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As condições de uso serão aceitas automaticamente quebrando as etiquetas de segurança no produto.. 

Dentro da caixa você encontrará: 
1 A máquina FAST 250 ou 500 PUMP PRO PLUS. 
2. Um saco de 1000 ml.
3. Uma etiqueta para indicar a presença do dispositivo.
4. Manual de instalação

É obrigatório preencher esta tabela de acordo com a lei 

1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

DATA TROCA DE BATERIA TROCA DE SACO ASSINATURA 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 

SIM NÃO n. NÃO 
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A garantia do UR Fog é de dois anos e é tratada diretamente pelo revendedor ou instalador 
autorizado; portanto, entre em contato com seu fornecedor para tirar proveito da garantia com a 
cópia do documento de compra que contém o número de série da máquina. Não incluído na 
garantia: peças móveis e / ou danos, dependendo do uso incorreto, a menos que seja encontrado 
um defeito de fabricação na origem. Líquidos e sacos não são cobertos pela garantia. 

AO QUEBRAR AS ETIQUETAS DE SEGURANÇA E A ABERTURA DA MÁQUINA, 
VOCÊ ACEITARÁ O QUE ESTÁ ESCRITO NESTE MANUAL E NO SITE: 
www.urfog.com 

Recomendamos jogar fora as baterias nos recipientes de 
lixo apropriados para reciclagem. Os metais pesados 
contidos neles são reciclaveis. 

UR Fog srl, Via Toscana n°38 - 10099 - San Mauro Torinese - Italy 
Tel 011/01.33.037 Fax 011/01.33.005 
support@urfog.com. 

Obrigado por adquirir o produto UR Fog. 
As grandes inovações tecnológicas patenteadas, como o sistema de injeção de líquidos, o 
fato do sistema de aquecimento, tornam todos os geradores de neblina FAST os melhores 
dispositivos de neblina com o melhor desempenho no mercado de segurança. 
- Simples: máquina fácil de instalar e capaz de ser integrada a qualquer sistema de alarme 
existente. 

O nevoeiro gerado pelo UR Fog não cria problemas ou ferimentos específicos para um ser 
humano por uma curta estadia em uma sala com nevoeiro se o sistema for usado de acordo com 
as recomendações do fabricante. O nevoeiro gerado é certificado como seguro para pessoas e 
animais de uma empresa internacional certificada e está provado que não deixa nenhum resíduo. 
Os sistemas UR Fog são certificados de acordo com as leis e regulamentos europeus. Quaisquer 
certificações exigidas em países específicos são de responsabilidade do distribuidor desse país 
específico. Os documentos relacionados às certificações podem ser solicitados por e-mail para 
support@urfog.com. Não é garantido pelo fabricante o uso do sistema UR Fog na presença de 
objetos que possam ser danificados pelo contato com substâncias à base de glicol, água e álcool. 
Qualquer funcionário ou trabalhador exposto ao nevoeiro deve ser avisado com antecedência e 
deve ser verificado quanto a alergia às substâncias listadas acima. Na data de impressão deste 
manual, nunca havia sido apontado nenhum problema relacionado a alergia. O UR Fog não é de 
forma alguma responsável por qualquer dano ou condição de uso que não tenha sido exigido e 
especificamente aprovado por qualquer solicitação por escrito específica antes da instalação de 
seus produtos. Para fluido de nevoeiro, consulte a folha de dados de segurança de fluido UR Fog 
publicada no site e leia-a com atenção em www.urfog.com. Entre em contato com um médico 
se, por qualquer motivo, engolir fluido de nevoeiro ou se, após contato com os olhos ou com a 
pele, tiver qualquer tipo de reação, lave-o imediatamente com água e sabão. Nunca fique muito 
tempo em uma sala cheia de nevoeiro. Não use sacolas carregadas que não sejam as sugeridas 
pelo UR Fog e nunca tente recarregá-las, pois elas são feitas para um único uso. Siga suas 
regras nacionais para descartar as sacolas vazias. Mantenha os sacos UR Fog fora do alcance de 
bebês e animais. O bico pode estar quente e tocá-lo pode causar queimaduras. Não olhe 
diretamente para o bico. Nunca use produtos UR Fog para qualquer finalidade que não esteja 
relacionada à proteção contra ladrões ou assaltos (a escolha das condições de uso em caso de 
assalto será sugerida pelo seu consultor de segurança). 
Nunca use fluidos de nevoeiro diferentes ou adicione qualquer outra substância aos cilindros. Não 
use ou mantenha máquinas UR Fog carregadas em veículos e nunca transporte UR Fog antes de 
24 horas, uma vez que foi desligado. Durante o transporte, não deve estar armado. 

Legal office: Via Giacinto Collegno 11 - 10143 - Torino - Italy 
RESELLER/INSTALLER STAMP 

(company to contact for the warranty) 
Numero de Série .....…………………………………………………………...................... 
Data da Instalação .…………………………………………………………....................... 

Assinatura instalador     ………………………………………………………………….... 

No final da instalação, anote o número de identificação da máquina, a 
data da instalação e entrar nos espaços dedicados. 

