
                   

Οδηγίες χρήσης γεννήτριας καπνού 

HARKEN FOG 1 

 

 

Περιγραφή προϊόντος 

Η γεννήτρια ομίχλης ασφαλείας σταματά αμέσως τους διαρρήκτες, εκτοξεύοντας έναν πυκνό, 

αλλά αβλαβή καπνό - ουσιαστικά εξαλείφοντας το οπτικό πεδίο του εισβολέα, και προστατεύει 

έτσι τις εγκαταστάσεις και τα εμπορεύματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 

 
 
 
 
 
 



Χειροκίνητη ενεργοποίηση με μπουτόν 

IN+ : θετική είσοδος ενεργοποίησης 

IN- : αρνητική είσοδος ενεργοποίησης 

Σημείωση: Δεν απαιτείται επιπλέον εξωτερικό relay, απλά συνδέστε το με κουμπί πανικού ή 

(κουμπί έκτακτης ανάγκης), πατήστε και κρατήστε τo πατημένο για 1 δευτερόλεπτο και η 

γεννήτρια καπνού θα ενεργοποιηθεί. Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση στις δύο αριστερές 

θύρες (ενεργοποίησης) το μπουτόν θα πρέπει να είναι σε θέση off. Όταν πιέζετε το κουμπί 

πανικού, το κύκλωμα θα πρέπει να ενεργοποιείται. 

 

Καινοτομίες: 

1. Ειδική σχεδίαση με ψεκαστήρα και ανεμιστήρα με ειδικές αυλακώσεις που προκαλεί άμεση εκτόνωση και 
εξάπλωση του καπνού. 

2. Ειδικό δοχείο υλικού παραγωγής καπνού που μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί πολύ εύκολα μετά 
τη χρήση. 

 
Πλεονεκτήματα: 

1. Xημικός τύπος καπνού με μη-τοξικα, μη-διαβρωτικά και φυσικά διασπώμενα συστατικά. 

 
2. Καπνός ασφαλείας πιστοποιημένος κατόπιν τοξικολογικών μετρήσεων από το Ινστιτούτο πρόληψης και 

ελέγχου ασθενειών PLA. Επίσης ελεγμένος από το Υπουργείο Δημόσιας ασφάλειας και προστασίας 

(P.R.C.). 

3. Κάνει τη διαφορά στην άμεση προστασία και ποτροπή κλοπων και ληστειών στους προστατευόμενους 
χώρους. 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Περιεχόμενα δοχείου Δοχείο καπνού 3 διαμερισμάτων, κοινής ενεργοποίησης 

Αντικατάσταση Εύκολη αντικατάσταση δοχείου καπνού 

Χημικός τυπος καπνού Στερεά βρώσιμα συστατικά 

Προστατευόμενη περιοχή 120 ㎡ κλειστή περιοχή 

Γεννήτρια καπνού Τεχνολογία καπνού ψυχρής ενεργοποίησης 

Διάρκεια καπνού 45 λεπτά 

Τύπος Ενεργοποίησης Μπουτόν, τηλεχειρισμός, πίνακας συναγερμού 

Χρόνος εκκίνησης 1 δευτερόλεπτο 

Χρόνος εκτόνωσης καπνού 5 δευτερόλεπτα 

Τροφοδοσία DC12V 1.5A 

Κατανάλωση 18W 

Θερμοκρασία Λειτουργίας -10℃~50℃ 

Σχετική Υγρασίας -10%~85% 

Εγκατάσταση Διατίθεται με βάση τοίχου 

Υλικό καλύμματος Αλουμίνιο 

Χρώμα Λευκό 

Διαστάσεις 168*101 χιλιοστά 

Βάρος 1.7KG 



Περιεχόμενα συσκευασίας 

>Γεννήτρια καπνού (1 τεμάχιο) 

>Οδηγίες χρήσης (1 τεμάχιο) 

 

>Βάση στήριξης (1 τεμάχιο) 

>Πιστοποιητικό ποιότητας (1 τεμάχιο) 

 

Εφαρμογή 

Η γεννήτρια παραγωγής καπνού ασφαλείας είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους 

όπως γραφεία, καταστήματα, κοσμηματοπωλεία, αίθουσες, ταμεία, αποθήκες, τράπεζες, κλπ. 

Επιπλέον, είναι επίσης κατάλληλο για ΑΤΜ, βιτρίνες καταστημάτων που είναι εύκολο να 

δεχθούν επιθέσεις. 

 
Ενεργοποίηση γεννήτριας καπνού ασφαλείας 

α. Χρησιμοποιείστε μπουτόν πανικού ή ποδοδιακόπτη 

β. Χρησιμοποιήστε τηλεχειρισμό 

γ. Συνδέστε στο σύστημα ασφαλείας σας για ενεργοποίηση της γεννήτριας όταν σημάνει 

συναγερμός 

 
 

Έλεγχος Συστήματος 

 

Απαιτούμενα όργανα μέτρησης : Πολύμετρο 

1. Μην συνδέσετε την εντολή ενεργοποίησης στην γεννήτρια. Συνδέσετε την έξοδο στους ακροδέκτες 
τoυ πολυμέτρου και ρυθμίστε το πολύμετρο σε μέτρηση τάσης DC. 

2. Τροφοδοτείστε τον ελεγκτή και πιέστε το μπουτον ενεργοποίησης για να ελέγξετε αν το πολύμετρο 
θα εμφανίσει μέτρηση τάσης. Αν δεν υπάρχει ένδειξη εξόδου ελέγξτε την τάση εξόδου και τις 
συνδέσεις του τροφοδοτικού σας. 



Προφυλάξεις 

> Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση της συσκευής. 

> Μην τροφοδοτήστε τη συσκευή πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και ο έλεγχος της συσκευής. 

> Διακόψτε την τροφοδοσία πριν την εγκατάσταση και διασφαλίστε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης είναι σε 

κατάσταση Off . 

> Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή επιβεβαιώστε ότι είναι σταθερά βιδωμένη στη βάση της και στον τοίχο. 

> Μην αγγίζετε το περίβλημα του μηχανήματος μετά την απελευθέρωση του καπνού. Υπάρχει κίνδυνος λόγω 
υψηλής θερμοκρασίας. 

> Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. 

> Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί σοβαρή φθορά ή αλλοιώση του καλλύματος. 

> Μην τοποθετείτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά εντός 50 χιλιομέτρων από τη θέση όπου βρίσκεται το 

μηχάνημα. 

Δήλωση 

Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες που οδηγούν άμεσα ή έμμεσα από μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής. Τα περιεχόμενα του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς 

προειδοποίηση. Η αναπαραγωγή απαγορεύεται αυστηρά χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας. 

Σημείωση 

1. Προσοχή! μην συνδέσετε τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της γεννήτριας. 

2. Αν συνδέσετε τροφοδοσία κατά τη διάρκεια ελέγχου της γεννήτριας θα προκληθεί άμεση εκτόνωση καπνού. 

 

Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
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