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OVER DEZE DOCUMENTATIE

Deze documentatie is origineel opgesteld in het Nederlands door Frans Veugen Bedrijfshygiëne  
B.V.

Versieaanduiding:  Synofog 206527 gebraanw nl v1.3
Versiedatum:  10-7-2020
© Copyright:            Frans Veugen Bedrijfshygiëne  B.V., Nederweert, 2020

Niets uit deze documentatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder 
toestemming van Frans Veugen Bedrijfshygiëne  B.V.. Uitgezonderd delen die zijn bedoeld om 
te reproduceren ten behoeve van het gebruik van deze documentatie, zoals verkorte instructies 
en aanduidingen op het product.

PRODUCTIDENTIFICATIE

Deze gebruikersdocumentatie behoort bij het volgende product:

Benaming Synofog

Type Alle types

DE FABRIKANT

Het product is geproduceerd door:

Frans Veugen Bedrijfshygiëne  B.V.
Platinastraat 9
6031 TW Nederweert
Nederland
Tel:  +31 (0)495 460 188
Fax: +31 (0)495 460 186
E-mail: info@fransveugen.nl
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VOORWOORD

Werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden door personeel van de fabrikant zijn niet in 
deze documentatie opgenomen.

Deze documentatie is een onderdeel van het product!
Bewaar deze documentatie daarom zorgvuldig. Er staat informatie in, die ook later van pas 
komt of nodig is bijvoorbeeld voor reparatie en onderhoud. Aanbevolen wordt een exemplaar 
bij het product te bewaren en een exemplaar op te bergen bijvoorbeeld in het archief van uw 
technische dienst. De fabrikant kan u eventueel een extra digitaal exemplaar leveren. 
Bij overdracht van het product dient de documentatie meegeleverd te worden.

Waarschuwing!

• De bediener moet door een erkende leverancier over het 
gebruik van het apparaat worden geïnstrueerd.

• Tijdens de in bedrijf stelling en tijdens de afkoelingsfase 
mag het apparaat slechts voor geïnstrueerde personen 
toegankelijk zijn.

HET GEBRUIKEN VAN DEZE DOCUMENTATIE

De instructies in deze documentatie zijn ingedeeld naar het soort gebruiker van het product. 
In het hoofdstuk ‘Veiligheid’ wordt zo nodig nader aangegeven welke eisen er aan de diverse 
gebruikers gesteld worden.

De volgende benamingen worden gebruikt:

Gebruiker De verzamelnaam voor iedereen die aan of met het product 
werkt.

Bediener Dit is de dagelijkse gebruiker van het product.
Te raadplegen hoofdstukken: Inleiding, Veiligheid en 
Bedieningsvoorschriften.

Servicepersoneel Personen met opleiding, ervaring en hulpmiddelen die vereist 
zijn voor de beschreven werkzaamheden.
Te raadplegen hoofdstukken: Alle

Veiligheidsfunctionaris Diegene die verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden 
in het bedrijf van de gebruiker. Indien er niemand voor 
aangewezen is zal dit de werkgever zelf zijn.
Te�raadplegen�hoofdstukken:�Veiligheid�en�Specificaties

Werkzaamheden die niet in deze documentatie zijn opgenomen, dienen uitgevoerd te worden 
door personeel van of in overleg met Frans Veugen Bedrijfshygiëne  B.V..
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Na�dit�pictogram�volgen�specifieke�instructies�en/of�informatie�ter�
verduidelijking.

Let op!

Dit pictogram waarschuwt voor mogelijke schade aan het product.

Waarschuwing!

Dit pictogram waarschuwt voor mogelijk persoonlijk letsel.

Levensgevaar!

Dit pictogram waarschuwt voor direct dreigend levensgevaar.

Brandgevaar!

Dit pictogram waarschuwt voor risico op brand.

TYPOGRAFISCHE CONVENTIES

De tekstgedeelten die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van personen zijn 
vetgedrukt, behalve in het hoofdstuk over veiligheid zelf. De volgende waarschuwingstekens 
worden gebruikt:

SERVICE EN INFORMATIE

Voor nadere informatie over het product kunt u contact opnemen met de fabrikant (zie ‘Over 
deze documentatie’ op pagina 1).



Synofog - Gebruikersdocumentatie v1.3 Pagina 6 van 35

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de onderstaande garantiebepalingen.

• De fabrikant verstrekt garantie aan de eerste gebruiker tot 12 maanden na levering.
• Gebreken moeten voor het verstrijken van de garantietermijn bij de fabrikant worden 

gemeld.
• De garantie is van toepassing op gebreken die:

 ◦ optreden tijdens normaal gebruik van het product/installatie;
 ◦ ontstaan door ondeugdelijke constructie of materialen;
 ◦ ontstaan door gebrekkig vakmanschap van de fabrikant.

• De garantie vervalt bij gebreken die optreden door:
 ◦ normale slijtage;
 ◦ ondeskundig of oneigenlijk gebruik;
 ◦ gebruik van andere dan voorgeschreven verbruiksartikelen.

• Bij optredende gebreken zal de fabrikant:
 ◦ de onderdelen vervangen, de fabrikant wordt eigenaar van de vervangen onderdelen.
 ◦ de gebreken herstellen;
 ◦ voor een andere vervangende oplossing kiezen, als herstel redelijkerwijs niet mogelijk is.
 ◦ De klant moet de fabrikant de gelegenheid geven om eventuele gebreken te verhelpen.

