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1. WSTĘP 

Niniejsza instrukcja pozwoli Państwu dokładnie zapoznać się z zakupionym zamgławiaczem. Lektura 
instrukcji pozwoli upewnić się, że zrobiliśmy wszystko, abyście Państwo byli zadowoleni. Prosimy o jej 
uważne przeczytanie. Wiedza na temat budowy i zasad pracy zamgławiacza pozwoli Państwu w pełni 
wykorzystać jego możliwości oraz zapewni bezpieczną pracę. 

Życzymy sukcesów w pracy. 
Instrukcja obsługi zawiera opis zagrożeń, które mogą wystąpić przy nieprzestrzeganiu zasad 
bezpieczeństwa podczas pracy i obsługi zamgławiacza. Wymienione są również środki ostrożności, 
jakie należy przedsięwziąć w celu zminimalizowania lub uniknięcia tych zagrożeń. 
Instrukcja wyjaśnia także, jak obsługiwać, nastawiać i konserwować zamgławiacz oraz w jaki sposób 
posługiwać się nim przy zamgławianiu.  

Objaśnienia do znaków i symboli stosowanych w instrukcji: 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

OSTRZEŻENIE 

Symbol ostrzegawczy o zagrożeniu. 
Ten symbol wskazuje na podaną w instrukcji obsługi ważną informację 
dotyczącą zagrożeń i środków ostrożności. Prosimy uważnie przeczytać 
podaną informację, zastosować się do zaleceń i zachować szczególną 
ostrożność oraz przekazać informację innemu operatorowi. 

UWAGA Informacje zwracające uwagę na konieczność dokładnego wykonania 
czynności, w celu uniknięcia uszkodzenia zamgławiacza, zakłócenia w 
zamgławianiu lub szkody dla środowiska. 

ZAPAMIĘTAJ Informacje uzupełniające. 

(rys.3) 
lub inny numer 

Należy obejrzeć przywołany rysunek umieszczony w tekście lub na końcu 
treści instrukcji. 

(52) 
lub inny numer 

Numer pozycji konkretnej części w katalogu części wymiennych. 

W celu dokładnego zrozumienia niniejszej instrukcji obsługi, elementy urządzenia opisane w tekście 
instrukcji często posiadają przypisany numer, podany w nawiasie (jest to numer pozycji w katalogu 
części). Odnosząc ten numer do rysunku, łatwiej będzie zrozumieć opisy zawarte w instrukcji. 
Prosimy zwrócić uwagę na to, aby składając zamówienie na części wymienne, podawać zawsze typ i 
numer urządzenia oraz numer części i nazwę części, wg katalogu części wymiennych. 
Jeżeli jakiekolwiek z podanych w instrukcji informacji jest niezrozumiała, lub gdy wystąpią inne 
problemy, prosimy zwrócić się o ich wyjaśnienie bezpośrednio do dostawcy (importera), którego adres 
podany jest na stronie tytułowej. 
Niniejsza instrukcja stanowi nieodłączną część wyposażenia zamgławiacza. Prosimy ją starannie 
przechowywać tak, aby służyła przez cały okres użytkowania zamgławiacza. W przypadku 
odsprzedaży lub przekazania zamgławiacza, instrukcję obsługi należy przekazać następnemu 
użytkownikowi. 

Identyfikacja zamgławiacza (tabliczka znamionowa): 
Na zbiorniku paliwa znajduje się tabliczka znamionowa zamgławiacza: 

   
THERMFOG   
   
Ser. - Nr   
   

IGEBA Geraetebau GmbH 
D-87480 Weitnau 
Made in Germany 

Symbol (typ) 

Numer seryjny 
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2. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 

Zamgławiacz serii TF 35 przeznaczony jest wyłącznie do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub prac 
podobnych. Przeznaczony jest do wytwarzania z roztworu środka ochrony roślin gęstej mgły oraz do 
jej aplikacji; może być stosowany zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz. Może 
być stosowany do: 

 wykonywania zabiegów ochrony roślin uprawianych w pomieszczeniach zamkniętych (szklarnie, 
pieczarkarnie itp.), 

 wykonywania zabiegów ochrony roślin na plantacjach (sadownictwo, ogrodnictwo, leśnictwo), 

 zwalczania mikroorganizmów chorobotwórczych w pomieszczeniach hodowlanych (dezynfekcja), 
magazynach płodów rolnych, silosach, 

 zwalczania owadów np. komarów i much, 

 dezynsekcji pomieszczeń magazynowych, inwentarskich, silosów,  

 stosowania środków zapobiegających kiełkowaniu ziemniaków w przechowalniach itp. 

Zamgławiacz jest urządzeniem przenośnym, może również pracować jako urządzenia stacjonarne. 
Substancja czynna (środek ochrony) stosowana w zamgławiaczu musi być w postaci roztworu na 
bazie wody (modele z literą W w oznaczeniu) lub oleju (pozostałe modele). 

Zamgławiacz może być użytkowany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, tj. zgodnie z niniejszą 
instrukcją obsługi. Każde użycie zamgławiacza do innych celów, niż wymienione powyżej oraz 
niezgodnie z niniejszą instrukcją, będzie traktowane jako użycie niezgodne z przeznaczeniem.  

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może powodować zagrożenie dla osób i środowiska. Producent 
/ dystrybutor nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem i 
niniejszą instrukcją użytkowaniem.  

Przed uruchomieniem urządzenia użytkownik zobowiązany jest dokładnie przeczytać instrukcję 
obsługi. Użytkownik musi być zaznajomiony z powyższym zakresem przeznaczenia oraz w 
szczególności z wszystkimi zagrożeniami i środkami ostrożności, stosowanymi w celu uniknięcia tych 
zagrożeń oraz uszkodzeń urządzenia. 

Zamgławiacz musi być użytkowany, obsługiwany i naprawiany wyłącznie przez osoby przeszkolone, 
zaznajomione z jego szczegółowymi charakterystykami i zapoznane z zasadami postępowania w 
zakresie bezpieczeństwa. Wymagane uprawnienia operatora zamgławiacza do wykonywania 
zabiegów ochrony roślin: 
- ukończenie szkolenia okresowego w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadanie 

aktualnego zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia (zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o ochronie roślin – Dz. U. z 2004 r. nr 11 poz.94, art. 74 i 75), 

- przeszkolenie w zakresie eksploatacji zamgławiacza (przeprowadzone przez dostawcę urządzenia). 

Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie bhp 
powinny być zawsze przestrzegane. 

Postępowanie niezgodne z instrukcją, samowolne zmiany wprowadzone do zamgławiacza bez zgody 
producenta lub stosowanie nie oryginalnych części wymiennych powodują utratę gwarancji. 
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3. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY 
 

   OSTRZEŻENIE! Zamgławiacz powoduje określone zagrożenia. Może się nim 
posługiwać wyłącznie pracownik przeszkolony i znający niniejszą instrukcję obsługi. 
Użytkownik powinien być w pełni świadomy istniejących zagrożeń i powinien wiedzieć, jak 
tych zagrożeń uniknąć. 

  NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenia związane z użytkowaniem i obsługą zamgławiacza: 
- zatrucie lub skażenie środkiem chemicznym, 
- oparzenie (wysokie temperatury, gorące powierzchnie), 
- zagrożenie pożarem lub wybuchem (łatwopalne ciecze i ich pary, paliwo), 
- zagrożenie hałasem. 

 OSTRZEŻENIE! Przed uruchomieniem zamgławiacza operator zobowiązany jest 
zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Należy bezwzględnie stosować 
następujące zasady i środki ostrożności oraz ochrony: 

1. Operator musi stosować się do obowiązujących zasad zapobiegania wypadkom podczas pracy 
ze środkami chemicznymi i urządzenia zasilanymi paliwem. Zabrania się użytkowania i 
obsługiwania zamgławiacza przez osoby niepełnoletnie, nietrzeźwe, chore, kobiety w ciąży. 

2. Nie wolno jeść, pić ani palić tytoniu w czasie stosowania środków chemicznych. Nie wolno 
dotykać bezpośrednio żadnych części zamgławiacza, które miały styczność z preparatem 
chemicznym, zanim układ nie zostanie przepłukany, a części oczyszczone zgodnie z zaleceniami 
niniejszej instrukcji oraz umieszczonymi na etykietach preparatów. 

3. Nie pracować z zamgławiaczem w pobliżu materiałów łatwopalnych lub gazów łatwopalnych. Ze 
względu na otwarty płomień wewnątrz rury wylotowej istnieje niebezpieczeństwo pożaru i 
wybuchu! Należy unikać kontaktu gorącej rury wylotowej z innymi materiałami, ponieważ 
materiały te mogą zostać uszkodzone na skutek wysokiej temperatury. 

4. Przed uruchomieniem zamgławiacza i w czasie jego pracy operator musi się upewnić, że w 
obrębie zamgławiania nie ma osób postronnych. Należy pamiętać, że operator jest 
odpowiedzialny za wypadki i grożące niebezpieczeństwo wobec innych osób i środowiska. 

5. Zabrania się zamgławiania w pomieszczeniach, w których występuje pył cząstek łatwopalnych 
(np. zbiornik ziarna), ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu. 

6. Zabrania się zamgławiania w zamkniętych pomieszczeniach, w których znajdują się otwarte 
płomienie, zapalone świece, gorące silniki lub urządzenia elektryczne itp., ze względu na 
niebezpieczeństwo pożaru. 

7. Podczas zamgławiania w pomieszczeniach zamkniętych należy wziąć pod uwagę, iż 
zamgławianie może doprowadzić do pożaru i wybuchu, jeżeli stężenie mgły w pomieszczeniu 
przekroczy wartość krytyczną. Jest to uzależnione od łatwopalnych domieszek tej mgły. Nie 
należy zamgławiać w pomieszczeniach zamkniętych dłużej niż jest to wymagane. Należy 
zapoznać się z zasadami dozowania dodatków łatwopalnych w zamkniętych pomieszczeniach. 
Przed przystąpieniem do zamgławiania w zamkniętych pomieszczeniach, należy obliczyć 
maksymalną ilość łatwopalnych dodatków w zależności od wielkości pomieszczenia, wielkości 
dyszy i czasu zamgławiania. 

8. Należy stosować wyłącznie środki chemiczne dopuszczone aktualnie do stosowania w Polsce. 
Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkie zasady i środki ostrożności podane na etykietach 
stosowanych środków chemicznych. 

9. Obsługujący podczas przygotowywania cieczy aktywnej oraz podczas zamgławiania w 
zamkniętych pomieszczeniach powinien nosić maskę ochronną dróg oddechowych z filtrem 
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kombinowanym, zabezpieczającym przed parami organicznymi oraz rozpuszczalnikami. 
Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej łącznie z rękawicami ochronnymi! Jeśli 
do zamgławiania używa się żrących substancji aktywnych, należy stosować pełną ochronę, 
łącznie z maską ochronną dróg oddechowych, ubraniem ochronnym i rękawicami ochronnymi. 

10. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru w zamkniętym pomieszczeniu! 
11. Praca w pomieszczeniach, gdy operator musi przebywać przy zamgławiaczu dopuszczalna jest 

tylko przy asekuracyjnej obecności drugiej osoby! 
12. Należy stosować się do specyfikacji producenta odnośnie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i 

przygotowania roztworu. Pojemność zbiornika roztworu w zamgławiaczu serii TF 35 wynosi 5,7 
litrów. Nie rozlewać roztworu podczas wlewania do zbiornika. Należy użyć lejka z filtrem IGEBA. 
W razie rozlania roztworu należy zetrzeć go suchą szmatką. W przypadku żrących substancji 
należy używać rękawic ochronnych i okularów ochronnych. Rozlaną substancję zetrzeć i usunąć 
ostrożnie, zgodnie z przepisami. 

13. Podczas pracy przy urządzeniu należy nosić środki ochrony słuchu! Poziom hałasu emitowanego 
przez urządzenie przekracza 90 dBA! 

14. Podczas pracy stacjonarnej urządzenie musi znajdować się w położeniu poziomym, 
przymocowane trwale do twardej podstawy. Nie dopuszcza się pozycji niestabilnych! 

15. Podczas pracy w ruchu (z zamgławiaczem jako urządzeniem przenośnym) urządzenie należy 
przenosić za pomocą specjalnego pasa nośnego, będącego na wyposażeniu urządzenia. 
Urządzenie nosić tak, by przylegało do ciała stroną, po której są zbiorniki! Nie kłaść pasa 
nośnego na rozgrzanych powierzchniach urządzenia. Nosić pas na tym ramieniu, na którym jest 
niesione urządzenie. Oznacza to, że nie wolno zakładać pasa na szyję. 

16. Nie dotykać gorących elementów urządzenia, gdyż powoduje to bolesne poparzenia dłoni i 
palców. Szczególnie rozgrzane podczas pracy i po pracy są: rura wylotowa, komora spalania i 
części stykające się z nimi! Nie wolno pracować zamgławiaczem ze zdemontowanymi osłonami i 
siatkami ochronnymi. Osłony termiczne i siatka ochronna nagrzewają się do temperatury 
promieniowania – unikać dotykania również i tych części.  

17. Przed każdą naprawą, czyszczeniem itp., ewentualnym demontażem osłon lub siatek w celu 
dokonania naprawy lub wymiany części odczekać do ostygnięcia urządzenia. Po naprawie 
pamiętać o powtórnym zamontowaniu osłon i siatki ochronnej. 

18. Nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy nie jest w pełni sprawne! Przerwać zamgławianie, gdy 
urządzenie nie pracuje prawidłowo. 

19. Nie zamgławiać bezpośrednio na ściany lub inne obiekty. Utrzymać odległość minimum 3 m. 
20. W przypadku zatrzymania się urządzenia na skutek uszkodzenia lub braku paliwa natychmiast 

zamknąć zawór roztworu (dźwignia w górę). Nieznacznie pochylić rurę wylotową tak, aby ciecz 
wylała się z rury. UWAGA! Płynny roztwór jest łatwopalny. Należy użyć odpowiedniego 
metalowego naczynia na zebranie tej resztki cieczy! 

21. Nigdy nie uruchamiać urządzenia, jeśli wypierak jest odłączony od gaźnika ale jeszcze połączony 
z zapłonem. Jeżeli zbiornik paliwa jest otwarty, iskry z zapłonu mogą zapalić paliwo lub jego 
opary! Istnieje wtedy niebezpieczeństwo wybuchu oparów paliwa. 

22. W przypadku pracy w zamkniętych pomieszczeniach, pomieszczenia te muszą być oznaczone 
zakazem wstępu osób postronnych, w szczególności dzieci. 

23. Przed rozpoczęciem pracy z TF 35 w zamkniętych pomieszczeniach należy upewnić się, czy jest 
dostępna gaśnica. 

24. Po każdym użyciu należy układ oczyścić i usunąć cały preparat pozostający w zbiorniku oraz 
starannie przepłukać wodą zgodnie z niniejszą instrukcją. 

25. Regularnie sprawdzać czystość filtrów i przeprowadzać inne czynności kontrole przewidziane w 
niniejszej instrukcji. 

26. Do czyszczenia i konserwacji elementów zamgławiacza stosować narzędzia specjalne, będące 
na wyposażeniu zamgławiacza. 

27. Naprawę zamgławiacza powierzyć należy wyspecjalizowanemu serwisowi IGEBA (patrz adres na 
stronie tytułowej). 

28. Wtórny montaż urządzenia bez pisemnej zgody IGEBA jest zabroniony. Do napraw i wymiany 
należy używać jedynie oryginalnych części wymiennych i akcesoriów IGEBA. 
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29. Chronić środowisko naturalne. Nigdy nie wylewać substancji aktywnej lub paliwa i nie wyrzucać 
baterii do środowiska lub do kanalizacji. 

30. Przed odstawieniem TF 35 na dłuższy okres należy usunąć resztki paliwa, resztki substancji 
aktywnej i wyjąć z urządzenia baterie oraz wyczyścić urządzenie zgodnie z niniejszą instrukcją. 

31. Substancje aktywne, paliwo i sam TF 35 przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, w 
miejscach niedostępnych dla dzieci i osób postronnych, które mogą nie zdawać sobie sprawy z 
zagrożeń. 

32. Urządzenie TF 35 traktuj jako swój osobisty zamgławiacz. Zawsze bądź za niego odpowiedzialny. 
Przeczytaj i stosuj się do zaleceń dotyczących pracy i obsługi, przedstawionych na następnych 
stronach. 

 

 OSTRZEŻENIE! Transport 
 
33. Aparatu, który jest jeszcze rozgrzany wskutek pracy, nie wolno transportować w zamkniętych 

pojazdach! 
34. Przed każdym transportem urządzenia należy się upewnić, czy zawory cieczy roboczej (roztworu) 

i  benzyny oraz nakrętki otworów wlewowych zbiorników są zamknięte! 
 

 OSTRZEŻENIE! Należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
dotyczących użytkowania urządzeń o napędzie benzynowym, a szczególnie: 
35. Benzynę przechowywać w szczelnych kanistrach przeznaczonych do tego celu. 
36. Nie wolno napełniać zbiornika paliwa w zamkniętym pomieszczeniu lub w pobliżu gorących źródeł 

ciepła lub w pobliżu ognia. 
37. Nie napełniać zbiornika paliwem, gdy urządzenie jest gorące. Istnieje wtedy niebezpieczeństwo 

wybuchu! Odczekać aż do momentu wystygnięcia urządzenia! 
38. Podczas napełniania zbiornika benzyną należy uważać, aby jej nie rozlać! Używać lejka z filtrem 

IGEBA. W przypadku rozlania paliwa należy zetrzeć suchą szmatką rozlane paliwa, z dala od 
urządzenia. 

39. Palenie tytoniu i posługiwanie się otwartym ogniem jest zabronione podczas obchodzenia się z 
paliwem i podczas pracy! 

40. Zbiornik paliwa w zamgławiaczu musi być szczelnie zamknięty. 

 OSTRZEŻENIE! Chronić środowisko naturalne 
41. Nigdy nie wylewać substancji aktywnej lub paliwa do kanalizacji lub środowiska. Nie wyrzucać 

baterii/zamgławiacza razem z odpadami komunalnymi. 
42. Na terenie otwartym można zamgławiać środkami ochrony roślin tylko, gdy: 

- prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, 
- miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni 

dróg publicznych (z wyłączeniem dróg publicznych gminnych) i o co najmniej 20 m od 
budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, plantacji roślin zielarskich, 
ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych 
ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony 
strefy pośredniej ujęć wody. 

42.  Przestrzegać okresu karencji użytych środków ochrony roślin. 
 
 
NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE NA ZAMGŁAWIACZU 
 
Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na zamgławiaczu. Naklejki należy utrzymywać w 
czystości i czytelności. W przypadku zniszczenia lub zagubienia, należy nakleić w to samo miejsce 
nową naklejkę, którą można nabyć u dostawcy zamgławiacza. 
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Znaczenie znaków: 
 
 – przed uruchomieniem lub obsługą aparatu 
przeczytaj instrukcję obsługi 
 
 –  – skrócona instrukcja  
 
Nakaz stosowania ochronników słuchu 
 
Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych 
 
Uwaga – gorące powierzchnie. Zagrożenie 
oparzenia palców lub dłoni. Nie dotykać, 
zachować bezpieczną odległość 
 
Zużytych baterii i urządzeń elektrycznych nie 
należy wyrzucać razem z odpadami 
komunalnymi. Wskazówki dotyczące recyklingu 
można uzyskać od lokalnych władz lub od 
sprzedawcy. 

 

 
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia środkami toksycznymi. 

 
STRATEGIA ZMNIEJSZENIA RYZYKA RESZTKOWEGO 
Opis ryzyka resztkowego 

Przy projektowaniu i produkcji zamgławiaczy, firma IGEBA dokłada najwyższych starań, aby 
wyeliminować lub zmniejszyć – tak dalece jak to tylko możliwe – wszelkie niebezpieczeństwa dla przyszłego 
użytkownika. 

Mimo, że zamgławiacze zaprojektowano i wykonano zgodnie z wymaganiami norm, aktualnych wg ich 
stanu w momencie uruchomienia produkcji oraz zgodnie z aktualnym w tym momencie stanem techniki, to 
jednak prawdopodobieństwo wystąpienia urazu ciała lub utraty zdrowia przy eksploatacji zamgławiaczy jest nie 
do uniknięcia. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia urazu ciała związane jest z częstotliwością dostępu do zamgławiacza 
w trakcie jego użytkowania, czyszczenia czy naprawy, obecnością osób w strefach niebezpiecznych w trakcie 
pracy zamgławiacza, czy postępowaniem niezgodnym z zasadami bezpieczeństwa opisanymi w instrukcji 
obsługi. 

Ocena ryzyka resztkowego 
Ciężkość urazu ciała lub pogorszenie zdrowia może zależeć od wielu czynników, które tylko częściowo 

można przewidzieć, uwzględniając to w konstrukcji zamgławiacza, opisując i ostrzegając w instrukcji obsługi oraz 
za pomocą ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu. 

Dlatego istnieje ryzyko resztkowe w przypadku nie dostosowania się przez obsługującego zamgławiacz 
do zaleceń i wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz piktogramach umieszczonych na urządzeniu. 

