Fomei Windstorm - 1000 DMX

konstruovaný pro profesionální televizní studia,
divadla, tématické parky a turné
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ÚVOD
Ventilátor Fomei Windstorm - 1000 DMX je ve standardním provedení vybaven řízením DMX s konektorem
XLR5 a širokým rozpětím napájecího napětí 100-120V a 220-240V. Dálkově ovládaný regulátor obsahuje:
nastavení DMX, 9 pamětí pro uložení nastavení, řízení intenzity a režim turbo
Kryt ventilátoru je vyroben jako odlitek z lehčeného plastu s válcovým ocelovým tubusem kvůli ochraně při
transportu. 28-centimetrové jednodílné lopatky a spirálovitá přední mřížka sloužící k soustředění proudu
vzduchu a vytvoření efektu větru. Může být umístěn na podlaze na vlastním stojanu nebo zavěšený pomocí
svorky TVMP(ID:16mm) uprostřed držáku.

FUNKCE:
1.
2.
3.
4.
5.

vyfukování kouře nebo mlhy na velkou vzdálenost
vytváření úžasného větrného efektu
foukání bublin, konfet a sněhu
ochlazování účinkujících nebo zajištění
vynikající ventilace

TECHNICKÉ ÚDAJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motor: 500W Max. 3500 ot/min
Napájení: 100-120V a 200-240V, 50-60Hz
Režim DMX: DMX zap-vyp a řízení intenzity
Paměť: Možnost uložit do paměti až 9 režimů
Funkce Turbo jedním dotykem: 0-3500 ot/min během 5s
Množství vzduchu: 1700 m3/h
Rychlost vzduchu: 60 km/h
Dálkové řízení: dodává se se standardním kabelem 3 m
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POPIS SOUČÁSTÍ

Skříňka DMX řízení

lopatka

napájecí zdroj

Pohled zepředu

motor

kryt

vypínač
pojistka 10A250V
Detail zadního panelu

šroub

těleso

držák
Pohled zezadu

šroub
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ROZMĚRY A GRAF RYCHLOSTI

Rozměry: 480 (Š) x 560 (V) x 460 (H) mm
Hmotnost: 12,5kg

otáčky motoru

rychlost větru
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INSTALACE
Ventilátor Fomei Windstorm - 1000 DMX může být zavěšený na vhodném nosníku, může stát na stabilním
stojanu nebo na zemi pomocí vlastního držáku.

ZAVĚŠENÍ NA NOSNÍKU
Zamezte přístupu do prostoru pod místem montáže, při provádění údržby nebo demontáže ventilátorů.
Vždy použijte sekundární (pojistný) závěs, který udrží nejméně desetinásobek hmotnosti přístroje.
Společnost Fomei a.s. nabízí několik typů závěsných svorek jako příslušenství.
Závěsné svorky:
(a)
(b)
(c)
(d)

Objímka s čepem, čep 16 mm
Objímka TV s otvory 28 mm nebo 16 mm na horizontální nebo vertikální potrubí
Svorka TV s nákružkem 29 mm
Svorka s čepem 16 mm

1.

Zkontrolujte, že jakákoli konstrukce použitá pro zavěšení přístroje unese minimálně desetinásobek
hmotnosti instalovaných přístrojů včetně upevňovacího příslušenství.

2.

Zkontrolujte, že připevňovací svorky nejsou poškozené a že je jejich nosnost alespoň desetkrát vyšší
než hmotnost přístroje

3.

Ventilátor zavěste na pevný nosník nebo podobnou oporu

4.

Povolte otočné čepy a nakloňte ventilátor do potřebného úhlu. Čepy utáhněte ve směru hodinových
ručiček. Před připojením napájení zkontrolujte ventilátor a upevňovací příslušenství

MONTÁŽ NA STOJAN
Upevnění ventilátoru na stojan je nejčastěji používáno při filmování.
Stojany držící samostatně stojící ventilátor musí mít dostatečně tuhé nohy musí unést minimálně hmotnost
ventilátoru. (hmotnost ventilátoru je asi 12,5 kg, tzn., že nosnost stojanu musí být alespoň 12,5 kg) Stojan
lze rovněž objednat u společnosti Fomei a.s.
Stojany:
(a) Nízký důkladný stojan 310M (nosnost: 35 kg)
(b) Stojan na ochozy 350 (nosnost: 70 kg)
Oba uvedené stojany je nutné doplnit o adaptér na upevnění za 16 mm otvor ventilátoru.
Doporučený adaptér: Adaptér pro 28 mm / 16 mm čepy Fomei.
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INSTALACE TYPU MASTER - SLAVE
Jednou datovou sběrnicí DMX lze ovládat až 32 zařízení. Zařízení musejí být zapojena v jedné souvislé
řadě pomocí odboček, tzv. Y-kabelů, např. Fomei Windstorm - 1000 DMX - Y.

INSTALACE TYPU „MASTER - SLAVE“
Pro závislé zapojení (master-slave) několika ventilátorů Fomei Windstorm - 1000 DMX použijte kabely
Fomei Windstorm - 1000 DMX - Y (tzv. Y kabely), které patří mezi volitelné příslušenství. Kabel Fomei
Windstorm - 1000 DMX - Y je kabel s odbočkou, který je opatřený jednou 3-pólovou zástrčkou XLR, jednou
3-pólovou zásuvkou XLR a jednou 5-pólovou zásuvkou XLR.
Zásuvka XLR (3-pólová) se připojí do 3-pólového konektoru řadiče DMX prvního (hlavního, master)
ventilátoru. 3-pólová zástrčka kabelu se připojí do odpovídající zásuvky napájecího zdroje. Konečně
5-pólová zásuvka XLR se připojí do odpovídajícího protějšku řadiče DMX.
Na spojení výstupního 5-pólového konektoru hlavního ventilátoru se vstupním 5-pólovým konektorem
závislého ventilátoru použijte prodlužovací kabel a stejně postupujte při připojování dalších ventilátorů.