• Voor ingebouwde onderdelen van derden gelden de garantievoorwaarden van de 
betreffende�leverancier;�Ook�de�garantietermijn�kan�verschillen�van�wat�hierboven�staat�
aangegeven.

• De fabrikant behoudt zich het recht voor om zijn machines/installaties zonder voorafgaande 
waarschuwing te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen 
zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden.
Wij vestigen de aandacht op de volgende beperkingen van de aansprakelijkheid:

De fabrikant is niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schades die het 
gevolg zijn van het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op het 
product/installatie of in deze documentatie, bijvoorbeeld:
• ondeskundig of onjuist gebruik of onderhoud;
• het gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven in 

deze documentatie;
• het gebruik van andere dan voorgeschreven onderdelen;
• reparaties zonder toestemming van de fabrikant;
• wijzigingen aan het product/installatie, hieronder vallen onder andere:

 ◦ wijzigingen in de besturing;
 ◦ lassen, mechanische bewerkingen;
 ◦ uitbreidingen aan het product/installatie of de besturing.
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De fabrikant is ook niet aansprakelijk:
• Als�de�afnemer�niet�aan�al�zijn�verplichtingen�ten�opzichte�van�de�fabrikant�(financieel�of�

anders) heeft voldaan;
• voor gevolgschade door storingen of gebreken aan het product/installatie (bijvoorbeeld 

schade aan (te verwerken) producten, bedrijfsonderbreking, vertragingen etc.);
• voor schade ontstaan door verkeerde voedingsspanning, voltages buiten 380-420V;
• voor schade aan verwarmingselementen;
• voor schade aan de keramische onderdelen in het verwarmingselement;
• voor schade aan tandwielpomp door te hoge druk door gebruik verkeerde sproeier (zie 

pagina 18). 
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1 INLEIDING
1.1 DOEL EN FUNCTIE VAN HET PRODUCT

De Synofog is een electrothermisch vernevelapparaat. In de vernevelbuis wordt een vloeistof 
omgezet�in�een�fijne�nevel.�De�synofog�heeft�een�blower�om�een�luchtstroom�te�genereren,�
deze luchtstroom wordt verwarmd en door een vernevelbuis geleid. Daar wordt de vloeistof 
gemengd�met�de�hete�lucht�en�verspreid�als�fijne�nevel.�

Synofog vernevelaars zijn technisch geschikt voor het vernevelen van alle geautoriseerde 
en�voor�vernevelen�bestemde�en�toegelaten�vloeistoffen,�zoals�maar�niet�beperkt�tot�
kiemremmingsmiddelen, desinfectiemiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. 

1.2 NIET TOEGESTAAN GEBRUIK

Het�genereren�van�aerosols�of�nevel�uit�brandbare�stoffen�of�zuren,�die�zuurstof�afsplitsen,�is�
als mengsel met lucht en/of stof te allen tijde met brand- en explosiegevaar verbonden, indien 
een ontstekingsbron of hoge temperatuur aanwezig is. De hete luchtstroom is een potentiële 
ontstekingsbron. De temperatuur van de luchtstroom is zichtbaar op het display en moet 
zodanig worden ingesteld dat enig risico van zelfontbranding van de vloeistof wordt uitgesloten.

De ontbrandingstemperatuur van de vloeistof moet daarom bij de gebruiker bekend zijn en kan 
bij�de�leverancier�van�de�vloeistoffen�worden�opgevraagd.�Om�deze�reden:�een�risicoanalyse�
opstellen en een strategie ter voorkoming van risico’s ontwikkelen!

1.3 UITVOERINGEN EN TOEBEHOREN

Het product bestaat uit:
• Synofog
• Stoffilter�voor�aangezogen�lucht�
• Kaarthouder voor informatie te vernevelen vloeistof
• Gebruiksaanwijzing
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Gebruik geen alcoholhoudende vloeistoffen of andere middelen met een 
alcoholpercentage boven de 10%!

Het�genereren�van�aerosols�of�nevel�uit�brandbare�stoffen�of�zuren,�die�zuurstof�
afsplitsen, is als mengsel met lucht en/of stof te allen tijde met brand- en explosiegevaar 
verbonden, indien een ontstekingsbron aanwezig is. De hete lucht is een potentiële 
ontstekingsbron. Om deze reden: risicoanalyse opstellen en een strategie ter voorkoming van 
risico’s ontwikkelen!

Bij twijfel, raadpleeg vooraf uw leverancier van het product of verneveling met de Synofog 
methode mogelijk is.

2 VEILIGHEID
2.1 INLEIDING

Dit product is zodanig ontworpen en gebouwd dat ze veilig gebruikt en onderhouden kan 
worden. Dit geldt voor de toepassing, de omstandigheden en de voorschriften zoals in deze 
documentatie beschreven. Het lezen van deze documentatie en het opvolgen van de instructies 
zijn dus noodzakelijk voor iedereen die met of aan deze machine werkt. Bij professioneel 
gebruik is het de verantwoordelijkheid van de werkgever dat deze instructies bekend zijn en 
nageleefd worden.

Er kunnen extra veiligheidsmaatregelen voorgeschreven zijn door het bedrijf of het land waar 
het product in gebruik is. Dit betreft met name de arbeidsomstandigheden in de gebruiksfase. 
Deze documentatie beschrijft niet hoe hier aan voldaan moet worden. Wel wordt de benodigde 
informatie over het product gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw veiligheidsfunctionaris.