Przy eksploatacji zamgławiacza przez osobę przeszkoloną oraz przy ścisłym przestrzeganiu zaleceń 
instrukcji obsługi i ostrzeżeń na urządzeniu, ryzyko resztkowe może być zredukowane do minimum. 
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4. OPIS ZAMGŁAWIACZA I ZASADA DZIAŁANIA 
 

4.1. Budowa i zasada działania zamgławiacza TF 35 

 

Zamgławiacz termiczny TF 35 – widok ogólny 
1 – wlew zbiornika cieczy roboczej; 2 – iglica regulacji dyszy; 4 – wlew zbiornika paliwa; 4 – wyłącznik paliwa;  

5 – kurek odcinający ciecz roboczą; 6 – dysza dozująca; 7 – rura wylotu mgły; 8 – pompa powietrza;  
9 – komora spalania, rezonator; 10 – gaźnik; 11 – pas nośny 

 

Zamgławiacz działa na zasadzie jednostronnie otwartej rury odrzutowej / rezonacyjnej (silnik 
pulsacyjny) z zaworem gaźnikiem od strony wlotowej i swobodnym wypływem z otwartego wylotu rury. 
Ten system – działający bez części ruchomych - z gaźnikiem, rurą emulsyjną (mieszania), komorą 
spalania i rurą wylotową, stanowi akustyczny system oscylacyjny, w którym odbywają się regulowane 
za pomocą częstotliwości procesy przemiany gazowej. Mieszanka palna powietrza i benzyny z 
gaźnika poprzez komorę mieszania trafia do komory spalania, gdzie następuje zapłon od iskry 
elektrycznej (przy uruchamianiu), po czym w czasie pracy następuje zapłon samoczynny; a strumień 
gorącego gazu trafia do otwartej rury odrzutowej (rezonacyjnej). W zamgławiaczach typoszeregu TF 
35 częstotliwość robocza tego cyklu wynosi ok. 100 cykli na sekundę (100 Hz). Ciecz robocza 
(roztwór) ze zbiornika, pod wpływem wytworzonego nadciśnienia, doprowadzana jest przez przewód i 
dyszę dozującą do rury odrzutu, w strumień rozgrzanego gazu o dużej prędkości. W rurze wylotowej - 
przy jej krańcu wylotowym ciecz (preparat chemiczny, olej itp.) jest przekształcana w pulsujący 
strumień gazu, wydmuchiwanego w postaci mgły. Wysoka częstotliwość pulsacji słupa gazu pozwala 
na wprowadzanie i rozdzielanie roztworów podatnych na zapalanie i rozkład chemiczny bez 
ponoszenia ryzyka ich rozkładu ze względu na bardzo krótki czas przebywania w gorącym strumieniu 
gazów. Wysoka temperatura gazu wywołuje optyczny efekt widocznej mgły ze względu na parowanie 
określonych składników substancji aktywnych, np. oleje. 
 

7 

8 

9 
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4.2. Opis poszczególnych typów zamgławiacza 
 
TF 35 Urządzenie przenośne. Zbiornik cieczy aktywnej, zbiornik benzyny i rura zamgławiacza 

oraz osłona schładzająca wykonane ze stali nierdzewnej. Na życzenie może być 
wyposażony w wyłącznik awaryjny strumienia substancji aktywnej.  

  
TF-W 35 Wykonanie jak TF 35, lecz z wyposażeniem specjalnym do aplikacji substancji 

aktywnych wyłącznie na bazie wody jako nośnika. 
  
TF-W 35 L Wykonanie jak TF-W 35, lecz elementy mające kontakt z cieczą roboczą wykonane są 

ze stali kwasoodpornej lub teflonu, co umożliwia stosowanie nawet wysoce 
agresywnych preparatów. Konstrukcja tej wersji jest taka sama, jak pozostałych, co 
oznacza, że wszelkie opisane w niniejszej instrukcji obsługi zalecenia i czynności są 
identyczne również w przypadku nabycia przez Państwa wersji „L”. 

 
 
 
4.3. Dane techniczne i wyposażenie 
Dane techniczne TF 35 / TF-W 35 i TF-W 35 L       Tab.1 
Moc komory spalania, ok. 11,6 KW (15,8 KM) 

Zużycie paliwa, ok. 1,5 l/h 

Pojemność zbiornika paliwa 1,2 l 

Paliwo benzyna – normalny gatunek 

Ciśnienie w zbiorniku paliwa, ok. 0,06 bar (6.000 Pa) 

Zapłon elektroniczny przez cewkę – źródło zasilania  Baterie 4 x 1,5 V  

Wydajność, ok. 8 - 42 l/h  

Dysze dozujące  Ø 0,8 – 2,0 mm 

Pozostałość cieczy w zbiorniku roztworu: 
- w pozycji poziomej 
- przy pochyleniu 10º 

 
0,25 l 
0,03 l 

Pojemność zbiornika roztworu 5,7 l lub 10 l 

Ciśnienie w zbiorniku roztworu, ok. 0,25 (25.000 Pa) 

Masa netto, ok. 8,8 kg 

Wymiary (szerokość x wysokość x długość) 27 x 34 x 137,5 / 133 cm 

Hałas na stanowisku pracy operatora1) 103 dB(A) 

Moc akustyczna LWA
1) max 118 dB 

1) Parametry akustyczne określono w wyniku pomiarów na identycznych urządzeniach, na przestrzeni otwartej, nad 
powierzchnią odbijającą dźwięk. Hałas na stanowisku pracy zmierzono metodą wg normy PN-N-01307:1994 w odległości 1 
m, w warunkach normalnej pracy zamgławiacza, a moc akustyczną wyznaczono metodą inżynierską stopień 2 wg normy EN-
ISO 3744:1995 (PN-EN ISO 3744:1999). 
 
 



Zamgławiacze termiczne IGEBA seria TF-35 12 

Wyposażenie standardowe TF 35 / TF-W 35 i TF-W 35 L     Tab.2 
 TF 35 TF-W 35 i TF-W 35 L 
1 komplet dysz dozujących 0,8 (10 l/h) 

1,2 (20 l/h) 
1,4 (30 l/h) 

0,8 (10 l/h) 
1,0 (15 l/h) 

1 przewód zasilający roztworu roboczego, długi X X 
2 pojemniki miarowe X X 
1 lejek paliwa z sitkiem (oczka 0,2 mm) X X 
1 lejek do roztworu z sitkiem (oczka 0,2 mm) X X 
1 torba na narzędzia X X 
1 zestaw narzędzi do konserwacji X X 
1 zestaw narzędzi do czyszczenia X X 
1 komplet uszczelek i membran X X 
1 pas nośny X X 
1 instrukcja obsługi z katalogiem części wymiennych X X 
 

Wyposażenie dodatkowe TF 35         Tab.3 
 TF 35 TF-W 35 i TF-W 35 L 
Rura zamgławiająca 45° (nr 11-35 000.00) X - 
Dysze dozujące 1,0 (15 l/h) 

1,6 (35 l/h) 
2,0 (42 l/h) 

X 
- 
- 

Manometr do pomiaru ciśnienia X X 
Wyłącznik awaryjny odcinający strumień roztworu X X 
Zestaw baterii alkalicznych 4 x 1,5 V, IEC R21 X X 
 
Elementy wykonane z materiałów kwasoodpornych w wersji „L” (rys. szczegółowy patrz katalog 
części):            Tab.4 
Poz. nr Nazwa części 

114 Króciec zamgławiacza 
116 Przewód roztworu roboczego (teflon) 
117 Dysza dozująca: 

- 10 l/h, rozmiar 08 
- 15 l/h, rozmiar 10 

118 Pierścień uszczelniający PTFE 
132 Śruba przepustnicy MS 
137 Śruba wydrążona 
139 Przewód roztworu roboczego 

- Zbiornik na ciecz roboczą 5 litrów, kpl. 
- Uszczelka 

 
 

5. DOSTAWA, PRZYJĘCIE, TRANSPORT 
 

Dostawa i przyjęcie 
Zamgławiacz dostarczany jest standardowo w opakowaniu wraz z wyposażeniem standardowym 
(patrz rozdział 4). Na specjalne zamówienie zamgławiacz może mieć wyposażenie dodatkowe (patrz 
rozdział 4). 

Ze względu na transport, rura zamgławiacza (108/109) w opakowaniu nie jest zamontowana w 
położenie robocze. Przed użyciem zamgławiacza należy wykonać czynności montażu, opisane w 
rozdz.6. 

Przy przyjęciu zamgławiacza prosimy skontrolować szczegółowo jego zgodność z zamówieniem 
(zgodność typu), kompletność wyposażenia wg wykazu rozdz. 4 i stan techniczny. 
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Transport 
Zamgławiacz może być transportowany w opakowaniu, jak przy dostawie (patrz wyżej) lub bez 
opakowania – dowolnym środkiem transportu, przy czym należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa 
podanych w rozdziale „Zasady bezpiecznej pracy”. Zamgławiacz musi opierać się na płaskiej 
powierzchni swoją całą podstawą. Przed transportem na dalsze odległości należy opróżnić zbiorniki: 
cieczy aktywnej i paliwa. Przenoszenie ręczne na bliskie odległości lub załadunek na środek 
transportu umożliwia pas nośny. Zamgławiacz nie jest przystosowany do przemieszczania za pomocą 
urządzeń podnośnikowych. 
UWAGA! Nie wolno przewozić rozgrzanego pracą zamgławiacza! 

6. INSTRUKCJA OBSŁUGIWANIA 

  OSTRZEŻENIE! Należy znać zagrożenia oraz bezwzględnie przestrzegać zasady podane 

w rozdziale „Zasady bezpiecznej pracy”. 

6.1. Przygotowanie aparatu do pracy 

Montaż rury zamgławiacza po dostawie 
Ilustracje 0, 1, 2a, 2b, 3 
Rurę zamgławiacza (108 lub 109) należy nasunąć na rurę rezonatora (97) tak, aby weszła pod 
płaszcz chłodzący (100) i aby można było swobodnie wkręcić króciec (114) łączący przewód 
doprowadzający ciecz roboczą do rury zamgławiacza (ilustracja 1-2a). Do zamgławiania przy użyciu 
roztworu na bazie oleju należy użyć odpowiednią rurę prostą (108), a na bazie wody - odpowiednią 
rurę z kielichem (109) – ilustracja 0. 
Ochronny pierścień dystansowy (113) na końcu płaszcza chłodzącego (100) nasunąć i mocno 
dokręcić. 
Po wkręceniu króćca (114) należy założyć dyszę dozującą (117) wraz z dwoma uszczelkami (118) na 
przewód doprowadzający (115/116) - ilustracja 2b. Przy dokręcaniu dyszy należy użyć drugiego 
klucza do skontrowania (ilustracja 3). 
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Wkładanie baterii 
Po wyjęciu pokrywy baterii* (71) należy włożyć baterie do pojemnika (86) zgodnie ze schematem 
umieszczonym na pokrywie. Dodatni biegun baterii skierowany jest w stronę frontu zbiornika paliwa. 
Pamiętać o tym, aby sprężyna dociskała do bieguna ujemnego baterii. Po załadowaniu rury bateriami 
wcisnąć pokrywę baterii (71). 
* Baterie są wyposażeniem dodatkowym i należy je zamawiać oddzielnie. 