3 CONDIÇÕES DE USO E AVISOS

2 INTRODUÇÃO DO PRODUTO17 GARANTIA
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 Observe as seguintes instruções para instalar o UR FOG: 

1. A máquina deve ser instalada, evitando obstruir as rotas de fuga. 

2. Verifique se o nevoeiro não limita a visibilidade próximo a: escadas, patamares, objetos em movimento que podem 
causar: quedas, ferimentos ou danos a pessoas. 
3. Não olhe diretamente para o bico. Não adicione outra substância aos sacos. 
4. O bico pode atingir altas temperaturas, tocar nele pode causar queimaduras. 
5. Quando o UR Fog produz neblina, evite ficar a menos de 1 metro da máquina.
6. Quando o UR Fog estiver armado, evite ficar a menos de 50 cm do bico. 
7. Antes de testar o UR Fog, lembre-se de avisar antecipadamente aos bombeiros em sua área para evitar alarmes falsos.
8. Lembre-se de colocar etiquetas de aviso sobre a presença de UR Fog nas janelas.
9. Relate a instalação aos bombeiros da sua região e, eventualmente, a outras instituições, se necessário. 
10. É necessário adicionar um interruptor externo para separar o gerador de nevoeiro do sistema de alarme e ele deve 
ser ativado antes da manutenção para evitar que testes de entrada, por exemplo, possam ativar o gerador de nevoeiro. 
11. Nunca direcione o jato de neblina para um objeto ou parede a menos de 2 metros de distância e, se possível,
aumente a distância mínima sugerida. Graças à potência do jato, o UR Fog atinge e excede mais de 10 metros nos 
primeiros 3 segundos a partir do ponto em que a máquina está instalada. 
12. Defina o intervalo de tempo entre o mínimo e o máximo mostrados na tabela de disparo,  mesmo que 
a névoa produzida esteja seca e geralmente não deixe resíduos. Um disparo que vai muito além dos segundos 
recomendados pode criar um resíduo 
problemas na sala. 
13. O UR Fog continua a ser eficaz por até 2 horas sem a alimentação principal de 220V e 110V, graças ao sistema de 
isolamento que mantém a temperatura no sistema de aquecimento. 
14. Instale a uma altura de cerca de 2,5 metros para não permitir que seja alcançado, evitando possíveis violações. 

15. Instale com uma inclinação máxima de 20 °.
16. Não mova a máquina quando ainda estiver quente.
17. O corpo principal do UR Fog, que possui o sistema de aquecimento dentro de uma estrutura metálica, não deve ser
aberto, a menos que por centros de serviço específicos e autorizados. Não abra e toque por qualquer motivo 
o isolamento antes de 24 horas de interrupção do UR Fog. A parte interna pode atingir temperaturas 
realmente altas. 
18. Não ative a máquina UR Fog antes que a instalação seja concluída. 
19. Insira os cilindros como o último procedimento e verifique a função anti-adulteração. 
20. Quando a instalação estiver concluída, sempre teste o sistema. 
21. A partir do momento da ativação do UR Nevoeiro, são necessárias pelo menos uma hora para atingir a temperatura 
mínima necessária para o disparo de nevoeiro. 
22. Instale o UR Fog evitando obstáculos à sua frente que possam impedir a propagação da nevoa. 
23. A temperatura externa do UR Fog pode mudar da temperatura ambiente para 50 ° C. 
24. A ponta de um condutor trançado não deve ser soldada suavemente quando o condutor estiver sujeito a pressão de 
contato. 
25. A máquina UR Fog não deve ser exposta a jatos de água ou gotas. 

26. Solicite à UR Fog ou a seus distribuidores que participem de cursos para instaladores para garantir a instalação ideal 
do equipamento

4 DICAS DE INSTALAÇÃO PARA UR FOG AVARIA  CAUSA POSSIVEL SOLUÇÃO POSSIVÉL 

LED AZUL Piscando 

Campainha em som 

continuio 

LEDs AZUL e VERMELHO 

Piscam alternadamente 

Linha elétrica de 
sobretensão 
(110/220V) 

Reinicie a maquina. Ver parágrafo 15 
Em caso de não resultar, a placa de circuito 
impresso pode estar danificada, entre em 
contato com o serviço de assistencia. 

Sobreaquecimento do PCB 
Verifique se há ventilação suficiente ao redor 
da máquina. Ver parágrafo 15 
Para redefinir, consulte o parágrafo 15 

Perturbação / 

interferência ou 
diferenças de 

potencial entre 

dispositivos 

No caso de forte interferência (raio), pode 
ocorrer um erro de leitura do termopar, 
faça um reset. Veja o parágrafo 15. 
Em caso de restauração malsucedida, pode 
ocorrer uma diferença ou falha em potencial. 

Em instalações de grande porte ou com mais de 
um sistema de nebulização conectado à mesma 
central, em situações raras, pode ocorrer que 
haja diferenças potenciais entre os 
equipamentos e pode ser necessário desliga-los.

Erro no Loop térmico

Possível falha de: termopar, resistência ou 
cabo do fusível. Não tente reparar 
Entre em contato com o centro de serviço de 
Assistencia.. 

Impossível armar a 
máquina O LED AZUL 
não liga 

Erro de ligação de cabo Verifique no terminal com um testador 
se, quando o sistema de alarme está 
ligado, há uma tensão mínima de 11 V 
entre - GND (5) + ARM (3). 

Quando você 
pressiona o botão de 

reset, não ouve 

o  som da campainha, o

LED frontal está 
piscando, mas o LED 

vermelho não reinicia 

O jumper P3 está 
na posição “SET” Neste caso, o aviso de disparo é 

redefinido para zero Redefinição de bolsa 
- Parágrafo 12

Ajuste do tempo de gravação – parágrafo 
10 

Configurando o tempo 
de disparo, a 
campainha não soa e 
os LEDs não piscam 

O jumper P3 fica na 
posição “RESET” 

Veja o modo de ajuste do tempo 
de disparo no parágrafo 10

22124
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FAST 250 PUMP PRO PLUS FAST 500 PUMP PRO PLUS 
Peso sem Saco 14,0 KG 18,0 KG 
Emissão máxima de névoa em um 

  
250 m3 500 m3

Capacidade total de emissão de névoa 1500 m3 1500 m3
Capacidade do saco de névoa 1000 ml 1000 ml 
Tempo de trabalho sem alimentação 

  
2 hours 2 hours 

Potência máxima no sistema de 
 

300 W 300 W 
Consumo médio energia durante o 

 
270 W 270 W 

Tempo de Aquecimento Cerca de  1,30 horas Cerca de  3 horas 
Consumo médio de Energia 37 W 42 W 
Consumo máximo de corrente em 12 

 
4 A 4 A 

Tipo de Bateria Pb 2 Ah 12V Pb 2 Ah 12V 
Tamper da Porta Parafuso de Terra Parafuso de Terra 

Anti-rasgo e Antimudança Acelerômetro Acelerômetro 

O sinal "vazio" não significa apenas que a bolsa está vazia, 
mas também avisa que o sistema disparou em pelo menos 100 segundos (BOMBA 250) ou 
60 segundos (BOMBA 500). 
Por esse motivo, é muito importante fazer o "reset" somente quando você realmente 
troca a bolsa ou perde os segundos contados. 