De eenvoudige onderhoudswerkzaamheden die vermeld zijn bij de bedieningsvoorschriften 
kunnen wel door de bedieners uitgevoerd worden. Werkzaamheden die niet in de 
bedieningsvoorschriften omschreven staan, mogen alleen uitgevoerd worden door deskundig 
personeel. 

2.2 VEILIGHEIDSREGELS

2.2.1 BRANDGEVAAR

Let op, brandgevaar!

Niet roken tijdens het werken met dit apparaat!

• Vernevel nóóit benzine.
• Houd�bij�verneveling�van�licht�ontvlambare�vloeistoffen�altijd�een�brandblusser�gereed�in�de�

buurt van het apparaat.
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• Stel de temperatuur T-Max en T-Fog van de Synofog voor de verneveling van licht 
ontvlambare�vloeistoffen�zodanig�in�dat�bij�deze�temperaturen�geen�ontbranding�van�de�
vloeistof kan ontstaan.

• Niet in ruimten met gevaar voor stofexplosies of opstuivend stof vernevelen (bijv. in 
korenmolens, silo’s of in gebruik zijnde of on-gereinigde kippenstallen of met stro of 
houtsnippers bedekte vloeren). Schakel ontstekingsbronnen in de ruimte uit. Vernevel van 
buiten naar binnen!

• Zorg dat de aangezogen lucht altijd stof en nevelvrij is.
• Gebruik de Synofog altijd met aangezogen lucht van buiten
• Controleer voor elke vloeistof wat de zelfontbrandingstemperatuur is. Raadpleeg hiervoor 

het MSDS of vraag de leverancier. 
• Stel de maximum temperatuur van de Synofog zo in dat deze met een ruime 

veiligheidsmarge van 50°C lager is dan de zelfontbrandingstemperatuur van het product.
• Vernevel�geen�brandbare�vloeistoffen�in�een�buis�of�tunnel�zonder�ventilatie�

(explosiegevaar). 
• Bij werkzaamheden aan het apparaat moet de hoofdschakelaar zijn uitgeschakeld en de 

stekker verwijderd uit het stopcontact.

2.2.2 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Draag tijdens het vernevelen, maar ook tijdens de voorbereiding, geschikte beschermende 
kleding die op de toepassing is afgestemd en is voorgeschreven door de leverancier van 
het�te�vernevelen�middel�(volledig�gezichtsmasker�met�geschikte�filter,�beschermingspak,�
handschoenen, rubberlaarzen). 

Overleg met uw veiligheidsfunctionaris of het gebruik van andere persoonlijke 
beschermingsmiddelen noodzakelijk is (in verband met het product, omgeving, enz.).

2.2.3 BESCHERMING VAN VOORWERPEN, GEBOUW EN GEBRUIKER

• Volg de toepassingsrichtlijnen van de producent of de leverancier van de gebruikte 
werkzame�stoffen�en�vernevelvloeistoffen�op.

• Reglementair gebruik van de middelen in acht nemen. In geval van grote droogte en 
algemeen brandgevaar mag er alleen gewerkt worden als brandblusapparaat binnen 
handbereik houden.

• De gebruiksrichtlijnen en het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant of dealer van de 
gebruikte�werkstoffen�en�nevelvloeistoffen�in�acht�nemen�(deze�beperken�echter�niet�de�
veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het toestel).

• Voorkom�vervuiling�van�de�omgeving�door�het�werken�met�gevaarlijke�stoffen�tijdens�het�
aanmaken, mengen, vullen, toedienen, legen, schoonmaken, onderhoud en vervoer.

• Maak�bij�gebruik�van�stoffen�die�schadelijk�kunnen�zijn�voor�de�omgeving�een�risico�
inventarisatie. Vernevel alleen in volledig afgesloten ruimtes.

• Voordat de behandelde ruimte weer wordt betreden zonder persoonlijke 
beschermingsmiddelen, uitvoerig ventileren of wachttijd respecteren zoals die wordt 
voorgeschreven op het etiket van het gebruikte middel.
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• Tijdens de voorbereiding en het gebruik moet geschikte beschermende kleding 
gedragen worden, zoals voorgeschreven in het MSDS van het gebruikte middel.  (Bijv. 
volgelaatsmasker�met�een�geschikte�filter,�beschermende�kleding,�handschoenen,�
rubberlaarzen).

• Draag de bijgeleverde kaarthouder, met daarin duidelijk vermeld welk product er wordt 
verneveld. 

• Tijdens de werking en de afkoelperiode mogen uitsluitend opgeleide personen toegang 
hebben tot het toestel.

2.2.4 VOOR HET GEBRUIK

• Gebruik�alleen�vloeistoffen�zonder�vervuiling,�vuildeeltjes�of�onopgeloste�delen.�Zeef�of�
bewerk de vloeistof voor gebruik extra zodat alleen vloeibare delen verneveld worden. 
Voorkom dat bezinksel wordt opgezogen.

• Plaats de synofog horizontaal op een stevige ondergrond en zorg ervoor dat het apparaat 
niet kan verschuiven of omvallen.

• Controleer of het apparaat veilig werkt en geen zichtbare gebreken vertoont.
• Zorg voor een juiste stroomvoorziening met genoeg vermogen en deugdelijke stroomkabels 

en verlengkabels. 
• Wanneer de veilige werking niet gegarandeerd is, mag u het toestel niet in gebruik nemen.
• Lekken in het apparaat moeten onmiddellijk worden gedicht.
• Toepassingsgebied tegen onbevoegden afschermen (bijv. een bordje met‚ ‘verboden 

toegang’ op de deuren aanbrengen). Openingen van het toepassingsgebied sluiten en 
vastgestelde lekkages verhelpen.