Sprawdzanie zapłonu 
Sprawdzić zapłon poprzez wciśnięcie przycisku startera (78). Powinien być dobrze słyszalny 
charakterystyczny dźwięk brzęczyka.  
Upewnić się, że zawór roztworu (120) jest zamknięty. Dźwignia zaworu w pozycji zamkniętej musi być 
skierowana w górę. 

Wlewanie benzyny 
Wlać paliwo do zbiornika (10), używając lejka (małego) z filtrem IGEBA (142). Wystarczy normalna 
benzyna bez jakichkolwiek dodatków, benzyna super nie daje żadnych dodatkowych korzyści! 
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Pojemność pustego zbiornika wynosi ok. 1,2 l. Po wlaniu paliwa należy dobrze dokręcić pokrywę 
zbiornika (8). Należy uważać, aby benzyna nie została rozlana na gaźnik! 
UWAGA! Napełniać zbiornik paliwa maksymalnie do 95 % jego objętości. 

Przygotowanie cieczy roboczej (środka zamgławiającego) 
UWAGA! TF 35 jest przeznaczony do stosowania dodatków zamgławiających w postaci roztworu na 

bazie oleju, a TF-W 35 i TF-W 35 L – na bazie wody! 

 
Należy stosować wyłącznie środki chemiczne dopuszczone aktualnie do 
stosowania w Polsce. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkie zasady i środki 
ostrożności podane na etykietach stosowanych środków chemicznych. 

Środek zamgławiający (roztwór) jest mieszaniną substancji aktywnej (dodatku zamgławiającego) i 
substancji nośnej (bazy), tj. oleju lub wody. Substancje aktywne do zastosowania w zamgławiaczu 
dzielą się na gotowe wymieszane substancje aktywne i te, które można mieszać zgodnie ze 
wskazówkami producenta. 

Nebol jest odpowiednim dodatkiem zamgławiającym, wytwarzającym całkiem przeciwstawną do wody 
widzialną mgłę z doskonałymi właściwościami zawiesiny i długim czasem utrzymywania. 

UWAGA! Zalecamy napełnianie zbiornika tylko taką ilością cieczy, jaka jest niezbędna do 
zamgławiania danej powierzchni lub pomieszczenia (maks. do 95% objętości zbiornika!). 

 
Obsługujący podczas przygotowywania cieczy aktywnej powinien nosić maskę 
ochronną dróg oddechowych z filtrem kombinowanym, zabezpieczającym przez 
parami organicznymi oraz rozpuszczalnikami. Pracować wyłącznie w odpowiedniej 
odzieży ochronnej łącznie z rękawicami ochronnymi! Jeśli do zamgławiania używa 
się żrących substancji aktywnych, należy stosować pełną ochronę, łącznie z maską 
ochronną dróg oddechowych, odpowiednim ubraniem ochronnym i rękawicami 
ochronnymi. 

Wlewanie cieczy roboczej (środka zamgławiającego) 
Napełnić zbiornik cieczy roboczej (1/6). Zawsze używać lejka (dużego) z filtrem IGEBA (141); pusty 
zbiornik mieści ok. 5,7 l. Po wlaniu roztworu umieścić pokrywę zbiornika (3) we właściwej pozycji, 
następnie przekręcić w prawo i wcisnąć pokrywę. 
UWAGA! Napełniać zbiornik cieczy roboczej maksymalnie do 95 % jego objętości. 

Jeżeli rodzaj cieczy roboczej tego wymaga – napełnianie zbiornika przeprowadzić stosując dodatkowo 
drugie sitko, o większej średnicy otworów. 

Należy uważać, aby kurek (120) był zamknięty. Uchwyt powinien być skierowany do góry. 
UWAGA! Zalecamy napełnianie zbiornika tylko taką ilością cieczy, jaka jest niezbędna do 
zamgławiania danej powierzchni lub pomieszczenia. 

6.2. Uruchamianie aparatu 

 Wyciągnąć do góry przycisk wyłącznika paliwa (52), znajdujący się u góry gaźnika. 

 Wdusić przycisk startera zapłonu (78) i trzymać wciśnięty. 

 Uruchomić ręcznie pompę powietrza (91). Pompować równomiernie i regularnie, bez 
gwałtownych pchnięć. 

 Po pierwszych wyfuknięciach należy jeszcze 1-2 razy podpompować. Wtedy urządzenie powinno 
pracować prawidłowo. 
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WSKAZÓWKA! Pompa powietrza (91) wytwarza ciśnienie w zbiorniku paliwa. Im mniej paliwa w 
zbiorniku, tym więcej trzeba pompować. Dlatego zawsze, w miarę możliwości, należy uruchamiać 
urządzenie przy napełnionym zbiorniku paliwa (nie więcej jednak niż do 95% jego pojemności). 
Należy pozostawić urządzenie do nagrzania przez ok. 1 minutę z zaworem odcinającym roztworu 
(120) w pozycji nadal zamkniętej (pozycja CLOSED). Następnie otworzyć kurek zaworu roztworu 
(120). 

WAŻNE! Należy upewnić się, czy ilość benzyny i roztworu jest wystarczająca na zmierzony czas 
pracy. Pojemność zbiornika roztworu wynosi 5,7 litra, co starcza – w zależności od rozmiaru dyszy 
dozującej – na 8 do 40 minut pracy. Pełen zbiornik paliwa (1,2 l)  pozwala na pracę urządzenia przez 
czas ok. 45 minut ! 

 
6.3. Wyłączanie aparatu 

 Przekręcić dźwignię zaworu odcinającego roztwór (120) najpierw o ¼ obrotu w pozycję 
VENTILATION, celem opróżnienia przewodów doprowadzających ciecz roboczą (115/116). 
Dźwignia kurka znajduje się w położeniu poziomym. W pozycji VENTILATION powietrze 
wentyluje (opróżnia) przewody doprowadzające roztwór (115/116). 

 Odczekać, aż u wylotu rury zamgławiacza przestanie pojawiać się mgła. 

 Przekręcić całkowicie dźwignię zaworu odcinającego (120) w pozycję CLOSED (zamknięte). 
Dźwignia kurka skierowana do góry. 

 Wcisnąć przycisk wyłącznika paliwa (52), znajdujący się na gaźniku, w pozycję STOP. 
Urządzenie wyłączy się i nie będzie słychać już fuknięć. 

 Uruchomić pompę powietrza (91) 2-3 razy i jednocześnie wcisnąć przycisk startera (78). Mogą 
być jeszcze słyszalne fuknięcia resztek gazów. 

 Spuścić ciśnienie ze zbiornika roztworu przez obrót pokrywy zbiornika (2) w lewo. 

UWAGA! Podczas gdy urządzenie jest wyłączone, nie zaciskać pokrywy zbiornika roztworu (2). 

Szybkie wyłączanie aparatu w przypadku powstania niebezpieczeństwa w trakcie pracy 
W przypadku powstania niebezpieczeństwa w trakcie pracy lub innego poważnego zakłócenia w 
pracy, należy natychmiast wyłączyć aparat przez wciśnięcie przycisku wyłącznika paliwa (52). 

Następnie należy zamknąć kurek preparatu (120) i przeprowadzić dekompresję zbiornika preparatu 
jak opisano wyżej. Włączyć aparat można dopiero po ustaniu niebezpieczeństwa lub usunięciu 
przyczyny awarii. 
 
6.4. Elementy sterujące 
Podstawowe elementy sterujące zamgławiacza zostały wskazane w poprzednich punktach oraz na 
rysunkach katalogowych.  

OSTRZEŻENIE!  
Uchwyt pompy powietrza znajduje się blisko rury zamgławiacza, która może być gorąca w 
czasie pracy i bezpośrednio po pracy. Zachować ostrożność. 
 
6.5. Ustawianie natężenia przepływu roztworu 

Niżej podane wartości zostały ustalone dla roztworu na bazie wody (wartości przybliżone) Tab.5 
średnica dyszy Jet, mm 0,8* 1,0* 1,2 1,4 1,6 2,0 

natężenie przepływu, l/h (ok.) 10 15 20 30 35 42 

* dla aparatu TF-W 35 mają zastosowanie tylko dysze 0,8 i 1,0. 



Zamgławiacze termiczne IGEBA seria TF-35 17 

Natężenie przepływu (litry/godzinę) może się różnić do 20% w zależności od właściwości chemicznych 
i fizycznych użytych substancji aktywnych (temperatury i lepkości mieszanki preparatu aktywnego). 
Zalecamy przeprowadzenie własnych pomiarów dokładnej wielkości natężenia przepływu w 
następujący sposób: wykręcić dyszę dozującą oraz króciec zamgławiacza, tak aby koniec króćca 
zamgławiacza był wolny. Uruchomić urządzenie, odczekać na wytworzenie się ciśnienia w zbiorniku 
preparatu, otworzyć zawór roztworu i wcisnąć przycisk startera uruchamiającego proces 
zamgławiania. Następnie za pomocą stopera, np. przez 60 sekund, odmierzyć przepływ cieczy i 
wyliczyć przepływ na godzinę (l/h).  
Przykład: 
Ilość zebrana w naczyniu w ciągu 60 sekund: 200 cm³ 

Wyliczenie: 
l/h = 0,2 l / 1/60 godz. = 20 l/h 

Przy zastosowaniu wody jako nośnika, należy używać dyszy o maks. średnicy 1,0 mm.  

Wymiana dyszy dozującej 
W przypadku wymiany dyszy dozującej (117), konieczne jest użycie drugiego klucza 
przytrzymującego króciec zamgławiacza (114) podczas odkręcania i dokręcania dyszy dozującej 
(117) – ilustracja 3. 
 
6.6. Zamgławianie w pomieszczeniach zamkniętych 

UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru! 
Podczas zamgławiania wewnątrz pomieszczeń należy wziąć pod uwagę, że substancje aktywne z 
substancjami nośnymi na bazie oleju tworzą łatwopalny aerozol, gdy osiągną krytyczny poziom 
stężenia w pomieszczeniu.  

Dozowanie roztworu na bazie oleju i gotowych wymieszanych substancji aktywnych nie może 
przekraczać następujących maksymalnych ilości na każde 100 m³ kubatury: 

a) Dodatki zamgławiające:   b) Paliwa, oleje wazelinowe (nie dla aparatów typu W) 
Nebol       0,30 l 
gliceryna       0,25 l 
Ekomist       0,20 l 
glikol etylenowy       0,20 l 
glikol dwuetylenowy   0,20 l 
VK 2-spezial      0,20 l 
VK 1       0,15 l 
Nevolin/Nevokol      0,15 l 

 oleje roślinne             0,25 l 
 olej napędowy  0,20 l 
 nafta    0,20 l 
 Petropal   0,20 l 
 Shell Risella 15  0,15 l 
  
 

Podane wyżej ilości graniczne na 100 m³ są wystarczające, a nie przekraczają granicy zapalności. Te 
ilości uważa się za bezpieczne. 