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

WARNING : 
- Arco de metal solto pode causar queda 
- Não desconecte a máquina imediatamente após o disparo 
- Troque a bateria a cada dois anos 
- Troque a bolsa assim que o sinal "vazio" aparecer 
- O gerador não pode ser ativado em uma superfície que não 
permita a circulação de ar dos slots interiores. 

16 SOLUCÕES DE POSSIVEIS AVARIAS 

AVARIA CAUSA POSSIVEL SOLUÇÃO POSSIVEL 

Quando você arma a máquina, 
ouve um zumbido interno, 
como um motor 

O compressor está checando 
que não há obstruções no 
circuito de emissão de névoa 

Quando a máquina está armada, por 15 minutos o 
compressor monitora o bico. Após esse período, ele será 
desativado automaticamente: se o sistema de nebulização 
estiver desarmado, o compressor continuará atingindo 15 
minutos. Se a máquina estiver desarmada e depois armada 
novamente, a contagem começará novamente do zero. 

Quando você arma o sistema 
de nebulização, um pouco de 
fluxo de neblina sai do bico, 
mesmo que a máquina nunca 
tenha disparado antes. 

Durante a fase de teste na fábrica, 
também testamos a qualidade do 
nevoeiro em todos os sistemas 
produzidos, uma pequena 
quantidade de líquido de nevoeiro 
permanece nos dutos 

Essa emissão ocorre apenas na primeira ativação, e diminui 
visivelmente com qualquer ativação, até desaparecer 
completamente. Após uma eventual desmontagem e 
reinstalação ou após o transporte da máquina, nas 
primeiras ativações, um pequeno fluxo de neblina pode 
ocorrer novamente 

Os 3 LEDs frontais estão piscando 
e a campainha emite 1 sinal 
sonoro por minuto 

A tensão na entrada de +12 V é 
muito baixa ou muito alta. 

Verifique a fonte de alimentação externa ou a unidade de 
alarme 

A campainha emite 2 bipes por 
minuto 

Bateria fraca, mas possível disparo 
Verificar / substituir a bateria - Veja o parágrafo 
MANUTENÇÃO 

A campainha emite 3 bipes por 
minuto 

Bateria fraca, mas possível disparo Verificar / substituir a bateria - Veja o parágrafo 
MANUTENÇÃO 

A campainha emite 10 bipes 
contínuos por minuto 

Sem Bateria Colocar bateria 

Conector não inserido corretamente  

Verifique se o jumper 
W5 está colocado 

Colocar jumper W5 

A máquina está armada (LED 
AZUL aceso) 
mas não dispara nevoa 

O LED Vermelho frontal esta acesso 
A reposição da bolsa não foi feita 
Reinicialize conforme descrito no parágrafo 12. 

A bolsa está em reserva ou vazia - Troque a bolsa como 
descrito no parágrafo 12. 

O LED Verde Frontal pisca 
O trocador de calor ainda não atingiu a temperatura 
mínima de disparo, aguarde o led parar de piscar o 
tempo padrão de aquecimento: 60 min 

A máquina não dispara 
imediatamente depois 
de Armar 

Por razões de segurança e para evitar emissões falsas de 
nevoeiro durante a inicialização, quando a máquina está 
armada, ela fica operacional somente após 20 '. Após esse 
período, a emissão é instantânea

Erro de ligação 
Verifique se o alarme, uma vez ativado, 
possui tensão nos conectores de pelo menos 
12 V entre GND (5) + DISPARO (4) 

olocar o conector corretamente
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6 COMO ATIVAR O SISTEMA
 É ACONCELHÁVEL USAR LUVAS 

É sempre recomendável fixar o gerador de neblina na parede, mesmo quando colocado em uma 
superfície plana. O suporte opcional, principalmente recomendado para instalação no teto, também 
pode simplificar a instalação padrão, permitindo o uso de orifícios traseiros para a passagem de 
cabos. Lembre-se de usar um parafuso no orifício de fixação colocado no compartimento da bolsa. 
Sempre verifique se o suporte ou a superfície de suporte são adequados ao peso da máquina. 
Sugere-se não instalar a máquina atrás de paredes em uma área fechada limitada sem ventilação 
específica, a fim  de evitar um possível superaquecimento. 
CUIDADO: para evitar ferimentos, fixe firmemente a máquina de nebulização na parede, de acordo 
com as instruções de instalação. Em caso de instalação atrás de uma parede, é possível solicitar uma 
extensão do bico de 7 cm. 

Depois de remover a máquina da embalagem, desaparafuse os dois parafusos que param o painel lateral 
direito e remova-o. Remova o parafuso de sabotagem e os parafusos da carcaça por dentro. 

Neste ponto, é possível remover o revestimento frontal e ver o circuito eletrônico, daqui em diante chamado PCB. 

Para abrir o compartimento adicional na parte inferior, é necessário remover a porta do compartimento da bolsa e retirar a 
concha frontal, desaparafusar e remover os parafusos abaixo. 
O parafuso na parte inferior esquerda da porta do compartimento da bolsa é mais longo que os outros e sua remoção ativa 
a saída de violação. Depois que o parafuso foi posicionado corretamente, a máquina emite 4 bipes e desativa a saída de 
sabotagem. 

