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Funkce 
Režimy ovládání signálem DMX-512 

Mlhostroj podporuje 3 režimy ovládáni: Mode 1 až 4. Jak a kterými kanály DMX signálu lze 

ovládat jednotlivé funkce, ukazuje následující tabulka.  

Tabulka DMX kanálů. 

 

Level – výkon čerpadla 
Výkon čerpadla se nastavuje plynule signálem DMX. Při hodnotě DMX signálu nula, je 

čerpadlo vypnuto. 

Fan – výkon ventilátoru 
Výkon ventilátoru se řídí po 10-ti procentech. Zapnuti ventilátoru na minimální výkon je při 

10-ti procentech. 

Timer – perioda časovače 
Perioda časovače se nastavuje v sekundách v rozsahu 0 až 200 sekund (3 minuty a 20 sek.), 

tak, že hodnota DMX v procentech se násobí 2-mi (100 % x 2 = 200 sekund). Při nulové 

hodnotě DMX signálu je časovač vypnuty. Při hodnotě DMX signálu 1%, bude časovač 

nastaveny na 2 sekundy, atd. 

Duration – doba sepnutí čerpadla 
Doba sepnuti čerpadla se nastavuje plynule od 0 do 20 sekund. 

Časovač – Timer 
Časovač umožňuje nastavit časové dávkování mlhy dle potřeb. Parametry časovače lze 

nastavovat pomoci menu – přímo na displeji zařízeni, nebo signálem DMX v modu 3 a 4. 

Přítomný DMX signál má prioritu před místním nastavením, proto, pokud je připojeny DMX 

signál, tak je místní časovač vypnuty a nelze ho ani zobrazit v menu. Perioda mlženi je dána 

nastavením časovače a v místním režimu (bez připojení DMX signálu) lze nastavovat tyto 

hodnoty:

 

Dobu mlženi udava nastaveni „Duration“. To lze nastavit od 0 (vypnuto mlženi) do 20 sek.. 
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Chybová hlášení. 
Indikační LEDky 

Pro indikaci provozních stavů jsou použity 4 LED (popis od shora dolů): 

• DMX – indikace přítomnosti signálu DMX-512 

• READY – signalizuje natopení výparníku na požadovanou teplotu 

• ERROR – signalizace existující poruchy 

• FAN – spuštěni ventilátoru 

Kontrolka DMX 

Přítomnost signálu DMX-512 je indikovaná rozsvícením LED. Po odpojení signálu DMX-

512 LED ještě sviti asi 2 sekundy a pote zhasne. 

Kontrolka READY 

Natopení výparníku je signalizováno kontrolkou „READY“. Je-li připojený dálkový ovladač, 

současně s touto kontrolkou se rozsvítí i kontrolka „READY“ na dálkovém ovladači. Spínání 

čerpadla je podmíněno touto svítící kontrolkou. 

3.1.3 Kontrolka ERROR 

Porucha je signalizovaná červenou kontrolkou označenou „ERROR“. Poruchy, které jsou 

zásadní pro chod zařízení, jsou indikovány blikající LED, ostatní poruchy svítící LED.  

 

Přistroj rozlišuje 8 typů poruch: 

 

Kontrolka ERROR bliká 

• Přerušeni obvodu topné spirály – spirála nebo přívody ke spirále nejsou v pořádku. Porucha 

je na displeji označena zkratkou „E:BrHeat“. 

• Vadna (přerušena) pojistka spirály – pojistka označena SPIRAL FUSE F1 je pravděpodobně 

vadna. Porucha je na displeji označena zkratkou „E:HeatFu“. 

• Přerušeni obvodu čerpadla – pojistka čerpadla, čerpadlo nebo jeho přívody nejsou v 

pořádku. Porucha je na displeji označena zkratkou „E:BrPump“. 

• Teplotní čidlo je zkratované – naměřena teplota je příliš nízká, pravděpodobně je čidlo nebo 

přívody vadne nebo zkratované. Porucha je na displeji označena zkratkou „E:TempSC“. 