Przykład 
W budynku z 10 pomieszczeniami, każde musi być zamgławiane po kolei. Każde pomieszczenie ma 100 m³ 
kubatury. 
Wskazówki producenta, uwzględniające stężenie i ilość aktywnego roztworu w odniesieniu do kubatury: 

10%-roztwór: 0,05 l / 100 m³ 
Wskazówki producenta, uwzględniające mieszankę substancji aktywnych: 

 0,5 litra 10%-roztworu 
+9,5 litra substancji zamgławiającej )np. olej napędowy) 
=10 litów cieczy 

TF 35 (wyposażony w dyszę o rozmiarze 0,8) rozpyliłby 5 litrów substancji w czasie 30 minut. 
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Uwaga! Powyższy przykład wskazuje dwa aspekty, które mają ogromne znaczenie podczas 
zamgławiania w zamkniętych pomieszczeniach: 
1) Użytkownik urządzenia nie może zamgławiać w pomieszczeniu o kubaturze 100 m³ dłużej, niż to 

konieczne, ze względu na granicę palności (np. 0,20 l oleju napędowego), którą osiąga się po 1,3 
minutach zamgławiania. 

2) Aktywny roztwór rozpylany w ciągu 1,3 minut w zamkniętym pomieszczeniu nie powoduje 
odpowiedniego stężenia, jakie jest konieczne celem uzyskania pełnego efektu w tym 
pomieszczeniu o kubaturze 100 m³. W takim przypadku pojawia się pytanie, czy można zwiększyć 
stężenie (10%) aktywnego roztworu. 

Uwaga! Zwiększenie stężenia roztworu może zagrozić zdrowiu. Zawsze należy zapytać producenta 
substancji aktywnej, czy można zwiększyć stężenie aktywnego roztworu. 
 
 

7. ZASADY ZAMGŁAWIANIA I DOZOWANIA 

7.1. 10 wskazówek dla efektywnego zamgławiania 

1.      Zamgławiać można stosując wszystkie środki ochrony roślin, które stosuje się przy opryskach. 
 
2. Przy wyborze środka należy przestrzegać zaleceń producenta, wzgl. klient powinien odwołać się 

do swoich doświadczeń. Środki płynne (EC’s) należy zawsze preferować w stosunku do 
środków w formie proszków, o ile mamy możliwość wyboru.  

 
3. Dozowanie środków ochrony roślin powinno się odbywać przy tej samej, absolutnej ilości w 

mililitrach (ml) lub gramach (g), jak przy opryskach; wielkość odniesienia to zawsze 1000 m2 
powierzchni szklarni, wzgl. powierzchni liści. 

 Przykład: 
Wysoka wilgotność powietrza (powyżej 80%) oraz niskie temperatury (poniżej 15o) wpływają korzystnie na 
unoszenie się kropelek i poprawiają w ten sposób równomierność rozprowadzania środka. Przy 
zastosowaniu naszych aparatów sprawdziły się ilości użytkowe wynoszące ok. 3 l roztworu na 1.000 m2 
powierzchni, o ile stosowane są środki płynne. Przy środkach w formie proszkowej ilość tę należy 
zwiększyć do ok. 5 l/ 1.000 m2. 

 Przy bardzo wysokich lub bardzo gęsto rosnących uprawach należy zwiększyć ilość roztworu do ok. 5-10 l/ 
1.000 m2.  

 Ilości użytkowe zawarte są w naszych wskazówkach dot. dozowania.  
 
4. Temperatury powietrza w zamgławianych pomieszczeniach nie powinny wynosić poniżej 10oC 

oraz powyżej 25oC. Należy mieć tu na uwadze względną wilgotność powietrza i odpowiednio do 
tego dostosować ilość roztworu na 1.000 m2 powierzchni. 

 

5. Strumień mgły zawsze kierować w wolne przestrzenie ponad lub pomiędzy roślinami. W celu 
poprawienia zdolności unoszenia się mgły, można dodać 10 do maks. 20% odpowiedniego 
nośnika rozpuszczonego w wodzie. Proporcja nośnika do wody powinna wynosić od ok. 1:10 do 
1:5. Wówczas nie występują żadne zagrożenia dla upraw. 

6. Optymalne wielkości dysz do zamgławiania preparatów rozpuszczonych w oleju to:  
Typ zamgławiacza 
 
TF 35 

Preparaty płynne 
 

0,8 

Preparaty proszkowe 
 

0,8; 1,2; 1,4 

a w wodzie to: 
Typ zamgławiacza 
 
TF-W 35, TF-W 35 L 

Preparaty płynne 
 

0,8 

Preparaty proszkowe 
 

0,8; 1,0 
 



Zamgławiacze termiczne IGEBA seria TF-35 19 

7. Stacjonarne ustawianie zamgławiaczy 

 Aparat TF 35/TF-W 35 nadaje się zarówno do pracy jako urządzenie przenośne, jak również do 
zamgławiania stacjonarnego; warunkiem jest tu jednak to, aby wielkość szklarni harmonizowała 
z wydajnością zamgławiacza.  

 Dlatego należy tutaj mieć na uwadze zasięg aparatu. Poniższe dane dotyczą tylko mieszanek 
wyłącznie na bazie wody, bez dodatku nośnika. Dodanie nośnika zwiększa zasięg mgły (nawet 
do 40 m).  

 
Typ urządzenia 

TF 35 
TF-W 35, TF-W 35 L 

Zasięg 
8 metrów 
8 metrów 

 

 Warunkiem osiągnięcia wyżej wymienionych zasięgów jest to, aby pomieszczenie było w miarę 
szczelne, nie było promieniowania słonecznego, żeby zamgławianie odbywało się w przeciwnym 
kierunku do pochylenia pomieszczenia, tj. „pod górę” i aby nie było żadnych przeszkód, tzn. aby 
była w miarę możliwości jak najbardziej swobodna przestrzeń. Nie jest konieczne wspomaganie 
za pomocą dodatkowych wentylatorów. 

8. Jako miejsce ustawienia zamgławiacza należy wybrać miejsce w osi symetrii szklarni. Może to 
być np. środek w części wąskiej lub - przy wejściach bocznych - punkt narożny przy dłuższej 
stronie.  

9. W wypadku aparatów z napędem benzynowym przy pierwszym rozruchu na miejscu u klienta 
należy dokonać kontroli prawidłowego ustawienia iglicy dozującej: 

 a. Zbiornik benzyny należy napełnić do połowy, tj.  max. 0,7 l 
 b. Uruchomić aparat i zaczekać, aż osiągnie właściwą temperaturę, tj.  ok. 10 minut 
 Jeżeli aparat zatrzyma się już po starcie, wówczas iglicę dozującą należy obrócić w lewo ok. 1 - 

1,5 obrotu, aby w ten sposób dopływało więcej benzyny.  
 
 Po rozgrzaniu się aparatu należy skontrolować płomień przy wylocie. Powinien on sięgać w 

wypadku aparatów typu „W” najdalej do końca rury zamgławiacza, ale nie powinien wykraczać 
poza nią.  

 
 UWAGA:  
 Aparaty, za pomocą których wytwarzana jest mgła z cieczy palnych, muszą być wyposażone w 

cylindryczną rurę zamgławiającą z długim odstępem od otworu ”0” (patrz ilustracja 0). 
 
10. Tolerancja środków ochrony roślin wobec upraw 
 
 Każdy środek ochrony roślin, z którym użytkownik miał doświadczenia przy opryskach, można 

również stosować w zamgławiaczach. 
 Jeżeli takich doświadczeń nie ma, wówczas zaleca się przeprowadzenie testu na jego 

tolerancję wobec upraw przy użyciu kilku wybranych roślin i przy zwiększonej dawce 
preparatu. 

 Zasadniczo nie ponosimy odpowiedzialności za szkody bądź brak powodzenia operacji, 
ponieważ na aplikację nie mamy wpływu. 

 

7.2. Instrukcja dozowania 
 

1. Tradycyjne środki ochrony roślin stosowane są w formie preparatów emulsyjnych lub 
proszkowych. Jednak jeżeli chodzi o środki tej samej grupy to preferowane są 
emulsje w stosunku do proszków, ponieważ ich właściwości przy zamgławianiu są 
o wiele lepsze. (Dotyczy to przede wszystkim zamgławiaczy termicznych, nie zaś 
generatorów aerozolowych ULV z mechanicznym mieszadłem w zbiorniku 
substancji aktywnej).  

 
Preparaty emulsyjne 

lub proszkowe 
 
 
 
 



Zamgławiacze termiczne IGEBA seria TF-35 20 

 
2. Przy wyborze środka należy zasadniczo kierować się rodzajem zwalczanych 

szkodników lub chorób - przy uwzględnieniu upraw, które mają być poddane 
zabiegowi! Przy zamgławianiu środki stosowane są dokładnie tak samo jak przy 
opryskach. Tak więc np. środki przeciwko pająkom, owadom ssącym, owadom 
gryzącym, grzybom itd.! 

 
3.  Nie ma żadnej gwarancji bezpieczeństwa co do tolerancji na środki ochrony roślin 

wobec upraw szklarniowych, w szczególności zaś wobec upraw roślin ozdobnych. 
Dlatego w wypadku preparatów, co do których zakład ogrodniczy nie ma własnych 
doświadczeń, należy przeprowadzić test na tolerancję, podobnie jak przy innych 
rodzajach zabiegów! 

 
4. Mgłę należy zasadniczo kierować na wolne przestrzenie ponad roślinami. Na same 

rośliny nie należy kierować mgły, ponieważ ze względu na zwiększony opad w 
pobliżu rośliny może dojść do ich uszkodzenia. W wypadku niższych szklarni i 
wysokich upraw mgłę należy kierować na wolne przejścia pomiędzy 
poszczególnymi rzędami, ale zawsze w górę! Zalecamy noszenie aparatu 
przechylając go w obie strony i w ten sposób przesuwając się przez 
pomieszczenie.  

 
5.  Zamgławianie preparatów emulsyjnych może również odbywać się z zewnątrz, tzn. 

przez drzwi lub inny otwór, jeżeli mamy do dyspozycji urządzenia regulujące 
poziomą cyrkulację powietrza, które powodują przemieszczanie się mgły przez 
pomieszczenie. Gdy tylko mgła zostanie równomiernie rozprowadzona w 
pomieszczeniu, trzeba wyłączyć wentylatory, ponieważ w przeciwnym wypadku 
może dojść do jednostronnego przedawkowania ze względu na spiętrzanie się 
mgły (uszkodzenia roślin). W przypadku zamgławiania od zewnątrz aparat musi 
być ustawiony przynajmniej 2 m od pierwszych roślin, w przeciwnym wypadku w 
związku z emisją większych kropelek może dojść do uszkodzenia roślin. Chyba, że 
rośliny w tej strefie zostaną przykryte. W przypadku zamgławiania wewnątrz 
pomieszczeń należy bezwzględnie nosić maskę przeciwgazową oraz odzież 
ochronną.  

 
6. Dozowanie odbywa się zawsze przy uwzględnieniu powierzchni, która ma zostać 

poddana zabiegowi. W znajdującej się poniżej tabeli za podstawę przyjęto ilości 
środka aktywnego, które są rozprowadzane również przy opryskach. Musi być 
znane jedynie normalne stężenie użytkowe oraz wysokość roślin.  

