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1. Zasada działania

Mała sprężarka przedmuchuje powietrze nad powierzchnią aromatu, który jest 
zmagazynowany w wymiennym pojemniku. Pojemnik jest zainstalowany w urządzeniu.
Aromat paruje i jest rozprowadzany w pomieszczeniu elastycznym wężem.
Ponieważ sprężarka wytwarza wysokie ciśnienie odparowany aromat jest 
transportowany na koniec przewodu dystrybuującego na co najmniej kilka metrów. Różne
aromaty mogą być wybierane przez naciśnięcie przycisku start. (beznapięciowy zestyk).

2. Dane techniczne

-  max. pobór mocy 10 Watt 
-  zasilanie elektryczne 230V/AC (wtyczka standard)
-  ilość substancji odparowania app. 2-5ml aromatu na 24 godziny
-  wydajność kompresora app. 350l/h na długość rury do 5m 

6x1 mm

3. Instalacja/ Montaż urządzenia

DUFTDOS-AK jest przeznaczony do zamontowania w pomieszczeniu, a pompę
należy przykręcić śrubami do ściany. Wieko ma zamknięcie 
i otwiera się obracając w lewo. Pojemniki z aromatem wkręcane są od dołu.
Podłączenie zasilania jest wykonane na wtyczkę elektryczną.

Włącznik główny znajduje się z boku urządzenia.
Informacje o działaniu urządzenia są wyświetlane przez zielone LED.

Zgodnie ze wskaz. zegara

Regulacja intensywności jest możliwa dla każdego aromatu.
 

Uwagi:

a. Nie uszkodź rury dozującej na całej jej długości
Duftdos-AK do pomieszczenia (max. długość 5m) 

b. Temperatura w pomieszczeniu aromatyzowanym nie 
powinna być wyższa niż 60°C. 

c. Gwarantujemy poprawną pracę urządzenia tylko w przypadku jeżeli
są używane oryginalne komponenty firmy WDT.!

d. Wylot aromatu powinien być usytuowany pod ławą i ukierunkowany w miarę
na otwartą przestrzeń!
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4. Sterowanie 

‚Duft-Programm in Minuten— (Program czasowy)
 
Przełącznik do nastawy czasu pracy danego zapachu po wybraniu go przez przycisk 
(8-20 minut). Czas pracy wentylatora wyciągowego, który może być podłączony do 
Urządzenia jest nastawiony fabrycznie na 2 minuty.

 

Ustawienie przełącznika: ‚Test— - to ustawienie testuje pojedynczo
sprężarkę.

Ustawienie przełącznika: ‚Test wentylatora – to ustawienie testuje pracę wentylatora
wyciągowego.

‚Duft 1-3 in %

Aromat w %   Praca kompresora w sekundach
 

Aus  0
50  20 sec.
60  24 sec.
70  28 sec.
80  32 sec.
90  36 sec.

100  40 sec.

Test  sprężarki



 
Instrukcja obsługi DUFTDOS AK-3-EDS1 

strona 4 z 6

Przykłąd:
Przerwa czasowa = 40 sekund między cyklami dozowania
np. Regulacja aromatu 1 - 80%, program minutowy: 12

Po naciśnięci przycisku 1 praca sprężarki przez 36 sekund 

Po naciśnięciu przycisku uruchamiania sprężarki od 1 do 36 sekund. Następnie 4 sekundy
przerwy. Program ten działa przez 10 minut. Po 10 minutach
system jest zabolkowany przez 2 minuty. W tym czasie zasilanie na wentylator 
wyciagowy jest aktywne (230 V) (max. 300mA).
 

Funkcja Testu

Poszczególne funkcje systemu mogą być sprawdzane z wyprzedzeniem.
Po pierwsze musi zostać włączony sprężarka dozująca zapach od 1-3 i 
i program testu. Kompresor pracuje przez 1 minutę i sprawdzane są funkcje.
 

Aby wykonać test układu wentylatora wyciągowego musi być włączony program "Test”
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5. Schemat elektryczny

(w każdym przypadku czas testu jest taki sam)
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6. Części i akcesoria 

Sterowanie: 
11031  Pokrętło 6 mm z kapturkiem
17338          Popychacz rolkowy 15mm
14833          Płytka sterująca ED-S1-V1 dla Duftdos AK

10435          Przewód dozujący PE,  ID 6,0 x 1,0mm (m)
14246          Kształtka do Duftdos AK 20/10-50 
Przewód elestyczny 6x1 
13335          Weithalsrunddose Gewinde DIN 60 250 ml
16156          Duftpatroneneinlage Filterstern 60x8 f. 
Duftdos AK 1 szt.

Rodzaje aromatów:

18089  Pojemność  50 ml Euka- Minze 
18090  Pojemność  50 ml Sommerwiese
18091  Pojemność  50 ml Papaya
18092  Pojemność  50 ml Lemon 
18093  Pojemność  50 ml Alpenkräuter
18094  Pojemność  50 ml Heil Kamille 
18095  Pojemność  50 ml Mexico Lemongras
18096  Pojemność  50 ml Exotic Dream 
18097  Pojemność  50 ml Vanille 
18098  Pojemność  50 ml Maracuja
18099  Pojemność  50 ml Oriental 
18100  Pojemność  50 ml Sandelholz
18101  Pojemność  50 ml Grüner Apfel 
18102  Pojemność  50 ml Eukalyptus 
18103  Pojemność  50 ml Orange