2.2.5 TIJDENS HET GEBRUIK

• Draag de voorgeschreven beschermende kleding.
• Houd een brandblusser gereed indien brandbare middelen worden gebruikt.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken. 
• Zorg voor aanvoer van verse lucht naar de luchtinlaat.
• De hete nevelbuis en de hete gassen mogen niet in aanraking komen met brandbare 

materialen (bijv. wanddoorvoer). 
• Bij lekken in het apparaat of de tank de pomp uitschakelen op het display en de toepassing 

onderbreken.

2.2.6 NA HET GEBRUIK

• Vernevelde ruimte afsluiten en van een waarschuwing voorzien.
• Voordat de behandelde ruimte weer wordt betreden zonder persoonlijke 

beschermingsmiddelen, uitvoerig ventileren of wachttijd respecteren zoals die wordt 
voorgeschreven op het etiket van het gebruikte middel.

• De nevelbuis blijft na het stilleggen van de machine nog warm. De nevelbuis niet aanraken.
• Een heet toestel nooit in een gesloten voertuig/auto transporteren.
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• Voorkom dat restvloeistof lekt of residu in het apparaat achter blijft. Maak het apparaat 
schoon na gebruik volgens de reinigingsinstructies op pagina 20.

• Opslaan op een veilige plaats, een droge, stofvrije ruimte, beveiligd tegen omvallen.
• Probeer condensvorming in de Synofog te voorkomen. Condensvorming in de 

verwarmingselementen kan leiden tot onherstelbare schade.

Verder gelden de volgende algemene veiligheidsregels:
• Zorg ervoor dat kinderen of dieren geen toegang krijgen tot het product!
• Houd de werkplek schoon en vrij van obstakels.
• Zorg voor voldoende omgevingsverlichting.

Waarschuwing!

Regelmatig onderhoud van het toestel is noodzakelijk
Het apparaat moet regelmatig (en in ieder geval na 50 
bedrijfsuren) door een vakkundig persoon met inachtneming 
van de veiligheidsnormen en ongevallenpreventie worden 
onderhouden.

Bijzondere�veiligheidsregels�worden�genoemd�bij�de�instructies�voor�de�betreffende�
werkzaamheden, zie ‘Gebruiksvoorschriften’ op pagina 14 en ‘Waarschuwingstickers’ op pagina 
31.

2.3 NIET TOEGESTAAN GEBRUIK

Het product is niet geschikt voor:
Elk ander gebruik dan in deze handleiding beschreven.

2.4 GEBRUIKERS

2.4.1	 BEDIENERS	(NIVEAU	1)

Het product mag alleen bediend worden door volwassen personen, die de inhoud van de 
hoofdstukken ‘Veiligheid’ en ‘Gebruiksvoorschriften’ uit deze documentatie kennen en opvolgen. 
De bediener moet door een erkende leverancier over het gebruik van het apparaat worden 
geïnstrueerd.

2.4.2	 SERVICEPERSONEEL	(NIVEAU	2)

Servicepersoneel dient zich bewust te zijn van de extra risico’s bij de door hen uit te voeren 
werkzaamheden. Naast de eisen genoemd in ‘Bedieners’ hierboven is daarom vereist:
• opleiding�of�kennis�op�het�niveau�van�Middelbaar�Technisch�Onderwijs�voor�het�betreffende�

vakgebied;
• ervaring met servicewerkzaamheden.
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2.5 WAARSCHUWING OP HET PRODUCT

De op het product aangebrachte waarschuwingen moeten duidelijk leesbaar blijven. Zo 
nodig�vernieuwen.�De�betreffende�gevaren�worden�nader�beschreven�bij�de�bedienings-�en�
onderhoudsinstructies.

2.6 GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR MENS EN MILIEU

2.6.1 ALGEMEEN

Voorkom�vervuiling�van�de�omgeving�door�het�werken�met�gevaarlijke�stoffen�tijdens�het�
aanmaken, mengen, vullen, toedienen, legen, schoonmaken, onderhoud en vervoer.

De�volgende�stoffen�die�betrokken�zijn�bij�de�werking�van�de�machine�vereisen�bijzondere�
aandacht:

• De�verbruiksartikelen,�waaronder�het�luchtfilter;
• Mogelijke restvloeistof. 

De�producent�van�gevaarlijke�stoffen�specificeert�de�gevaren�en�de�te�nemen�maatregelen�in�
Productveiligheidsbladen (Material Safety Data Sheets). 
De veiligheidsfunctionaris en de milieucoördinator dienen zich op de hoogte te stellen van de 
inhoud van deze bladen. De gegevens uit deze bladen zijn ook van belang voor de interne arbo- 
en milieuzorg.

2.6.2 TRANSPORT, OPSLAG EN AFVOEREN

Er kunnen voor het transport, de opslag en het afvoeren wettelijke voorschriften gelden. 
Raadpleeg�de�betreffende�instanties�voor�de�geldende�voorschriften�en�vereiste�vergunningen.
Sla�gevaarlijke�stoffen�altijd�op�in�een�ruimte�die�niet�toegankelijk�is�voor�onbevoegden.