1 – Obstrua o bico com material macio e isolante (por exemplo, uma borracha). 
2 – Mantenha o bico obstruído, pressione o botão P3 anteriormente movido na posição RESET (consulte o 

parágrafo 14) e mantenha-o pressionado até ouvir que a bomba está ativada. 
3 – Aguarde a ativação da campainha (Max 30”) 
4 – Remova a obstrução retirando sua mão rapidamente para evitar o contato com a emissão quente de ar. 

A campainha deve parar. 
- Se depois dos 30 'você não ouvir a campainha, pode haver uma perda dentro do circuito; entre em contato com o 

centro de serviço. 
- Se após a remoção da obstrução a campainha não parar, significa que há uma obstrução; entre em contato com o 

centro de serviço. 

Verifique anualmente o funcionamento da bomba 

O teste pode ser feito deixando o gerador de neblina disparar. Se você não quiser disparar durante todo o tempo 
definido, basta desarmar a máquina e o disparo será interrompido imediatamente. 

PASSAGEM DE CABOS PARA OS TERMINAIS 

Esse processo é útil para discriminar interpretações falsas de falhas causadas por choques elétricos ou problemas  

Esse processo é util para discriminar interpretações falsas de falhas causadas por choques elétricos ou problemas 
sérios na fonte de alimentação devido a problemas de loop térmico. 

1) O sinal de falha grave ocorre com uma primeira fase quando a campainha emite um som contínuo por 20 minutos 
e o led azul pisca, a saída FAULT muda imediatamente (se o gerador estiver desconectado e conectado novamente, 
você poderá ir diretamente no ponto 3) 

2) Após 20 minutos, o alarme soa, enquanto o led azul continua piscando, a saída FAULT permanece fechada. Essa 
fase permanece permanentemente, até que a máquina esteja completamente desarmada. 

3) Quando você reconecta a máquina, os diodos emissores de luz azuis e vermelhos piscam alternadamente e
nenhum som é emitido. Essa fase dura até 30 minutos; a saída FAULT é redefinida e o gerador começa a funcionar 
novamente. 
Se, durante esse processo, o gerador estiver desconectado, quando você conectá-lo novamente, a hora começará 
novamente desde o início e por 30 minutos. 

Se, no final deste processo, o gerador começar a funcionar novamente regularmente, não for necessária nenhuma 
operação adicional. 
Se ocorrer novamente a condição de falha nos 20 minutos seguintes, é necessário uma verificação no centro de 
assistência ou enviar a máquina de volta à fábrica. 

 PARAFUSO DE ROSCA 

15 RESTAURAR DA CONDIÇÃO DE AVARIA 



18 7 

WARNING 

Os geradores de névoa UR não requerem cuidados especiais; no entanto, recomenda-se o apoio de pessoal 
qualificado e autorizado para o monitoramento anual periódico, levando em consideração o seguinte: 

1- Verifique as boas condições de funcionamento da fonte de alimentação  da bateria.      

2- Verifique a trava do arco de metal do bico 

3-       Verifique a totalidade da esfera do bico 

4-       Verifique a tensão do ar do circuito e o funcionamento do interruptor  

5-            Verifique anualmente o funcionamento da bomba de fluido 

6-      Redação do relatório de intervenção e liberação da declaração de conformidade de acordo com a ordem 
37/08 em caso de provisão. 

Verifique a eficiência da fonte de alimentação e da Bateria 

Verifique se a tensão da fonte de alimentação sem carga (bateria desconectada) é 13,8 V. Se a tensão for diferente, 
regule-a usando o aparador colocado na fonte de alimentação. Verifique a eficiência da bateria (ela não deve estar 
quente e inchada); é recomendável trocá-lo a cada dois anos devido à carga pesada e prolongada durante o 
disparo, sem energia elétrica. 

Totalidade da esfera do bico 

Verifique se o orifício do bico é cilíndrico. A duração média da esfera do bico depende do número e da duração do 
disparo, em torno de 8L de glicol. 

Verificação do circuito pneumático e do sistema de controle de pressão 

O TESTE PODE SER FEITO APENAS POR PESSOAL QUALIFICADO 

Antes de iniciar o teste do controle de pressão, é necessário: 
- Remover o saco 
- Garantir que o bico esteja frio 
  - certifique-se de que a bomba de violação do bico esteja ativada 

O teste de vedação pneumática deve ser realizado dentro de alguns 
segundos quando a bomba para controle de violação do bico estiver 
ligada, pois a temperatura do bico 
aumenta rapidamente atingindo temperaturas que podem causar 
queimaduras graves. 
O ar que sai do bico excede 200 º C. 

As fontes de energia de 230V e 110V fornecem energia apenas ao sistema de aquecimento. A placa eletrônica e a 
bomba da bolsa são fornecidas pelo sistema de alarme e pelas baterias. O elemento de aquecimento é de 300W, no 
início o consumo de energia é de cerca de 270W e em alguns minutos diminui, atingindo o consumo médio de cerca 
de 37W -42W. 

Não use inversor ou UPS se não tiver certeza de que eles geram um verdadeiro seno 
onda, não reconstruída. Peça ao distribuidor da UPS a correspondência de tais recursos antes de 
prosseguir com a ligação. 
- A corrente máxima a ser considerada para o sistema é 3.15 A. 
- A conexão à rede elétrica de 230V e 110V deve ser realizada por um técnico qualificado. 

- Conecte o equipamento à rede elétrica somente após concluir a instalação. 
- É necessário conectar o terminal de Terra. 

O sistema deve ser conectado à rede através de interruptor automático (interruptor automático, curie C, com Ih = 
10 A e Idif = 30 mA, ...) com alimentação 
capacidade baseada na corrente de falha assumida do sistema de nebulização no ponto de amostragem. 

ATENÇÃO: COMO TODO O EQUIPAMENTO ALIMENTADO DA REDE DE ELETRICIDADE QUE EXIGE A INSTALAÇÃO, ESTÁ 
SUJEITO A CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO PAÍS EM QUE ESTÁ INSTALADO 
Para seção e tipos de fios, fusíveis, adequação de materiais aos locais de instalação, etc.. 