• Teplotní čidlo je rozpojené – naměřena teplota je příliš vysoka, pravděpodobně je čidlo nebo 

přívody vadne nebo přerušené. Porucha je na displeji označena zkratkou „E:TempDi“. 

Kontrolka ERROR svítí 

• Přerušeni obvodu ventilátoru – ventilátor nebo jeho přívody nejsou v pořádku. Porucha je na 

displeji označena zkratkou „E:BrFan “. Porucha může nastat jen v případě, že je zapnutý 

chod ventilátoru. 

• Vadna (přerušena) pojistka ventilátoru – pojistka označena FAN FUSE F3. Porucha je na 

displeji označena zkratkou „E:FanFus“. Porucha může nastat jen v případě, že je zapnutý 

chod ventilátoru. 

3.1.4 Kontrolka FAN 

Indikace zapnutého chodu ventilátoru je pomoci kontrolky označené „FAN“. Kontrolka je 

zapojena v sérii se spínacím obvodem triaku, takže i jas kontroly odpovídá přibližně intenzitě 

spuštění ventilátoru. Vzhledem k tomu, že po čas zapnuti ventilátoru elektronika kontroluje 

obvod ventilátoru, LED indikující chod ventilátoru v krátkých intervalech problikává 

(pohasíná). 
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Display 
Zobrazeni všech provozních parametrů a nastaveni přístroje se provádí pomocí 8-mi 

znakového alfanumerického displeje. Zobrazeni údajů je provedeno systémem menu. Pro 

pohyb v menu – postupné zobrazováni žádaných položek dle vyznačených šipek – slouží 

tlačítko „MENU“. Některé položky menu je možno zobrazit jen v určitých situacích. 

Schéma celého menu systému a popis jednotlivých položek jsou uvedeny v následujících 

podkapitolách. Některé položky menu slouží zároveň pro nastavení hodnoty. Hodnotu 

takových položek lze změnit tlačítky UP (↑) a DOWN (↓). Zápis hodnoty do paměti je 

indikován krátkým pohasnutím displeje po ukončeni editace. 
 

 

Menu displeje(popis funkcí). 
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Teplotní tolerance pro provoz 
 

Čerpadlo pro vstřikováni kapaliny do výparníku lze spustit jen pokud je teplota výparníku v 

požadovaném rozsahu pro zvolenou kapalinu. Elektronika umožňuje nastavit 6 základních 

teplot v rozsahu od 200 °C do 300 °C. V tabulce je uvedena tolerance pro vybranou teplotu 

výparníku. 

 

 
 

 

Teplotní křivka. 
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Schránka pro příslušenství. 
Schránku pro příslušenství má nejen verze case, ale i základní verze bez transportního kufru. 

Základní provedení  

Plech překrývající display táhněte směrem od displaye. Po překonání odporu jistícího 

magnetu vysunete plech nad display a otevře se prostor úschovné schránky. 

Provedení Case 

Šuplík na příslušenství je umístěn pod displayem ve stejné úrovní jako šuplík s ventilátorem 

(umístěn na druhé straně pod výpustným ventilem). 

Bezpečtnostní pokyny. 
1. Nikdy se nedotýkejte vyústění topného tělesa. Jeho teplota přesahuje 200°C. Toto vyústění 

topného tělesa musí mít vysokou provozní teplotu, aby nedocházelo k odkapávání zbytkové 

kapaliny na podlahu. Nebezpečí popálení pokožky! 

2. Přístroj se zapíná  vsunutím a pootočením powerconu napájecího kabelu ve směru 

hodinových ručiček. Přístroj můžete vypnout i pootočením powerconového konektoru proti 

směru hodinových ručiček. Při odpojování konektoru nebo přerušení napájení je nutno 

posunout stříbrnou pojistku konektoru k sobě a potom pootočit. Nikdy neotáčejte konektorem 

násilím! 