2.7 AFDANKEN VAN HET PRODUCT

Indien het product afgedankt wordt, dienen de voorschriften voor afvalverwerking in acht 
genomen�te�worden�die�op�dat�moment�en�op�de�betreffende�locatie�gelden.
 
In het product zelf alleen algemeen bekende materialen verwerkt. Ten tijde van de bouw 
bestonden hiervoor afvalverwerkingsmogelijkheden en er waren geen bijzondere risico’s 
bekend voor de personen belast met het demonteren.

De�volgende�in�de�machine�aanwezige�onderdelen�en/of�stoffen�dienen�als�chemisch�afval�
beschouwd te worden en als zodanig verwerkt te worden:
• Gebruiksstoffen
• Vervuilde slangen
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3 GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
Voordat tot gebruik van het product wordt overgegaan moet de informatie uit het hoofdstuk 
‘Veiligheid’ bekend zijn.

Dit hoofdstuk is bestemd voor bedieners zoals aangegeven is in ‘Bedieners’ op pagina 4.

Werkzaamheden die niet in dit hoofdstuk vermeld staan, mogen alleen door servicepersoneel 
uitgevoerd worden, zie ‘Servicepersoneel’ op pagina 4.

Specifieke�veiligheidsinstructies�voor,�tijdens�en�na�het�gebruik:

Belangrijk: lees, begrijp en respecteer de navolgende veiligheidsvoorschriften voordat u 
met het apparaat gaat werken. Het niet respecteren van deze veiligheidsregels kan tot een 
brandongeval leiden.
Voordat men gaat vernevelen met het apparaat moet de gebruiksaanwijzing door de bediener 
aandachtig doorgenomen zijn.

Geen chloorhoudende producten vernevelen, dit i.v.m. RVS 
dat aangetast wordt.

Let op, brandgevaar!

• Het functioneren van het vernevelapparaat altijd testen.
• Het vernevelapparaat nooit zonder toezicht laten draaien. De bediener moet altijd het 

apparaat kunnen uitzetten door de hoofdschakelaar uit te schakelen.
• Bij een reparatie van het vernevelapparaat, mag nooit gerookt worden of ander open vuur in 

de nabijheid van het apparaat zijn. 
• Niet in ruimten vernevelen waar een stofexplosie kan ontstaan, of waar veel stof in de lucht 

zit.
• Geen vloeistof vernevelen waarvan het ontvlammingspunt lager is dan 70°C.
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• Leg de aanzuigslang in de vloeistoftank.
• Steek de stekker in het stopcontact en zet de hoofdschakelaar op ‘I’. 
• Stel de temperaturen ‘Max Temp set’ en ‘Fogging set’ in zodat de vloeistof veilig verneveld 

kan worden en niet kan ontbranden. Druk op het scherm op de set temperatuur om 
deze te wijzigen. Voer de gewenste waarde in en bevestig met 'enter'. Zie onderstaande 
afbeeldingen. 

3.1 GEBRUIKSINSTRUCTIES 

3.1.1 VOORBEREIDING

• Plaats de Synofog op een stabiele ondergrond, horizontaal.
• Bescherm de Synofog bij buitengebruik tegen de regen, sneeuw of hagel. 
• De buitentemperatuur kan invloed hebben op de viscositeit van de nevelvloeistof en kan 

daarmee de pompcapaciteit beïnvloeden. Houd daar rekening mee.
• Controleer de bandenspanning van de luchtbanden.
• Plaats�een�schoon�luchtfilter�in�de�luchtfilter�houder.�Zie�onderstaande�afbeelding.
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3.1.1.1 MAX TEMP

De ‘Max Temp’ is de maximale temperatuur toegestaan in de vernevelkamer. Door deze 
temperatuur juist in te stellen komt de temperatuur in de vernevelkamer niet boven de 
zelfontbrandingstemperatuur van het te vernevelen middel.

‘Max temp’ is de gemeten temperatuur bij de temperatuursensor aan achterkant van de 
vernevelbuis, naast het injectiepunt van de vloeistof. Deze sensor meet de temperatuur in de 
nevelkamer. Zie bovenstaande afbeelding.

Controleer altijd het MSDS van het te vernevelen middel en zoek daarin de 
zelfontbrandingstemperatuur op. Neem hierin een veilige marge en stel de ‘Max Temp’ minimaal 
50°C lager in. 
De ‘Max Temp’ is gelimiteerd op 500°C.

Mocht de gemeten ‘Max Temp’ groter worden dan de ingestelde ‘Max Temp’, dan schakelt 
automatisch de verwarming uit.

Let op, het verkeerd instellen van deze temperatuur 
leidt tot brandgevaar.
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3.1.1.2 FOGGING TEMP

‘Fogging’ temperatuur wordt gemeten bij het uiteinde van de vernevelbuis. Deze sensor geeft 
de temperatuur aan bij het uiteinde van de buis.

‘Fogging set’ is de temperatuur die zodanig gekozen dient te worden zodat de vloeistof optimaal 
vernevelt, zonder druppelvorming op de grond en met een zo hoog mogelijke capaciteit in liters 
per uur.

Door de pompsnelheid aan te passen regelt de Synofog automatisch dat de gemeten 
temperatuur ‘Fogging’ zo dicht mogelijk bij ‘Fogging set’ ligt.