 
 

... przy doborze 
środka należy mieć na 
uwadze uprawy! 
 
 
... w razie 
niepewności należy 
zawsze 
przeprowadzić test na 
tolerancję! 
 
... nigdy nie kierować 
mgły bezpośrednio na 
rośliny! 
 
 
 
 
 
... możliwe również 
zamgławianie od 
zewnątrz 
 
 
 
 
 
... należy zawsze 
nosić odpowiednią 
odzież ochronną! 
 
 
 
... przestrzegać 
przepisów dozowania 
 

 
Tabela dozowania do zamgławiania w szklarniach        Tab. 6 

Dawka roztworu użytkowego 
przy opryskach w % 

Ilość preparatu w g lub ml na 1 do 5 l wody 
na 1000 m2 lub 2500 m3 przy wysokości roślin: 

 10 cm do 25 cm do 50 cm do 100 cm ponad 100 cm 
0,01 6 10 15 20 25 
0,02 12 20 30 40 50 
0,03 18 30 45 60 75 
0,04 24 40 60 80 100 
0,05 30 50 75 100 125 
0,06 36 60 90 120 150 
0,07 42 70 105 140 175 
0,08 48 80 120 160 200 
0,09 54 90 135 180 225 
0,10 60 100 150 200 250 
0,20 120 200 300 400 500 
0,30 180 300 450 600 750 
0,40 240 400 600 800 1000 
0,50 300 500 750 1000 1250 
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 W odniesieniu do zamgławiaczy termicznych należy przestrzegać co następuje: 
 
7.  Do środków ochrony roślin, przy których jako nośnik stosowana jest woda, 

należy dobierać małe dysze do substancji aktywnej (0,8 do 1,0). Większe 
dysze można stosować tylko do specjalnych nośników, ponieważ nośniki 
mają pozytywny wpływ na kształt kropli. Widoczność mgły nie jest 
wskaźnikiem miarodajnym jej skuteczności.  

 
... należy zwracać uwagę 
na prawidłową wielkość 
dysz dozujących! 
 

 

OSTRZEŻENIE! Prosimy o bezwzględne przestrzeganie następujących wskazówek: 

• Przy używaniu roztworu do zamgławiania należy przestrzegać wskazań producentów! 
• W każdym przypadku należy zwracać uwagę na dokładne rozpuszczenie preparatu! 
• W celu napełnienia zbiornika środka aktywnego należy bezwzględnie stosować przewidziany do 

tego celu lejek z sitkiem! 
• Jeżeli rodzaj cieczy roboczej tego wymaga – napełnianie zbiornika przeprowadzić stosując 

dodatkowo drugie sitko, o większej średnicy otworów. 
• Napełniać zbiornik cieczy roboczej maksymalnie do 95 % jego objętości. 
 

Poniżej (tab. 7) opisane są zalecenia dotyczące aplikacji środków owadobójczych i 
grzybobójczych, przy których jako nośnik stosowana jest ”woda” w uprawach szklarniowych. 
(Dawka na 1000 m2 lub 2500 m3 ). 
 
Wskazówki dotyczące aplikacji wodnych roztworów środków ochrony roślin dla upraw w 
szklarniach (Polska, stan na 6/2006)         Tab. 7 
Nazwa handlowa Środek 

aktywny 
Rodzaj Zakres użycia Działa na Dozowanie 

Acrobat MZ 69 WP Mancozeb Fungicyd Rośliny ozdobne Mączniak rzekomy 180 g + 8 l wody 
Basudin 25 EC Diazinon Insektycyd Rośliny ozdobne Mszyce, opuchlaki, 

zwójki 
9-10 ml + 2 l wody 

Confidor 200 SL Imidaclorprid Insektycyd Pomidor, ogórek, 
papryka, rośliny 
ozdobne 

Mszyce, ochojniki, 
mączniki, czerwce, 
wciornastki 

4-12 ml + 10 l wody 

Decis 2,5 EC Deltamethrin Insektycyd Pomidor, ogórek, 
papryka, rośliny 
ozdobne 

Mszyce, zwójki, 
miniarkowate 

3-6 ml + 10 l wody 

Dithane M-45 80 
WP 

Mancozeb Fungicyd Pomidor, ogórek, 
papryka, rośliny 
ozdobne 

Rdza, plamistość 
liści, mączniak 
rzekomy, szara 
pleśń 

20-40 g + 10 l wody 

Dithane Neo Tec 
75 WG 

Mancozeb Fungicyd Rośliny ozdobne Rdza, plamistość 
liści, szara pleśń, 
mączniak rzekomy 

20-40 g + 10 l wody 

Euparen Multi 50 
WG 

Tolylfluanid Fungicyd Pomidor, ogórek, 
papryka, rośliny 
ozdobne 

Mączniak rzekomy i 
prawdziwy, szara 
pleśń, zaraza 
ziemniaczana, rdza, 
plamistość liści 

20 g + 10 l wody 

Fungaflor 200 EC Imazalil Fungicyd Pomidor, ogórek, 
papryka 

Mączniak rzekomy i 
prawdziwy 

10-20 ml + 10 l wody 

Lannate 200 SL Methomyl Insektycyd Pomidor, ogórek, 
papryka 

Mszyce, mączliki 10 ml + 10 l wody 

Nimrod 250 EC Bupirimate Fungicyd Pomidor, ogórek, 
papryka, rośliny 
ozdobne 

Mączniak 
prawdziwy 

5-25 ml + 10 l wody 

Pirimor 500 WG Pirimicarb Insektycyd Pomidor, ogórek, 
papryka, rośliny 
ozdobne 

Mszyce 5-10 g + 10 l wody 
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Ripcord Super 050 
EC 

Alfa-
cypermethrin 

Insektycyd Pomidor, ogórek, 
papryka 

Mszyce, rolnice 30 ml + 10 l wody 

Ronilan 500 SC Vinclozolin Fungicyd Pomidor, ogórek, 
papryka 

Szara pleśń 15 ml + 5 l wody 

Rovral Flo 255 SC Iprodione Fungicyd Pomidor, ogórek, 
papryka, rośliny 
ozdobne 

Szara pleśń, 
zgnilizna liści 

30-40 ml + 5 l wody 

Rubigan 12 EC Fenarimol Fungicyd Pomidor, ogórek, 
papryka 

Mączniak 
prawdziwy, parch, 
zgnilizna liści 

4,5 ml + 5 l wody 

Thiodan płynny 
350 EC 

Endosulfan Insektycyd Rośliny ozdobne Roztocza, mszyce, 
miniarkowate 

20 ml + 10 l wody 

Topsin M 500 SC Thiophanate Fungicyd Rośliny ozdobne Mączniak 
prawdziwy, szara 
pleśń, plamistość 
liści 

15-25 ml + 5 l wody 

Vertimec 018 EC Abamectin Insektycyd Pomidor, ogórek, 
papryka, rośliny 
ozdobne 

Przędziorki, 
wciornastki, miniarki 

5 ml + 10 l wody 

UWAGA! 
Obowiązują zastrzeżenia dotyczące naszych „10 wskazówek dla efektywnego dozowania”. 
Zawsze sprawdzać, czy na etykiecie środka jest aktualne zezwolenie Ministra Rolnictwa. Podane wyżej dawki są 
orientacyjne. Przy sporządzaniu roztworu i przed wykonaniem zabiegu przestrzegać szczegółowych zaleceń 
umieszczonych na etykiecie – instrukcji stosowania preparatu, umieszczonej na lub w opakowaniu. 
 

8. KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA 
 

 OSTRZEŻENIE! Należy zawsze przestrzegać zalecenia przedstawione w rozdziale  
            „Zasady bezpiecznej pracy”. 
 
Pomimo że wszystkie części aparatu narażone na kontakt z substancję aktywną wykonane są ze stali 
nierdzewnej, należy przynajmniej raz w tygodniu wszystkie przewody i zbiornika cieczy roboczej 
przepłukać wodą. Należy wlać ok. 1/4 lub 1/2 litra wody do zbiornika roztworu, potrząsnąć 
urządzeniem i następnie wykonać zamgławianie. Jeżeli zamgławianie jest niemożliwe do wykonania, 
należy odkręcić króciec – oprawę dyszy (114) i dyszą dozującą tak, aby woda spłynęła przez przewód 
(116) do podstawionego wiaderka. Wodę można spuścić także przez otwór spustowy przy dnie 
zbiornika roztworu (7). 

Po pewnym czasie do zbiornika paliwa (10) dostają się zanieczyszczenia i zbierają się na jego dnie. 
Zanieczyszczenia te pochodzą ze zbiorników, z których pobiera się paliwo. Aby usunąć ze zbiornika te 
zanieczyszczenia, należy wlać do niego 1/4 l paliwa. Ostrożnie potrząsną urządzeniem i przechylić 
tak, aby paliwo wraz z zanieczyszczeniami mogło spłynąć przez otwór wlewowy. Jeżeli to konieczne, 
można powtórzyć tę czynność. 
 
Aby upewnić się, że zamgławiacz jest zawsze gotowy do użycia, zaleca się przed 
odstawieniem do przechowywania: 
a) Wyjąć baterie z urządzenia i przechowywać je w bezpiecznym i suchym miejscu. 
b) Usunąć roztwór ze zbiornika i wypłukać zbiornik, jak wyżej opisano. Założyć pokrywę zbiornika 

(2), ale jej nie dokręcać do końca. 
c) Oczyścić urządzenie z zewnątrz. 
d) Wymontować membranę (33) z zaworu powietrza (30) - patrz ilustracja 4. Sprawdzić czy nie 

ma uszkodzeń. Jeżeli wystąpiły jakieś uszkodzenia (np. wygięcie), wymienić membranę. 
Oczyścić membranę (33), płytkę zaworową (34) i płytkę dystansową (32) np. za pomocą szmaty 
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nasączonej benzyną - patrz ilustracja 5. Nie wyginać membrany podczas czyszczenia! Montaż 
w odwrotnej kolejności! 

e) Ewentualne pozostałości substancji aktywnej usunąć z rezonatora (97) i króćca zamgławiacza 
(114) i jeśli to możliwe z rury wylotowej (108), za pomocą wyciora (141) - patrz ilustracja 8. 
Uwaga! Przy demontażu króćca (114) najpierw odkręcić dyszę dozującą (117). Konieczne jest 
przy tym użycie drugiego klucza na króćcu (114) podczas odkręcania i dokręcania dyszy 
dozującej. 

f) Komorę mieszania (24) oraz rurę rezonatora (97) oczyścić po odkręceniu wypieraka (26). 
Zanieczyszczenia usunąć za pomocą wyciora (141) patrz ilustracja 6. Wnętrze komory 
mieszania (24) należy wyczyścić przy pomocy wyciora uważając przy tym na znajdującą się po 
lewej stronie dyszę rozpylającą (20). Wycior należy wprowadzać ostrożnie, aby nie uszkodzić 
dyszy rozpylającej (ilustracja 6). 

g) Zbiornik paliwa opróżnić i oczyścić tak, jak opisano to wyżej. Należy nałożyć pokrywę zbiornika 
(7), ale jej nie dokręcać do końca. 

