC22/12 

   - zasilanie 12V 

   - wewnętrzny przepływ przy ciśnieniu 2 bary: 23,7l/min 

   - maksymalne ciśnienie na wyjściu: 3 bar 

   - waga: 3,7 kg 

   - moc wejściowa: 96,6W 

   - prędkość: 2.160 obr/min 

• - ograniczeniu w przeprowadzaniu napraw przez użytkownika 

Użytkownik nie może naprawiać kompresora samodzielnie. Konieczny jest kontakt z dystrybutorem firmy 

ANIOS. 

- dysza 

• - opis 

   - dysza mieszająca ze stali nierdzewnej 

   - automatyczne czyszczenie portu 

   - Dysza Venturiego zastosowana do pomiaru  przepływu 

• - dane techniczne 

   - nr referencyjny: ATOMISEUR MWC1200B1A 

   - zaokrąglenia narożników: około 15° 

• - ograniczeniu w przeprowadzaniu napraw przez użytkownika 

Użytkownik nie może naprawiać kompresora samodzielnie. Konieczny jest kontakt z dystrybutorem firmy 

ANIOS. 
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- zasilacz 

• - opis 

Zasilacz urządzenia Aerosept Compact 250 został skonstruowany w sposób zabezpieczający go przed skokami 

napięcia, wyładowaniami oraz wzrostami temperatury 

• - dane techniczne 

   - model: HRPG-300-12 

   - napięcie wejścia: 120-370V 

   - napięcie wyjścia: 12V 

   - natężenie prądu: 27A 

   - moc: 324W 

• - ograniczeniu w przeprowadzaniu napraw przez użytkownika 

Użytkownik nie może naprawiać kompresora samodzielnie. Konieczny jest kontakt z dystrybutorem firmy 

ANIOS. 

- opornik grzałki 

• - opis 

   Opornik grzałki podgrzewa środek chemiczny podczas przepływu w dedykowanym podgrzewaczu. Następnie 

produkt jest rozpylany 

• - dane techniczne 

   - napięcie: 12V 

   - moc: 75W 

   - długość: 80mm 

   - średnica: 10mm 

• - ograniczeniu w przeprowadzaniu napraw przez użytkownika 

Użytkownik nie może naprawiać kompresora samodzielnie. Konieczny jest kontakt z dystrybutorem firmy 

ANIOS. 
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- sensor PT100 

• - opis 

Sensor PT100 mierzy wartość temperatury na wyjściu grzałki 

• - dane techniczne 

   - klasa: A 

   - długość: 15mm 

   - średnica: 3mm 

   - wyjście: 3 przewody 

• - ograniczeniu w przeprowadzaniu napraw przez użytkownika 

Użytkownik nie może naprawiać kompresora samodzielnie. Konieczny jest kontakt z dystrybutorem firmy 

ANIOS. 

- czujnik optyczny 

• - opis 

Czujnik optyczny sprawdza ciśnienie środka w dyszy Venturiego umożliwiając ewentualne wykrycie 

zablokowania dyszy. 

• - dane techniczne:  

   - napięcie: 12V 

   - natężenie: max 30mA 

   - wyjście NPN: max 100mA 

   - czujnik podczerwieni LED 

• - ograniczeniu w przeprowadzaniu napraw przez użytkownika 

Użytkownik nie może naprawiać kompresora samodzielnie. Konieczny jest kontakt z dystrybutorem firmy 

ANIOS. 

 