‘Max Temp’ te hoog: gevaar voor ontbranding.
‘Max Temp’ te laag: verwarmingselement wordt vaak afgeschakeld. Dit 
verlaagt de nevelcapaciteit.
‘Fogging’ te hoog: goede nevel maar een lage pompcapaciteit.
‘Fogging’ te laag: slechte nevel/druppelvorming en hoge pompcapaciteit.

Bijvoorbeeld:  Max Temp set = 400°C,  Fogging set = 200°C.

Bij te hoge temperaturen zit er een interne beveiliging in het verwarmingselement die het 
verwarmingselement uitschakelt.

Bij koude machine de ontvochtigingsfunctie gebruiken om de mogelijke condens uit de machine 
te blazen. Deze functie staat standaard aan bij het opstarten van de machine. Na de 5 minuten 
ontvochtigen gaat de Synofog 1 minuut voorventileren voordat deze gaat verwarmen.
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3.1.1.3 ONTVOCHTIGEN

Bij hoge luchtvochtigheid, vooral in het voor- en najaar, is het nodig om de ontvochtingscyclus 
te gebruiken bij het opstarten van de machine. Hierdoor wordt de heater kort ingeschakeld 
(interval) om deze droog te blazen, zodat het warmingselement in de heater een langere 
levensduur heeft. Bij het opstarten van de Synofog staat de ontvochtigingscyclus daarom altijd 
aan. 
Bij lage lucht vochtigheid kan deze cyclus uitgezet worden om de machine sneller op de 
gewenste temperatuur te krijgen. 

Bij temperaturen boven de 100°C is de ontvochtigingscyclus niet meer van toepassing, omdat 
vocht boven de 100°C al verdampt is. Het symbool verdwijnt dan.

Het is aan te raden om de ontvochtigingscyclus aan te laten bij het 
opstarten. Een defect verwarmingselement zit niet in de garantie.

3.1.2 STARTEN

Druk op de knop ‘Verwarming’ en de knop ‘Pomp’

De Synofog begint nu met opwarmen en zal automatisch starten met vernevelen zodra de 
gemeten temperatuur ‘Fogging’ binnen de bandbreedte komt van ‘Fogging set’.

3.1.3 VERNEVELEN

1. Het vernevelen gaat automatisch. De pomp zuigt vloeistof via de aanzuigslang met 
aanzuigfilter�uit�het�vloeistofreservoir.

2. Controleer regelmatig tijdens het vernevelen of de Synofog goed werkt:
 ◦ Controleer het display of er storingen gemeld worden;
 ◦ Controleer of de vloeistof goed wordt aangezogen.;
 ◦ Controleer of er nog voldoende vloeistof is;
 ◦ Controleer of de nevel zich goed verspreid door de ruimte;
 ◦ Controleer of er geen ongewenste druppelvorming optreedt voor het apparaat. Indien dit  

 het geval is, ‘Fogging set’ verhogen.
 ◦ Druk manometer controleren, wijzig de sproeikop bij te hoge of te lage druk. De druk op 

de manometer mag niet boven de 18 bar komen. Wissel de nozzle uit naar een groter 
formaat om de druk te verminderen. Komt de druk onder 4 bar wissel de nozzle naar een 
kleiner formaat. Standaard meegeleverde nozzles: 
- Synofog 1H: nozzle 3 
- Synofog 2H: nozzle 3 en 4 
Nozzle 3 is het kleinere formaat.

 
Zie�de�figuren�op�de�volgende�pagina�voor�het�uitwisselen�van�de�nozzle (5).
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3.1.4 STOPPEN

1. Stop de verneveling door op het display op ‘Pomp’ te drukken.
2. Druk daarna op de knop ‘Verwarming’.

Dit stopt de vloeistofpomp en het verwarmingselement. De zijkanaalventilator blijft nog 
blazen totdat de temperatuur in de vernevelkamer is gezakt tot 50°C. Daarna stop de 
zijkanaalventilator ook automatisch.

3. Schakel de hoofdschakelaar uit nadat de Synofog voldoende afgekoeld is.
4. Neem de stekker uit het stopcontact.
5. Verplaats de machine pas wanneer deze volledig is afgekoeld ter behoud van de levensduur 

van de verwarmingselementen.

3.1.5 NOODSTOP

Door de hoofdschakelaar op ‘0’ te draaien wordt het toestel 
volledig uitgeschakeld en stop het hele proces. Laat de 
machine geheel afkoelen voordat deze verplaatst wordt, ter 
behoud van de levensduur van de verwarmingselementen.

Indien mogelijk, kan de machine het beste gestopt worden, zoals beschreven in 3.1.4. Stoppen. 
Door de pomp en het verwarmingselement uit te schakelen op het display. Dit stopt de 
verneveling. De blower blijft dan doorlopen en koelt het systeem totdat een temperatuur van 
50°C bereikt is.

3.1.6 REINIGEN NA GEBRUIK 

Reinig het apparaat na gebruik:
• Controleer�het�filter�van�de�nozzle�en�maak�het�schoon.
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• (1) Draai de moer licht los, en (2) draai de andere moer volledig los. (3) Draai de 
vloeistofleiding�in�de�richting�die�aangegeven�is�op�de�afbeelding.

• (4) Maak de achterplaat los van de brander en (5) kras de binnenzijde van de brander vrij 
van productresidu. Monteer de achterplaat met hittepakking weer terug.
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• (1) Draai de borging van de T-spray sensor los en (2) trek deze uit de brander en (3) kras 
vanuit de voorzijde de brander vrij van product residu. Monteer de sensor weer terug.