 

 OSTRZEŻENIE! Po wykonaniu prac zawsze zamontować ponownie wszystkie 
zdemontowane ewentualnie elementy ochronne zamgławiacza! 
 

 OSTRZEŻENIE! Wszystkie prace konserwacyjne wykonywać przy wyłączonym 
zamgławiaczu! 
 

 OSTRZEŻENIE! Stosować odzież ochronną, w tym rękawice ochronne oraz dostarczone 
z zamgławiaczem narzędzia. 

 
 
Przechowywanie  
Zamgławiacz musi być przechowywany w pomieszczeniu zamkniętym, w sposób uniemożliwiający 
dostęp osób postronnych, w tym dzieci. 
Przed przechowywaniem należy opróżnić zbiorniki oraz wykonać czyszczenie zgodnie z zasadami 
podanymi wyżej w niniejszym rozdziale instrukcji. 
Po okresie przechowywania zamgławiacz przygotować do pracy, wg zasad podanych w rozdziale 6.1 
instrukcji. 
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9. PRZYCZYNY USTEREK I ICH USUWANIE 

 OSTRZEŻENIE! Wszystkie czynności diagnostyczne i naprawcze wykonywać przy 
wyłączonym zamgławiaczu. 

 OSTRZEŻENIE! Wszystkie prace regulacyjne wykonywać poza zamgławianym 
pomieszczeniem oraz z dala od przedmiotów i materiałów łatwopalnych np. ściółki. 

UWAGA! Do napraw stosować wyłącznie oryginalne części wymienne IGEBA. 
Jeśli urządzenie pracowało przez jakiś czas i nie można go uruchomić ponownie lub pracuje 
niewłaściwie, mogą być tego następujące przyczyny: 
zawór powietrzny (30) zabrudzony (ilustr. 4 + 5), 
wypierak (26) zapchany pozostałościami (ilustr. 6), 
komora mieszania (23) i rura rezonatora (101) zapchana pozostałościami paliwa (ilustr. 6), 
końcówka rezonatora (97) przy króćcu (114) zatkana przez pozostałości cieczy (ilustr. 8), 
przewody doprowadzające ciecz roboczą zapchane (137; 138, 139; 120; 115/116; 117; 114). 
 
Przy pierwszym uruchomieniu zdarzają się czasem problemy z zapłonem.  
Jeżeli urządzenie nie pracuje po uruchomieniu należy przedsięwziąć następujące czynności: 
Każde urządzenie jest sprawdzane przed dostawą. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż nasza fabryka 
jest zlokalizowana ok. 800 m npm., a średnia temperatura w naszym pomieszczeniu testowym wynosi 
15ºC. Oznacza to, że ze względu na duże różnice w warunkach atmosferycznych, urządzenie będzie 
trzeba powtórnie wyregulować. Prosimy w takim przypadku postępować następująco: 

Uruchomić urządzenie i jeśli to konieczne zwiększyć dopływ paliwa poprzez regulację iglicy dyszy 
(17) śrubokrętem (145) przez ok. 1/2 obrotu w lewo (ilustr. 7). 

Po rozgrzaniu urządzenia spojrzeć do wnętrza rezonatora z bezpiecznej odległości (ok. 2 m) w 
okularach ochronnych i sprawdzić jak wygląda płomień. Płomień nie powinien wychodzić poza 
rezonator (101). Jeżeli wychodzi – zmniejszyć dopływ paliwa przez obrót iglicy (17) w prawo i 
następnie powtórnie sprawdzić zasięg płomienia. 

”Zalewanie aparatu”. W przypadku uruchamiania gorącego urządzenia istnieje możliwość – w związku 
ze zbyt energicznym pompowaniem – zalania gaźnika. W tym przypadku opary paliwa wypływają z 
końca rury wylotowej (108/109). Należy odciąć dopływ paliwa - wcisnąć i utrzymać przycisk 
wyłącznika (52) w pozycji STOP, wdusić przycisk startera (78) i tak długo pompować pompą (91), aż 
nie będzie słychać kolejnych fuknięć. Następnie zastartować normalnie, ale nie pompować zbyt 
energicznie. 
 
A) Urządzenie nie startuje 
Jeżeli urządzenie nie startuje, należy podjąć następujące czynności: 

Sprawdzić zbiornik paliwa, czy jest wystarczająca ilość paliwa, 

Sprawdzić zapłon. Po wykręceniu 2 śrub (36) wyjąć wypierak (26) połączony z kablem zapłonowym 
(104) trzymając za czarny plastikowy uchwyt i zbliżyć do komory mieszania (23) na odległość 4-5 
mm oraz nacisnąć przycisk startera (78). Obserwować czy jest iskra. Jeśli iskra nie przeskakuje 
przez szczelinę 4-6 mm, to należy wymienić baterie. 

Sprawdzić pokrywę (8) i uszczelkę (9) zbiornika paliwa (10). Sprawdzić czy nie jest uszkodzony 
gwint lub krawędź. 
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Wykręcić iglicę dozującą (17), uruchomić pompę powietrza (91), powinno pojawić się paliwo. Jeśli 
nie, to: 

Odłączyć przewód paliwowy (54), oczyścić filtr filcowy (59) lub jeśli to konieczne wymienić. 
Przedmuchać przewód z filtrem (58) w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu cieczy. 

Sprawdzić tłok (95) pompy (91) czy jest prawidłowo osadzony, jeśli jest uszkodzony - wymienić. 
 
B) Urządzenie pracuje nierównomiernie i zatrzymuje się 
Jeżeli urządzenie pracuje nierównomiernie lub zatrzymuje się, należy podjąć następujące czynności: 

Wyjąć zawór powietrza (30), oczyścić membranę (33) i płytkę zaworową i dystansową (34 i 32). 
Membrana musi być czysta i nie wygięta – patrz ilustr. 5. 

Wymontować wypierak (26) i skontrolować jego stan. Wypierak powinien być czysty, a jego 
krawędzie wyraźnie wykantowane i nie pokryte nalotem; jeśli jest brudny – oczyścić go za pomocą 
szczotki mosiężnej (142). 

Wyczyścić komorę mieszania (24) za pomocą wyciora (141) – patrz ilustr. 6. 

Wykręcić króciec (114) i oczyścić końcówkę rezonatora (97) oraz rury zamgławiającej (108/109) za 
pomocą wyciora (141) – patrz ilustr. 8. 

Uwaga! Przy demontażu króćca (114) należy najpierw odkręcić dyszę dozującą (117). Konieczne 
jest przy tym użycie drugiego klucza na króćcu (114) podczas odkręcania i dokręcania dyszy 
dozującej. 

Jeżeli powyższe czynności nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, należy zdemontować dyszę 
rozpylającą (19) i przeczyścić ją przedmuchując sprężonym powietrzem. 

 
C) Zła jakość mgły lub brak mgły 
Jeżeli mgła ma złą jakość lub nie wytwarza się mgła, należy podjąć następujące czynności: 

Pokrywa zbiornika roztworu (2) jest nieszczelna. Sprawdzić i ewentualnie wymienić uszczelkę (4). 

Sprawdzić drożność otworu w śrubie przepustnicy (132) i jeśli trzeba wyczyścić za pomocą drutu. 

Sprawdzić zawór odcinający roztworu (120). 

Sprawdzić drożność otworu w dyszy dozującej (117). 

Sprawdzić drożność króćca zamgławiacza (114). 

Skontrolować zawór powietrza (38) odkręcając go od komory mieszania (23) i sprawdzić stan 
membrany (40) i prawidłowość jej ułożenia. W przypadku konieczności wymiany membrany (40) 
należy zawsze wymieniać ją razem z O-ringiem (41) i uszczelką (42). 

 
 
 

10. DEMONTAŻ I KASACJA 
 
Przy demontażu części lub zespołów przestrzegać zasad podanych w opisach w rozdziale 
poprzednim oraz posługiwać się katalogiem części. 

OSTRZEŻENIE!  
Przy czynnościach demontażu, montażu, naprawy, wymiany itp. korzystać z narzędzi specjalnych, 
stanowiących wyposażenie zamgławiacza. Stosować ubranie ochronne wraz z rękawicami 
ochronnymi. 
UWAGA! 
Do napraw i wymiany stosować wyłącznie części oryginalne IGEBA. 
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Postępowanie z częściami zużytymi lub z zamgławiaczem przeznaczonym do kasacji: 
- części nadające się do dalszego użytkowania należy posegregować, oczyścić lub zakonserwować 

i przechowywać, 
- zużyte części metalowe przekazać do punktu skupu złomu, 
- części z tworzyw sztucznych lub gumy przekazać do punktu prowadzącego recykling, 
- zużyte baterie oddać do specjalistycznego punktu zbierającego tego typu elementy. 
- zamgławiacz przeznaczony do kasacji, jako urządzenie zawierające części/zespoły elektryczne 

należy przekazać do recyklingu – zwrócić się do sprzedawcy. 
OSTRZEŻENIE! 
Nie wolno skażać środowiska naturalnego takimi odpadami, jak substancje chemiczne, paliwa, oleje, 
baterie lub cały zamgławiacz. Odpadów tych nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. 
 
 

 
11. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

 
Dostawca, a za jego pośrednictwem producent  udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty 
zakupu. 
Szczegółowe warunki gwarancji przedstawione są w karcie gwarancyjnej. 

Użytkowanie zamgławiacza niezgodne z przeznaczeniem, postępowanie niezgodne z instrukcją 
obsługi, samowolne zmiany wprowadzone do zamgławiacza bez zgody producenta lub stosowanie nie 
oryginalnych części wymiennych powodują utratę gwarancji. 

Gwarancja obejmuje błędy produkcji. Uszkodzenia wynikłe w czasie transportu maszyny nie podlegają 
gwarancji. 

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane tylko w serwisie dostawcy.  

Producent gwarantuje szczegółowe rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie do 30 dni od daty 
zgłoszenia. Przy zgłoszeniu należy przedstawić dowód zakupu. 

Dostawca/producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w stosunku do osób 
trzecich, wynikłe z tytułu użytkowania urządzenia, gdyż nie ma kontroli nad ich pracą. 
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Katalog części wymiennych do zamgławiaczy IGEBA serii TF 35 

 
Przy zamawianiu części wymiennych proszę podawać zawsze numer pozycji / nazwę części wymiennej, 
numer części i numer urządzenia! Rysunki katalogowe – za tabelami. 
Części zamawiać można u Importera (adres i dane na stronie tytułowej). 
Nr 
poz. 