SE NECESSÁRIO SUBSTITUIR O FUSÍVEL, USE SOMENTE O FUSÍVEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
CORPO CERÂMICO CHEIO DE QUARTZO, REF. STD. EN60127-2-3 / DIN41660 3,15AH (EXEMPLO OMEGA GT520231) 

-  A bateria é necessária para usar o sistema de maneira segura. A 
bateria é recarregada pela fonte de Alimentação. 

- A colocação da bateria de chumbo-ácido 2 Ah 12 V é feita sob o 
trocador de calor. 

-  Para acessar a caixa da bateria é necessário remover a 
tampa frontal e os 2 parafusos de trava. 

11  – Ligações na Fonte de Alimentação 

22  – Fonte de Alimentação 

33  – Ligação do Terra 

44  – Suporte de Bateria(Bateria não incluida) 

7 PRINCIPAIS LIGAÇÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO  14 MANUTENÇÃO
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Ao conectar a máquina à rede elétrica, 
recomenda-se que você nunca desconecte o 
cabo terra existente. 
O fato de desconectar ou modificar os cabos 
existentes anula a garantia e pode causar 
problemas ou acidentes relacionados ao 
controle de temperatura. Conecte o cabo terra 
do sistema ao parafuso na folha de metal.

FICHA DE METAL 

J6  

FONTE ALIMENTAÇÃO

ENTRADA 

SAIDA DE CABOS 

SAIDAS 

+ 
- ENTRADA DE 

 DETETOR PIR 

ENTRADAS 
+      Entrada 12 Vdc 
-  Entrada -  
ARM  Entrada de ARMAR 
SHOOT Entrada de Disparo 
- Negativo 

SAIDAS 
EMPTY   Saída do saco vazio 
FALTY                 Saida de Falha 
TAMPER   Saida de Tampa 
CONFIRM  Saida de disparo 

ARMAR 
AVARIA 

VAZIO 
RESERVA 

AQUECENDO 

LED AZUL 
Quando ligado: a máquina está armada e, se quente, está pronta para disparar. 
Ao piscar: algo está errado (consulte o parágrafo 16 “DEFEITOS E SOLUÇÕES POSSÍVEIS)

LED VERMELHO 
Quando ativado: a bolsa está vazia ou está em reserva. 
Ao piscar: algo está errado (consulte o parágrafo 16 “DEFEITOS E SOLUÇÕES POSSÍVEIS) 

LED VERDE 
Quando ligado: a máquina está quente e pronta para a emissão de névoa. 
Quando pisca: o processo de aquecimento está em andamento. Nesta etapa, a máquina 
está aquecendo, mas não está pronta para disparar. 

ENTRADA DE DETETOR PIR 
P+ Saída positiva da fonte de alimentação 

W4 P- Saída negativa fonte de alimentação /COM. PIR 
PV N.C. PIR 

SE O LED AZUL ESTIVER PISCANDO, JUNTO COM UM SOM CONTÍNUO DO BUZZER, UM PROBLEMA 
É DETECTADO. VER PARÁGRAFO 16 

O símbolo da bolsa vazia, tem o significado de “RESERVA” 
Isso significa que, desde a última reinicialização da bolsa, a máquina disparou pelo menos 100 "(BOMBA 250) ou 
60" (BOMBA 500). 

13 SIGNIFICADO DOS LEDS FRONTAIS8 DESCRIÇÃO DAS CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA 

4321 W 
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12 INSTALAÇÃO, TROCA E REAJUSTE DE SACO 

 

 ENTRADAS 

Insira o saco plástico no compartimento, como 
mostra a figura 

+ 12V  Alimentação de Entrada 
A fonte de alimentação está conectada a essas entradas. 
SINAIS DE ENTRADA 
A Ao conectar esta entrada à positiva, o FAST PUMP PRO PLUS está armado, o LED frontal azul acende e, 
quando a máquina atinge a temperatura adequada, significa que está pronta para disparar. 

S Colocar esta entrada em positivo, se o FAST PUMP PRO PLUS estiver quente e armado, inicia a emissão de 
nevoeiro durante o tempo definido. Em caso de alarme, ao abrir a entrada ARM, a emissão de nevoeiro para 
imediatamente, mesmo que o tempo definido não tenha sido atingido.

ENTRADA DE VALIDAÇÃO 
Para validar esta entrada, é necessário inserir o jumper W4 com a unidade desligada.  
Esta entrada gera automaticamente a função AND com a entrada S. 
Se alguma entrada receber o comando de disparo, o gerador não emitirá névoa se, em 1 minuto,  
não receber o comando também da segunda entrada. 
P + Saída  positiva para alimentar um sensor de validação ou um receptor de controle remoto, no máximo 300 mA. 
P - Saída negativa para alimentar um sensor de validação ou um receptor de controle remoto, no máximo 300 mA.       
PV Entrada de Validação . É possível conectar a esta entrada um sensor de validação com um contato  
  normalmente fechado conectado ao terminal P -. 
A entrada fotovoltaica pode ser conectada a dispositivos externos, como PIR ou sensores de porta, e se comporta como 
uma entrada de validação de disparo adicional. Quando a função PV está ativa, fechando o jumper W4, a emissão de 
nevoeiro será possível SOMENTE se os comandos SHOOT e PV tiverem sido recebidos, em qualquer ordem, em um 
intervalo de tempo não superior a 60 segundos. Após o disparo nessas condições, as duas entradas serão inibidas por 2 
minutos para evitar ativações falsa

Depois disso, insira uma nova bolsa até ouvir o “clique” do plugue de metal (fotos na página 17) entrando em seu 
compartimento e feche a porta. 