• Vervang�de�luchtfilter�van�de�blower�na�iedere�behandeling.
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3.2 STORINGSOVERZICHT 

Wanneer de spanning buiten de 360-430V is zal de Synofog op storing komen. De volgende 
melding is op de display te zien: 

Open de kast en controleer de indicators op het elektrische component PG1. De LED-indicators 
(met blauw vierkant aangegeven) geven aan welke storing er optreedt.

Indicator Omschrijving Oplossing

LED geel: R/T aan Voedingsspanning Relais bekrachtigd

LED rood: F1 aan Overspanning Voltage hoger dan 
430V, schakel een 
elektricien in

LED rood: F2 aan Onderspanning Voltage lager dan 
360V, schakel een 
elektricien in

LED geel: R/T 
Knippert

Vertragingstijd loopt Meettijd over de 
fases

LED rood: F1 & F2 
aan

Onbalans tussen fases Voltage verschil 
tussen de fases, 
schakel een 
elektricien in

LED rood: F1 aan, 
F2 knippert

Fase uitval Geen spanning 
op een van de 
fases, schakel een 
elektricien in

LED rood: F1 & 
F2 knippert(F1&F2 
afwisselend)

Fase volgorde fout Verkeerde fase 
volgorde, informeer 
bij de fabrikant
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Alarm Omschrijving Actiepunt

Heater 1 Max Alarm Intern alarm heater 1 Reinig de brander (Pagina 20)*

Heater 2 Max Alarm Intern alarm heater 2 Reinig de brander (Pagina 20)*

Spray temparature to 
high

‘Fog Temp’ is 3 minuten lang, 
40°C hoger dan ingestelde 
waarde

- Tank inhoud controleren
- Zuigt de vloeistofpomp vloeistof 
aan?
- Levert de pomp voldoende druk?

Fout freq regelaar 
vacuumpomp

Foutcode regelaar bekijken - aan de hand van de handl. van de 
frequentieregelaar
- Neem contact op met Dealer

Heater 1 Curr alarm Heater 1 amperage te hoog - Heater amperage controleren
- Neem contact op met dealer

Heater 2 Curr alarm Heater 2 amperage te hoog - Heater amperage controleren
- Neem contact op met dealer

PhaseAlarm Heater Fase fout tijdens verwarmen - controleer voedingsspanning 
met behulp van 
fasebewakingsrelais(PG1)(pagina23)

PhaseAlarm Start Fase fout tijdens opstarten 
machine

- controleer voedingsspanning 
met behulp van 
fasebewakingsrelais(PG1)(pagina23)

High temperature Alarm Temperatuur een van de 
sensoren is boven de 700°C 
gekomen

- hoogstwaarschijnlijk brand in 
branderpijp
- machine afkoelen door de 
vacuumpomp te laten draaien tot 
deze afslaat
- Reinigig de brander (pagina 20)*

* Neem contact op met de dealer wanneer het uitvoeren van het actiepunt niet voldoende is.

3.2.1 ALARMEN



Synofog - Gebruikersdocumentatie v1.3 Pagina 25 van 35

3.3 GRAFISCHE TOELICHTING APPARAAT 

3.3.1 DISPLAY 

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12
13

1. Taal wijzigen
2. Start/stop verwarmen
3. Start/stop vloeistofpomp
4. Aan/uit ontvochtigen
5. Indicator Heater element
6. Indicator Blower
7. Indicator vloeistofpomp
8. Indicator Ontvochtingen
9. Huidige Max Temp
10. Huidige Fogging temp
11. Ingestelde Max temp*
12. Ingestelde fogging temp*
13. Volgend/vorig scherm

1. Vernevelkamer
2. Verwarmingselement
3. Bediening

* Wijzig de set temperatuur door op het setwaarde te drukken en met het toetsenbord de 
gewenste waarde te typen en bevestigen met enter.

4. Vloeistofpomp
5. Ventilator
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1. Active alarm display. Hier worden de alarmen weergegeven. De alarmen kunnen gereset 
worden door ze te selecteren en te resetten.

2. Alarmgeschiedenis. Zichtbare alarmen die niet meer actueel zijn.

3.�Grafiek�van�het�huidige�proces.�Hier�zijn�de�werkelijke�‘max�temp’,�‘fogging’�en�pomp�
frequentie�te�zien�in�een�lijngrafiek.
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4. Huidige software versies.

5. Overzicht van de huidige frequentie, ampère van de vacuümpomp en de vloeistofpomp. Ook 
is de fout code per regelaar af te lezen.
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Ga naar de WIFI-instellingen van de smartphone of tablet. Hier ziet u een lijst met beschikbare 
WIFI-uitzenders. Op de sticker staat bij ‘SSI’D de naam van de machine. Kies deze uit de lijst 
en vul het wachtwoord in dat op de sticker staat. Als er verbinding is met de machine kan met 
de volgende stappen het bedieningsscherm worden overnemen.

• Open het internet browser op de smartphone;
• Vul in de adresbalk het adres ‘10.0.0.180’ in.
• Nu opent er een inlogscherm, vul hier de gegevens in, zoals afgebeeld op de sticker aan de 

binnenzijde van de deur.
• Nu is het scherm van de machine overgenomen op de smartphone. De 

bedieningsmogelijkheden zijn op de smartphone hetzelfde als op het bedieningsscherm.

