
 

Brugsvejledning MDG Ice Fog & Compack   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maskinen gøres klar: 

 Maskinen skal stå vandret, hjulene låses 

 Låget i enden tages af – flexslange monteres hvis det ønskes 

 Lågen åbnes i den anden ende og trykslange monteres mellem cryobeholder/flaske og maskinen 

 Kontroller mængde af røgvæske i trykkammer 

 Tilslut 230V, 13A 
 
Maskinen betjenes således: 

 Tænd for hovedafbryderen 

 Åben for hanen på cryobeholderen (SKAL være liquid udtaget) eller flaske 

 Tryk 1 gang på knappen ”ON” og lad maskinen varme op  

 Vip hanen ”pressure” op og manometeret skal nu stige – indstil på ønskede tryk 

 Når maskinen er varmet op (ca. 8 min) trykkes på SMOKE og maskinen er i gang 

 Kan også styres via DMX – separat modul ligger i lågen 
 

Hver opmærksom på: 

 Trykkammeret SKAL tømmes, før der påfyldes røgvæske 

 Der må KUN benyttes MDG Low Fog væske 

 Brug trykopbygger system på cryotank, hvis trykket er lavt, 18-22 Bar er optimalt.  
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ADVARSEL: 

 Maskinen skal bruges i lange træk, idet slangen ellers fryser til, hvis den 
tændes og afbrydes hurtigt efter hinanden.  

 Cryobeholderen og flaskerne indeholder CO² under højt tryk  

 Cryobeholder og flasker skal behandles pænt og forsigtigt – må ikke 
vælte eller få slag. 

 Flaske, slanger og haner, bliver EKSTREMT kolde under brug (-80 Grader 
C.) – berør ikke disse dele, da det kan give forfrysninger. 

 CO² dræner ilten, hvor røgen lægges ud. Personer må ikke opholde sig nede i røgen i mere end 30 
sek. og det skal ske under opsyn af assistent  

 MÅ KUN BENYTTES I STORE LOKALER ELLER UDENDØRS  
 
 
 
 

 
 

Her tilsluttes slange fra 
cryobeholder eller flaske. 

Spændes til med svensknøgle, uden 
at overspænde. På cryobeholder 
tilsluttes den hane der er angivet 

med teksten ”liquid CO² 

 

Kontakt for trykkammer – når 
denne er oppe, lukkes der tryk ind i 
beholderen med røgvæske. Når der 

påfyldes væske, skal kammeret 
tømmes, ved at slå kontakten ned.  

Styring af røgmængden. 
Når hanen drejes mod højre, stiger 
trykket i trykkammeret og det øger 

røgmængden. Stilles trykket mellem 
nul og op til grøn pil, kan maskinen 
køre uafbrudt. Stilles den helt op på 
rød pil, vil maskinen skulle varme 

med mellemrum. 

Forsinkelse ved igangsætning 
Her kan man lave en forsinkelse på 

røgmaskinen. Det betyder, at 
maskinen kun lukker CO² ud i 

starten. Det gør at man undgår at få 
noget røg ud i starten, som stiger til 

vejrs. Ved grøn pil er der kortest 
forsinkelse, uden røgen stiger.  

Kontrol af maskinen 
Her tændes og aktiveres maskinen. 

Gul lysdiode indikerer hvornår 
maskinen varmer op – blink betyder 
fejlmelding. Grøn lysdiode indikerer 

at maskinen er klar til brug.  
Hele dette modul kan skiftes til DMX 

modul (ligger i lågen)    

Hovedafbryder  

230V 13A ind  
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