Quando você fecha a porta, a campainha emite um som para confirmar que a 
violação está fechada. Atenção: Antes de abrir as portas laterais, verifique se o 
painel de controle do  alarme está no modo de "serviço", para que a abertura do 
circuito "anti-sabotagem ou violação" não cause nenhum alarme 

SAIDAS 
E Essa saída (NPN Open Collector) fecha na direção negativa quando a bolsa está vazia. Essa saída (NPN open Collector) 
fecha na direção negativa quando a máquina de nebulização emite neblina por pelo menos 100 '' ou quando a bolsa está 
vazia. O sinal é ativado por um sensor que detecta a ausência de líquido apenas durante o disparo. 
O sinal do saco vazio é desativado apenas fazendo o RESET (consulte o parágrafo 12). Por esse motivo, se a bolsa não estiver 
inserida ou se houver uma bolsa vazia, o FAST PUMP PRO PLUS o detectará logo após a injeção. 
F Esta saída (NPN Open Collector) fecha em negativo quando há um mau funcionamento (como baterias expiradas, falha na 
fonte de alimentação ou falha no controle de temperatura), que compromete o funcionamento do dispositivo e requer uma 
ação técnica. 
O sinal de falha devido à ausência de fornecimento tem um atraso de 20 minutos. 
T Esta saída (NPN Open Collector) fecha na direção negativa quando você abre a porta da bolsa ou quando o acelerômetro 
detecta um movimento repentino (como o desprendimento da parede). 
C Esta saída (coletor aberto NPN) fecha em negativo somente depois que o sistema emitiu neblina pelo tempo definido. Se 
a emissão de névoa for interrompida (se houver uma interrupção do comando ARM, se o glicol terminar, se não houver mais 
autonomia térmica), essa saída não alterará seu status 

Lembre-se, é necessário conectar todas as três saídas a uma central de alarme ou a um painel eletrônico 
que possa ver todas essas informações em tempo real e tomar as medidas adequadas. 
Para evitar a ativação acidental com subsequente emissão de nevoeiro, as entradas estão em 
"segurança negativa", por esse motivo, a desconexão de um fio não causa ativação. 
 Portanto, é necessário verificar cuidadosamente a confiabilidade das conexões e proteger os cabos do 
painel de controle para evitar o risco de danos acidentais. 

Ficha de Metal

Para fazer o reset, o jumper P3 deve estar à direita 
posição como você pode ver na figura. 
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9 EXEMPLOS DE LIGAÇÃO

 

+ 

OC NPN OUT ON/OFF 

+ INTERNAL SIREN 

CENTRAL ALARM 

+ 12V 

GND 

ARM 

SHOOT 

GND 

+ 12V OUT 
PUMP PRO PLUS 

TABELA DE DISPARO 500 PUMP PRO PLUS 

Os diagramas e exemplos abaixo destinam-se apenas a um "melhor entendimento" da operação das 
entradas / saídas. Nenhum dos diagramas abaixo representa o “esquema único a ser executado”, pois, 
em relação à norma de referência EN50131-8, há indicações precisas e somente usando todas as 
entradas e saídas na placa de circuito impresso, é possível respeitar a norma

Por razões de segurança e para evitar emissões falsas de nevoeiro, após o armamento, o FAST PUMP 
PRO PLUS entra em operação somente após 20 ”. Após esse período, a emissão de nevoeiro é 
imediata. 

A Exemplo de Ligaçãos entradas do FAST PUMP PRO PLUS com saídas de um sistema de alarme  padrão 
B Exemplo de conexão das entradas do FAST PUMP PRO PLUS a um alarme com saídas a relé 
C Exemplo de conexão das entradas do FAST PUMP PRO PLUS com saídas de alarme com saídas de coletor Aberto

D Exemplo de conexão das saídas do FAST PUMP PRO PLUS para acionar LEDs e / ou relés 
E Exemplo de conexão das saídas do FAST PUMP PRO PLUS com entradas de um alarme normalmente aberto 
F Exemplo de conexão das saídas do FAST PUMP PRO PLUS com entradas balanceadas de um antifurto 
G Exemplo de conexão de saídas FAST PUMP PRO PLUS com conexão anti-roubo. 
H Exemplo de conexão das saídas do FAST PUMP PRO PLUS com placa de relé. 

O valor na primeira coluna indica o volume da sala a ser protegida, com os respectivos segundos de emissão relatada na 
segunda coluna. O valor em m³ varia dependendo da densidade a ser obtida. Na segunda coluna, o primeiro valor 
permite obter a densidade máxima recomendada para garantir a ausência de qualquer resíduo, enquanto com o 
segundo valor você obtém a visibilidade mínima recomendada de acordo com o padrão CENELEC, enquanto uma maior 
visibilidade tornaria a névoa grossa.
Em locais onde um pouco de resíduo não causa problemas, é possível aumentar o tempo de disparo. Observe que 
quanto maior a neblina liberada, mais tempo é necessário para recuperar a visibilidade. Níveis altos de nevoeiro, acima 
dos limites recomendados, podem deixar resíduos. Qualquer resíduo geralmente desaparece sozinho dentro de 24/48 
horas; caso contrário, sendo solúvel em água, basta usar um pano úmido para limpeza. Se você deseja obter uma 
visibilidade média de 1 metro após 60 segundos, conforme especificado pelo padrão, conforme referência de todos os 
fabricantes de geradores de neblina, o número de segundos de disparo deve ser reduzido pela metade. 

A - Exemplo de Ligaçãos entradas do FAST PUMP PRO PLUS com saídas de um sistema de alarme  padrão 

DIREÇÃO DE FLUXO DE NÉVOA 
 Para garantir a direção correta do fluxo de neblina, é recomendável inserir uma chave de fenda 
do diâmetro do furo e, sem forçar, orientar o bico na direção correta de emissão de neblina. Isso 
permite que você veja claramente a direção e mantenha-a coloque enquanto aperta. 
Para parafusar e desaparafusar o bico, use um alicate em boas condições para evitar danificar o 
revestimento. Não aperte demais o bico, é suficiente que o bico de teflon não se mova. Não 
direcione o jato de neblina para objetos e paredes a menos de 2 metros de distância ou para o 
chão se ele estiver instalado a uma altura inferior a 2,50 metros 
(desaconselhamos a instalação no chão.  