3. Nezapomínejte přístroj odpojit od sítě, jakmile ukončíte zkoušku, nebo představení. 

Nezapomínejte, že teplota tělesa je udržovaná ve výši 300°C a přístroj je proto nutné 

provozovat pouze pod dohledem pověřených osob!!! S ohledem na vysokou provozní teplotu 

je nebezpečné nechávat přístroj bez dozoru! Při poruše hrozí nebezpečí požáru! 

4. Neumisťujte přístroj do blízkosti hořlavých látek! 

5. Na regulovanou zásuvku powercon (bílá) nezapojujte svítidla ani žádné jiné spotřebiče 

s výkonem větším než 500W. Regulace je udělaná skokově s ohledem na napájení ventilátorů. 

Před použitím ventilátoru se přesvědčte, že se ventilátor rozbíhá i na nejnižší 1 stupeň. Pokud 

by proud na nejnižším 1 stupni neměl sílu potřebnou k roztočení ventilátoru, mohlo by 

následně dojít ke spálení vinutí motoru ventilátoru a nebezpečí požáru! 

6. U  kufrové verze Case udržujte v naprosté čistotě celý prostor pro nalévání kapaliny. 

Přístroj je sice vybaven nerezovým filtrem ale drobné částečky, jako zemina, potraviny, nebo 

popel z cigaret by se mohli dostat přes filtr a způsobit ucpání topného tělesa! 
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Verze AFM 2000 Case 

Šuplík na příslušenství. 

 

Integrovaný výklopný ventilátor. 
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Integrovaná nerezová nádobka na kapalinu. 

  

 

Legenda k displeji. (platí pro obě verze) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítko MENU Tlačítko DOWN Tlačítko UP 

Display 

Kontrolní diody 
DMX 

OUTPUT 

DMX 

INPUT 

Power 

INPUT 

FAN 

OUTPUT 
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Poznámky a bezpečnostní pokyny k provedení Case. 

Fan Output 
V provedení Case není z důvodu přetížení zapojený regulovaný výstup na externí ventilátor. 

Integrovaná nerezová nádobka na kapalinu. 
Vestavěná nádobka má uzávěr s mikroventilací vzduchu. Naklopením, nebo převrácením 

transportního kufru, může dojít k pozvolnému úniku kapaliny. Pokud tomu chcete zabránit, 

tak vodotěsně zaslepte mosazný ventil na uzávěru (Jen pro případy transportu!). Při provozu 

musí být ventil průvzdušný, aby umožnil nasávání kapaliny do přístroje. 

Nádobka je koncipována tak, aby šla kapalina doplňovat i po tmě. Po odklopení víka a 

odšroubování uzávěru, kapalina stéká po kónusových stěnách samovolně do nádržky.  

Dbejte na to, aby se do prostoru pod víkem nedostaly žádné nečistoty. Nádržka je sice 

vybavena válcovým filtrem z nerezového síta, ale to zabrání pouze proniknutí tuhých částic. 

Jednou za čas je potřeba síto vytáhnout a vyčistit. Pokud dojde k vniknutí nečistot do topného 

tělesa, začnou se tam při vysoké teplotě zapékat a hrozí ucpání průchodu kapaliny topným 

tělesem, což se dá řešit pouze výměnou topného tělesa. 

Integrovaný ventilátor 
Před vyklopením ventilátoru se přesvědčte, že je šuplík s ventilátorem na koncovém 

aretačním dorazu. V opačném případě by ventilátor nemusel jít vyklopit, nebo by s ním šuplík 

za provozu jezdil! 

Tahem za stříbrný šroub vyklápíte ventilátor směrem od přístroje. Při vyklápění slyšíte 

cvakání polohové aretace. Vyklopením ventilátoru na doraz, vyskočí aretace ventilátoru a 

můžete ho položit zpět do šuplíku nebo hledání vhodného sklonu zopakovat. 

POZOR! Nefoukejte mlhu přes ventilátor při výkonech mlhy(Level) nad 60%.! Při vyšším 

výkonu může docházet k výrazné kondenzaci kapaliny na ventilátoru! 