3.4	 WIFI	HOTSPOT	(OPTIE)

Het is mogelijk om de Synofog uit te breiden met een WIFI hotspot module. Door de 
smartphone te verbinden met de hotspot van de machine kan het bedieningsscherm worden 
overgenomen om de machine op afstand te kunnen instellen en starten. De radius van de 
hotspot is tot wel circa 100 meter vrije ruimte. 

Aan de binnenzijde van de deur is de bovenstaande sticker aangebracht. Hier staan de WIFI-
gegevens om verbinding te kunnen maken met de machine.
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4 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden die in dit hoofdstuk staan vermeld, mogen alleen door servicepersoneel 
uitgevoerd worden zoals staat beschreven in ‘Servicepersoneel’ op pagina 4.

4.1 ONDERHOUD

4.1.1 ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Checklist

• Maak�het�lucht�aanzuigfilter�schoon,�of�vervang�het�filter�voor�een�nieuw�filter.
• Maak�het�vloeistof�aanzuigfilter�schoon.
• Maak�het�vloeistoffilter�van�de�sproeikop�in�de�vernevelkamer�schoon.
• Controleer of er aanslag is aan de binnenkant van de vernevelkamer en verwijder eventuele 

aanslag met een borstel of een hard voorwerp (zie hiervoor de afbeelding op pagina 21).
• Verwijder de isolatieschalen en controleer of isolatie nog in orde is en niet verbrand is.

4.1.2 PERIODIEKE KEURING

Tenminste 1 maal per jaar dient het product gekeurd te worden op veiligheidsaspecten door een 
deskundige in de zin van de arbeidsomstandighedenwetgeving.

4.1.3	 REPARATIES	/	VERVANGEN	VAN	ONDERDELEN

Tijdens de garantieperiode mogen er alleen onder regie van de fabrikant reparaties worden 
uitgevoerd. 

Alle�onderdelen�die�vervangen�worden�dienen�minimaal�aan�de�specificaties�van�de�
oorspronkelijke onderdelen te voldoen.

Alle onderdelen kunnen besteld worden bij de fabrikant. In de bijlagen is een lijst met 
vervangingsonderdelen opgenomen.

Waarschuwing!

Afwijken van bovenstaande voorschriften kan gevolgen 
hebben voor de veiligheid van het product. De fabrikant kan 
hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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5. SPECIFICATIES
5.1 PRODUCTSPECIFICATIES

Synofog 1H 
(1 verwarming)

Synofog 2H 
(2 verwarming-selementen)

Gewicht 66 kg Synofog + 97 kg Heftafel 93 kg Synofog + 97 kg heftafel

Materiaal frame en 
vloeistofleiding

RVS RVS

Vermogen 
verwarmingselement
Totale vermogen

1 x 9kW

11kW

2 x 9kW

19 kW
Geluidsemissie 70 dB 70 dB

Capaciteit 0-17 liter/uur 0-32 liter/uur

5.2 AANDUIDINGEN OP HET PRODUCT

5.2.1	 CE-TYPEPLAATJE

Het volgende typeplaatje is op de Synofog aangebracht:
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5.2.2 WAARSCHUWINGSSTICKERS

De volgende waarschuwingsstickers zijn op het product geplaatst, neem contact op met Frans 
Veugen Bedrijfshygiëne voor vervanging bij beschadiging of onleesbaarheid.
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6. EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid:
1. Wij zijn de producent van de machine:

waarop deze verklaring betrekking heeft.

2. De machine is ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de eisen van de 
machinerichtlijn 2006/42/EG 

3. De machine voldoet aan de eisen van de volgende andere EG-richtlijnen:

De EMC-richtlijn 2004/108/EEG (zoals laatstelijk gewijzigd)
2009/127/EC
EN ISO 13732
EN ISO 13856

4. De machine is ontworpen en gebouwd volgens de (Europese) normen of normatieve 
documenten:

Frans Veugen Bedrijfshygiëne  B.V.
Platinastraat 9
6031 TW Nederweert
Nederland
Tel:  +31 (0)495 460188
Fax: +31 (0)495 460186

NEN-EN-ISO 12100: 2011 Veiligheid van machines - 
Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie

Merk: Synofog
Type:
Serie nr.: Alle serienummers van dit type

Synofog

Getekend te Nederweert
Datum: 03-02-2017

Getekend door: Jos Veugen
Functie: Directeur
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BIJLAGE 1. VERVANGINGSONDERDELEN

POS. Artikel Omschrijving Aantal 1H Aantal 2H

B 291053 Luchtverhitter 9kw 1 2

C 291063 Verwarmingselement heater 1 2

POS. Artikel Omschrijving Aantal 1H Aantal 2H

A 030430 Filter Turbofogger F290 1 (reserve: 25) 1 (reserve: 25)
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POS. Artikel Omschrijving Aantal 1H Aantal 2H

D 291033 Spraynozzle SS NR 3 1 1

D 291034 Spraynozzle SS NR 4 1 1

E 011775 Afdichtring koper 13/18/2 1 1

F 241025 Afdichtring koper 21/26/1.5 1 1

G 011776 Afdichtring koper 14/18/1.5 1 1

H 143100 Schroefkopp. 6mm 1/4"RVS vlak 2 2

POS. Artikel Omschrijving Aantal 1H Aantal 2H

I 010895 Manometer�0�-�25�bar�1/4″�RVS 1 1
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POS. Artikel Omschrijving Aantal 1H Aantal 2H

J 105499 Thermokoppel rond 3x200 2.5 mtr kabel 3 4