ATENÇÃO! Após a emissão de nevoeiro, e por alguns minutos o bico está muito quente. RISCO DE 
QUEIMADURAS CASO TOQUE COMA AS MÃOS. 

No diagrama acima, o painel de controle, por exemplo, fornece à UR Fog a fonte de alimentação entre 11 e 14V DC 
250 mA máx. 
A saída LIGADO / DESLIGADO deste alarme é um NPN de coletor aberto aberto quando o sistema está desligado e é 
fechado de forma estável para negativo enquanto o sistema estiver ligado. 
A saída do alarme é normalmente aberta e se torna positiva durante o tempo de alarme. 

A verificação
 
 da obstru ção do bico é feita com um pouco de fluxo de ar, enquanto um sensor verifica a pressão do circuito 

interno. Caso o sensor detecte um     aumento da pressão interna, significa que há uma obstrução no interior do bico. 
Enquanto isso, a saída do Tamper será ativada, a campainha emitirá um som com uma frequência rápida com o flash dos LEDs 
vermelhos. Essa condição do alarme continuará até que o sistema seja desarmado e armado novamente. 
O pequeno compressor que introduz o fluxo de ar emite algumas vibrações, sua ativação ocorre apenas nos seguintes casos: 
- Ao pressionar o botão RESET por mais de 5 segundos, além das ativações da queda dos motores, inicia-se um ciclo de 
monitoramento de 15 minutos, a fim de simular a obstrução e verificar o funcionamento correto. 
- Quando o sistema está armado, o ciclo de monitoramento é iniciado. Esse ciclo é o mais importante, porque, como o sistema 
foi desarmado, era mais fácil chegar perto da máquina e obstruir o bico. Após 15 minutos, o compressor para 
automaticamente. Se o sistema estiver desarmado e armado novamente, o ciclo começará novamente por 15 minutos. 
- Após a emissão do nevoeiro, como normalmente a zona onde a máquina está instalada é a última onde a visibilidade é 
reduzida, o gerador permanece vulnerável, dando a possibilidade de quem gerou o alarme para tentar a sabotagem. Por esse 
motivo, após a emissão do nevoeiro, o compressor será ativado por 15 MINUTOS.

Não obstrua o bico quando o gerador estiver armado e a bolsa estiver dentro. 

11 TAMPA DO BICO 

m³  de Proteção Segundos de disparo m³  de Proteção Segundos de disparo m³  de Proteção Segundos de disparo 
17 - 33 1 187 - 203 11 357 - 373 21 

34 - 50 2 204 - 220 12 374 - 390 22 
51 - 67 3 221 - 237 13 391 - 407 23 

68 - 84 4 238 - 254 14 408 - 424 24 
85 - 101 5 255 - 271 15 420 - 440 25 

102 - 118 6 272 - 288 16 430 - 450 26 
119 - 135 7 289 - 305 17 440 - 460 27 

136 - 152 8 306 - 322 18 450 - 480 28 
153 - 169 9 323 - 339 19 460 - 490 29 

170 - 186 10 340 - 356 20 480 - 510 30 
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10 DEFINIÇÃO DO TEMPO DE DISPARO E SENTIDO DE FLUXO DE NÉVOA

RELE’ 
ON/OFF 

RELE’ 
ALARM 

+ 

NC 

C 

NO 

NC 

C 

NO 

CENTRAL ALARM 

+12V INPUT 

GND INPUT 

ARM INPUT 

SHOOT INPUT 

GND 

EMPTY OUT 

FAULT OUT 

TAMPER OUT 

CONFIRM OUT 

+12V OUT 

GND OUT 

VALIDATION IN 

PUMP PRO PLUS 

    
J 15 

SET 

SET  TAMPER P3

ON/OFF 

ALARM 

+ 

OC 

OC 

CENTRAL ALARM 

+12V INPUT 

GND INPUT 

ARM INPUT 

SHOOT INPUT 

GND 

EMPTY OUT 

FAULT OUT 

TAMPER OUT 

CONFIRM OUT 

+12V OUT 

GND OUT 

VALIDATION IN 

PUMP PRO PLUS 

B - Exemplo de conexão das entradas do FAST PUMP PRO PLUS a um alarme com saídas a relé

Para definir o tempo de disparo, depois de abrir a porta do compartimento de malas, na 
parte superior da placa de circuito impresso, de frente para a placa, você deve mover o 
jumper na posição esquerda P3 (mais próximo dos botões S1 / S2). Então, pressionando o 
botão S1 “SET”, 6 leds na frente piscarão e cada flash será equivalente a um segundo. 
Se você pressionar o botão novamente, o tempo de gravação não será adicionado ao 
definido anteriormente, mas será reiniciado do zero.  

N.B. Antes de abrir a porta lateral, assegure-se de que o painel de controle esteja em "serviço", para que a abertura 
do circuito "anti-sabotagem ou violação" não cause disparos

N.B. tempo de disparo pode ser definido de acordo com os segundos desejados, mas para ativar corretamente a 
reserva de malas com total segurança, ele deve ser definido com no mínimo 4 segundos de disparo. 

SEGUNDOS DE DISPARO RECOMENDADOS DE ACORDO COM O ESPAÇO PARA PROTEÇÃO (m3)

Sistemas de nevoeiro-  O FAST PUMP PRO PLUS é capaz de produzir neblina por no máximo 30 segundos por disparo 
único. A quantidade máxima de 5,6 ml / s (FAST 250 PUMP PRO PLUS) e 11,3 ml / s (FAST 500 PUMP PRO PLUS) permite 
preencher uma área de cerca de 250 e 500 m3. 
Pode haver casos em que, devido a características específicas do local, tipo de bico, níveis de temperatura e  
pressão do ar, grau de densidade de nevoeiro e luz na área alvo, o tempo de disparo pode ser aumentado ou 
diminuído. Por exemplo, acima de 5 m de altura, o tempo de disparo deve ser integrado e acima de 7 m, cada 
medidor adicional deve ser considerado como o dobro

(HxLxP) x D x V x R x I 
HxLxP------Altura x Largura x Profundidade da área a ser Protegida  

D------------- Densidade do nevoeiro produzido 
V------------- Temperatura e pressão do ar 
R------------- Resíduo aceitável em caso de saturação do parâmetro V 
I-------------- Intensidade da luz da superfície. 