Nazwa części Numer części 

- Zbiornik roztworu z otworem do przepłukiwania kpl. (5 litrów)  
Składa się z poz. 1 / 2 / 7: 

8-01 005.00 

- Zbiornik roztworu z otworem do przepłukiwania kpl. (10 litrów)  
Składa się z poz. 6 / 2 / 7: 

8-01 006.00 

1 Zbiornik roztworu z otworem do przepłukiwania kpl. (5 litrów),  
obejmuje poz. 5/118/119/155/157/158 

8-01 106.00 

2 Pokrywa zbiornika kpl. (5 litrów) 
Pokrywa zbiornika kpl. (10 litrów) 
Obejmuje poz. 3/4 

8-01 200.00 
8-01 205.00 

3 Pokrywa (5 litrów) 
Pokrywa (10 litrów) 

8-01 200.01 
8-01 205.01 

4 O-Ring 43x3 Viton 
5 Ochraniacz  10-01 000.01 
6 Zbiornik roztworu z otworem do przepłukiwania kpl. (10 litrów),  

obejmuje poz. 5/118/119/155/157/158 
8-01 501.00 

7 Pokrywa kpl., obejmuje poz. 8 / 9 10-02 200.00 
8 Pokrywa 10-02 200.01 
9 Uszczelka 10-02 200.02 
- Zbiornik paliwa kpl., obejmuje poz. 10 / 11 / 7 / 160 8-02 000.00 

10 Zbiornik paliwa 8-02 100.00 
11 Profil uszczelniający 10-03 000.05 
12 Pokrywa 8-05 700.01 
13 Uszczelka 8-05 700.02 
14 Gaźnik 8-05 710.00 
15 O-Ring 14x1,5 Viton 
16 Iglica dyszy kpl., obejmuje poz. 17 / 18 10-05 520.04 
17 Iglica dyszy 10-05 520.02 
18 O-Ring 3x1 Viton 
19 Dysza rozpylająca kpl., obejmuje poz. 20 / 21 8-05 050.00 
20 Dysza rozpylająca 10-05 500.06 
21 O-Ring 10x1 Viton 
22 Uszczelka 8-05 000.02 
23 Komora mieszania kpl. obejmuje poz. 24 / 25 8-05 500.00 
24 Komora mieszania 8-05 500.01 
25 Wkręt bez łba  DIN 913 M6x18 
26 Wypierak 8-05 601.00 
27 O-Ring 25x1,5 Viton 
28 Uszczelka 10-05 000.03 
29 O-Ring 1,5x1 Viton 
30 Zawór powietrza kpl., składa się z poz. 32-34 / 63 / 73 8-05 300.00 
31 Śruba z łbem soczewkowym DIN 7985 M5x6 
32 Płytka dystansowa 10-05 300.05 
33 Membrana 10-05 300.06 
34 Płytka zaworowa 10-05.301.01 
35 Nakrętka 10-00 700.07 
36 Śruba z łbem soczewkowym DIN 7985 M4x12 VA 
37 Uszczelka A10x13,5 DIN 7603-Vf 
38 Zawór powietrza kpl., obejmuje poz. 39 /40 / 41 10-00 700.00 
39 Zawór 10-00 700.01 
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Nr 
poz. 

Nazwa części Numer części 

40 Membrana 10-00 700.02 
41 O-Ring 5x1,5 Viton 
42 Uszczelka 10-00 700.04 
43 Kołpak 10-00 820.00 
44 Uszczelka 10-00 700.03 
46 Wąż 8-00 700.01 
47 Kolanko 8-05 700.04 
49 Wyłącznik paliwa kpl., składa się z poz. 50-52 / 18 / 29 8-05 721.00 
50 Tłok 8-05 721.01 
51 Tulejka 8-05 720.01 
52 Przycisk wyłącznika paliwa 8-05 720.03 
54 Przewód paliwowy kpl., obejmuje poz. 55-59 8-05 730.00 
55 O-Ring 5x2 Viton 
56 Złącze śrubowe 8-05 730.03 
57 Śruba drążona (przepustnica) 8-05 730.01 
58 Przewód z filtrem 8-05 735.00 
59 Filtr filcowy 10-00 500.04 
60 Tłumik 8-05 410.00 
61 Nakrętka radełkowa 8-05 400.02 
62 Nakrętka BM 15 226 
63 Śruba z łbem soczewkowym DIN 7985 M5x30 VA 
65 Śruba z łbem soczewkowym DIN 7985 M5x8 
66 Podkładka zębata DIN 6797 5,3 
70 Płyta kontaktowa z kablem, składa się z poz. 71-74 10-06 200.00 
71 Pokrywa komory baterii 10-06 100.01 
72 Kabel elektryczny 10-06 210.00 
73 Nakrętka DIN 934 M5 
74 Śruba z łbem soczewkowym DIN 7985 M5x12 
76 Śruba z łbem soczewkowym DIN 7985 M4x30 
77 Nakrętka kołpakowa DIN 917 M4 
78 Przycisk startera zapłonu 10-06 000.04 
79 Cewka zapłonowa 10-06 300.00 

79/1 Przewód zapłonowy 10-06 300.02 
79/2 Przelotka gumowa 10-06 300.03 
80 Przelotka gumowa 10-06 000.05 
81 Naklejka (odstęp elektrod) 10-00 000.11 
82 Naklejka (układ baterii) 10-00 000.09 
84 Stojak 10-00 100.00 
85 Stojak 10-00 200.00 
86 Pojemnik na baterie 10-06 000.01 
87 Sprężyna dociskowa 10-06 100.03 
88 Śruba motylkowa DIN 316 M5x10 
- Pompa powietrza kpl., składa się z poz. 90-96 10-04 000.00 

90 Cylinder pompy 10-04 100.00 
91 Tłoczysko pompy kpl., składa się z poz. 92-96 10-04 120.00 
92 Pokrywa 10-04 120.01 
93 Sprężyna 10-04 120.02 
94 Tłoczysko pompy 10-04 120.03 
95 Tłok pompy 10-04 120.04 
96 Uchwyt pompy 10-04 120.05 
97 Rezonator 8-05 101.00 
98 Blacha osłonowa 10-00 000.04 
99 Uchwyt 10-00 000.03 
100 Płaszcz chłodzący 10-05 210.00 
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101 Rezonator 10-05 100.00 
102 Kołpak 10-05 220.00 
104 Końcówka przewodu cewki zapłonowej 10-06 000.06 
105 Blachowkręt DIN 7981 B 2,9x6,5 
106 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6 
107 Ochraniacz krawędzi 10-00 601.03 
108 Rura zamgławiacza standard 10-05 000.01 
109 Rura zamgławiacza „W” 10-05 000.10 
110 Siatka ochronna 10-00 601.02 
111 Łącznik 10-00 601.01 
112 Blachowkręt DIN 7981 B 4,8x9,5 
113 Ochronny pierścień dystansowy 10-00 900.00 
114 Króciec zamgławiacza 10-00 000.07 
116 Przewód roztworu (teflon) 10-07 403.00 
117 Dysza dozująca:  

 10 l/h, rozmiar 08 11-07 010.00 
 15 l/h, rozmiar 10 11-07 020.00 
 20 l/h, rozmiar 12 (montowana standardowo) 11-07 025.00 
 30 l/h, rozmiar 14 11-07 030.00 
 42 l/h, rozmiar 20 11-07 040.00 

118 Uszczelka DIN 7603-Cu A 10x13,5 
119 Adapter do przewodu pionowego 8-01 100.01 
120 Kurek odcinający roztwór, składa się z poz. 121-131 / 37 10-07 101.00 
121 Kurek – część dolna 10-07 101.01 
122 Kurek – część górna 10-07 101.02 
123 Kurek – część wewnętrzna 10-07 101.03 
124 Dźwignia (uchwyt) kurka 10-07 101.04 
125 Uszczelka 10-07 101.05 
126 Uszczelka teflon 10-07 101.06 
127 Złącze śrubowe 10-07 101.07 
128 Śruba dociskowa DIN 966 M4x10 
129 Sprężyna talerzowa DIN2093 B20x10,2x0,8 

129/1 Talerz pasowany DIN 988 PS10x16x0,3 
130 Śruba z łbem soczewkowym DIN 7985 M4x25 VA 
131 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M4 VA 
132 Podwójna wydrążona śruba przepustnicy 10-00 310.00 
133 Przewód powietrza 10-07 500.00 
134 Przewód ciśnieniowy kpl., składa się z poz. 134/1-134/2 i 43 8-00 800.00 

134/1 Przewód ciśnieniowy lutowany 10-00 810.00 
134/2 Wąż 8-00 810.01 
137 Śruba wydrążona DIN 7623-A4 MS 
138 Przewód długi 10-07 300.00 
139 Przewód roztworu 10-07 200.00 
140 Wyposażenie standardowe, składa się z poz. 138 / 141-152:  
141 Wycior 10-00 000.20 
142 Szczotka do czyszczenia wypieraka (26) 10-00 000.21 
143 Lejek roztworu 10-00 000.22 

143/1 Sitko Ø 52 (lejka roztworu) 10-00 000.50 
144 Lejek paliwa 10-00 000.23 

144/1 Sitko Ø 48 (lejka paliwa) 10-00 000.51 
145 Śrubokręt 10-00 000.24 
147 Klucz płaski dwustronny DIN 895 8x10 
148 Klucz płaski dwustronny DIN 895 14x17 
149 Klucz płaski jednostronny DIN 894 19 
150 Pas nośny 10-00 000.27 
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151 Uszczelki i membrany – komplet mały 8-10 100.00 
152 Instrukcja obsługi 8-10 000.01 
154 Uszczelki i membrany – komplet duży 8-11 100.00 
155 Etykieta (skrócona instrukcja obsługi) 8-00 000.02 
156 Tabliczka znamionowa 8-00 000.10 
157 Etykieta TF 35 8-00 000.01 
158 Etykieta (zawór cieczu roboczej) 10-00 000.12 
159 Etykieta (pojemność zbiornika cieczy roboczej) 8-01 105.01 
160 Etykieta (pojemność zbiornika paliwa) 8-02 000.01 
161 Etykieta (nakaz stosowania ochronników słuchu) 8-00 000.11 

 
Wykaz części wykonanych z materiałów kwasoodpornych w wersji TF-W 35 L 

Poz. nr Nazwa części                                                                                                           Numer 
114 Króciec zamgławiacza                                                                                             8-25 000.01 
116 Przewód roztworu roboczego (teflon)                                                                      8-25 401.00 
117 Dysza dozująca: 

- 10 l/h, rozmiar 08                                                                                                     8-25 010.00 
- 15 l/h, rozmiar 10                                                                                                     8-25 020.00 

118 Pierścień uszczelniający PTFE                                                                               DIN7603 A10x13,5 
132 Śruba przepustnicy MS                                                                                            8-25 050.00 
137 Śruba wydrążona                                                                                                     8-25 010.01 
139 Przewód cieczy roboczej                                                                                         8-25 401.00 

- Zbiornik na ciecz roboczą 5 litrów, kpl.                                                                    8-25 100.00 
- Uszczelka                                                                                                                 E-GEV 6LR 
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