As tabelas a seguir indicam a emissão de neblina sugerida em relação ao número de segundos de disparo 
programado em condições médias de temperatura, pressão do ar e umidade.

saída ON / OFF desta central de alarme é um relé aberto quando o sistema está desligado e é fechado de forma 

estável para positivo enquanto o sistema estiver ligado. 

C - Exemplo de conexão das entradas do FAST PUMP PRO PLUS com saídas de um alarme com saídas de coletor Aberto 

N.B. Para dimensionar corretamente as máquinas, é necessário verificar se a saturação da área ocorre em tempo 
mais rápido do que o previsto para o roubo. 

TABELA DE DISPARO FAST 250 PUMP PRO PLUS 

Comparada ao diagrama B, essa central de alarme possui apenas saídas de coletor abertas. 
A ação mais simples a ser tomada é usar 2 relés para criar uma conexão semelhante à mostrada no diagrama anterior.. 

m³  de Proteção Segundos de disparo m³  de Proteção Segundos de disparo m³  de Proteção Segundos de disparo 
8 - 15 1 88 - 109 11 168 - 200 21 

16 - 25 2 96 - 119 12 176 - 209 22 
23 - 35 3 104 - 128 13 184 - 218 23 

31 - 45 4 112 - 137 14 192 - 227 24 
36 - 55 5 120 - 146 15 200 - 236 25 

46 - 65 6 127 - 155 16 208 - 245 26 
56 - 75 7 136 - 164 17 215 - 254 27 

64 - 85 8 144 - 173 18 224 - 263 28 
72 - 95 9 152 - 182 19 232 - 272 29 

80 - 100 10 160 - 191 20 240 - 281 30 
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+12V INPUT 

GND INPUT 

ARM INPUT 

SHOOT INPUT 

GND 

EMPTY OUT 

FAULT OUT 

TAMPER OUT 

CONFIRM OUT 

+12V OUT 

GND OUT 

VALIDATION IN 

PUMP PRO PLUS 

+ 

L1 

L2 

L3 

L4 

CENTRAL ALARM 

+12V INPUT 

GND INPUT 

ARM INPUT 

SHOOT INPUT 

GND 

EMPTY OUT 

FAULT OUT 

TAMPER OUT 

CONFIRM OUT 

+12V OUT 

GND OUT 

VALIDATION IN 

PUMP PRO PLUS 

+
- 
V 

J 3 

J 15 
TAMPER 

J6
W5  

J 13 

J 16 

W 
J 10 

P2

K1  T 

ZONA 
110/220 

M2 M1 

I D -  Exemplo de conexão das saídas do FAST PUMP PRO PLUS para acionar LEDs e / ou relés G -  Exemplo de conexão de saídas FAST PUMP PRO PLUS com conexão anti-roubo. 

+12V INPUT 

GND INPUT 
ARM INPUT 

SHOOT INPUT 

GND 

EMPTY OUT 

FAULT OUT 

DL EMPTY 

DL FAULT 

DL TAMPER 

+ 12 V 

GND 

RELE  TAMPER 

No caso de uma bolsa vazia, o LED EMP 
(VAZIO) acenderá. Em caso de falha, o LED 
FLT (FAULT) acenderá. Ao abrir a porta dos 
cilindros, além do TPR (TAMPER) ligado, o 
relé também será ativado. potência 
máxima aplicável às saídas é 100mA. 

ANTI-ROUBO 

J 15 ANTIROUBO 
COMANDO 

ANTI-ROUBOY 
DISPARO 

C1 C2 

COMANDO 
VALIDADO 

TAMPER OUT 

CONFIRM OUT 

+12V OUT 

GND OUT 

NO1 NO2 

VALIDATION IN 

PUMP PRO PLUS 

E - Exemplo de conexão de saídas FAST PUMP PRO PLUS com entradas de um alarme normalmente aberto

As saídas mostradas no diagrama nem 
sempre são necessárias, mas apenas nos 
casos em que a tensão resistência à tração 
é menor que a da fonte de alimentação. 
As saídas UR Fog são normalmente 
abertas e conectadas às zonas de entrada 
do painel de controle de alarme 
normalmente abertas.

Usando o conector especial e ativando a opção 
anti-roubo ao fechar o Jumper W2, você obterá a emissão 
imediata de neblina pelos segundos que você definiu 
(parágrafo 13), mesmo que o sistema de nebulização não 
esteja armado. 

N.B. É recomendável usar esta função após 
uma avaliação cuidadosa dos riscos de um 
consultor de segurança. 

W 

H -  Exemplo de conexão de saídas FAST PUMP PRO PLUS com placa de relé. 

F - Exemplo de conexão de saídas FAST PUMP PRO PLUS com entradas balanceadas de um ANTI FURTO

Com os jumpers p2 / p3 / p4 / p5, é possível 
selecionar se o contato deve ser normalmente aberto 
ou normalmente fechado

Neste diagrama, ao colocar uma resistência com um 
valor exigido pelo painel de controle de alarme usado, 
no terminal UR Fog com saídas não usadas, a central 
verá a resistência correta. Após a ativação de uma 
saída, um pull-down ocorrerá causando o alarme na 
zona correspondente. 

Normalmente 
fechado 

Normalmente 
aberto 

1/2 contato seco 

3/4 contato falha 

1/2 contato tampa 

3/4 contato confirmação de disparo 

p6 jumper deve permanecer na posição fast plus  

4321 

+- A
S -  E F T C

   P
P

P

P
4 

 

4321 



FONTE 
DE ALIMENTAÇÃO 

12 Vdc
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