NAPÁJENÍ

NAPÁJENÍ

NAPÁJENÍ
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NAPÁJENÍ

OBSLUHA ŘADIČE DMX

3-pólová zástrčka XLR pro
řízení napájení ventilátoru

A. Provozní režim: DMX512,
Program, Posuvný regulátor
B. Režim nastavení: Adresa DMX,
Úpravy programu, Výmaz nastavení

vstup

Zvolte
jeden
z těchto
4 režimů

výstup
Vstupní
a výstupní
XLR 5-pólový
konektor
DMX 512

Posuvný regulátor:
1. Nastavení otáček ventilátoru
LED displej:
2. Úprava programu
1. Displej intenzity ventilátoru
2. Binární displej adresy DMX 512 3. Časové programování chodu
3. Displej volby programu
4. Displej volby nastavované funkce
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A.
-

Provozní režim:
tlačítkem „Menu“ vyberte režim řízení „DMX512“, „Program“ nebo „Slider“ (posuvný regulátor)
stisknutím „Enter“ postoupíte do vybraného režimu

(a)

Režim DMX512
- ovládání signálu z konzoly DMX512
- adresu kanálu DMX512 nastavte v režimu „setting“ (nastavení)
- potřebujete-li plný výkon, stiskněte „Full Speed“
- má 512 DMX úrovní řídicích kanálů (0:otáčky ventilátoru nula, 1-512: 1-100% otáček ventilátoru)

menu
plný výkon

menu
plný výkon

(Režim DMX512)

menu
plný výkon

(programový režim
„program 1-5“)

(programový režim
„program 6-9“)

(b)

Programový mode
- 9 řídicích programů: program 1-5 je pevně zabudovaný program, program 6-9 lze upravovat
v režimu programování, otáčky ventilátoru lze nastavit a lze použít režim automatického opakování
- stiskněte nebo a potom „Enter“ pro potvrzení, případně k nastavení otáček použijte posuvný
regulátor (rozsvícená zelená LED dioda ukazuje další krok)
- otáčky ventilátoru = 0, není-li provedeno nastavení

(c)

Režim posuvného regulátoru
- k řízení otáček použijte posuvný regulátor
- potřebujete-li plný výkon (100%), stiskněte „Full Speed“

menu
plný výkon

(režim
posuvného
regulátoru)

menu
plný výkon

(režim nastavení
„DMX Address“)
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menu
plný výkon

(„DMX Adresa9“)

B.
-

Režim nastavení:
režim „Setting“ (nastavení) zvolte stisknutím tlačítka „Menu“ a potvrďte pomocí tlačítka „Enter“
stisknutím nebo zvolte režim „DMX Address“(adresa DMX), „Pro.Edit“(úprava programu) nebo
„Erase All“(úplný výmaz) a potvrďte tlačítkem „Enter“

(a)

Režim nastavení adresy DMX
- když vstoupíte do tohoto režimu, zobrazí se předcházející nastavení adresy DMX512
- zobrazení jako binární číslo, svítí-li všechny diody LED, je nastaven kanál č. 512
- Svítící LED +1 = adresa kanálu DMX512
(Na příklad: Address9=23 +1) viz obrázek výše, po zadání poslední adresy kanálu stiskněte
„Enter“ a úpravy ukončete stisknutím tlačítka „Menu“

(b)

Nastavení režimu editace programu
nebo
vyberte požadovaný program (jen program 6-9, protože program 1-5 nelze
- tlačítky
upravovat)
- stisknutím „Enter“ vstoupíte do režimu nastavení (v tuto chvíli vymaže předem nastavený obsah paměti)
- pomocí tlačítka „Slider“ zaznamenejte úroveň posuvného regulátoru pro první krok, ale
nezapomeňte, že budete muset pokaždé
- stisknout „Enter“, aby se zadaná hodnota signálu rychlosti (otáček) uložila do paměti (kdybyste to
neudělali, segment by se neuložil)
- zaznamenat lze až 124 kroků
- po zadání všech kroků vystoupíte z režimu nastavení stisknutím tlačítka „Menu“

(c)

Výmaz všech nastavení
- stiskněte „Erase All“ a po potvrzení tlačítkem „Enter“ bude program 6-9 vymazán

menu

menu

plný výkon

plný výkon

(nastavení režimu
„úpravy programu“)

(nastavení režimu
„vymazat vše“)
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PROVOZ VENTILÁTORU
Než zapnete napájení, zkontrolujte, jestli je ventilátor správně a bezpečně připevněn

POUŽÍVÁNÍ VENTILÁTORU SE ZDROJEM KOUŘE
Budete-li ventilátor používat v kombinaci se zdrojem kouře nebo mlhy, postavte jej za tento zdroj, jak
ukazuje následující obrázek. Ventilátor nestavějte před zdroj kouře nebo mlhy tak, aby je nasával, protože
by se uvnitř ventilátory usazovaly nežádoucí nečistoty a lopatky by snižovaly kvalitu kouře.

správné postavení
ventilátoru za zdroj
mlhy nebo kouře

nesprávné postavení
ventilátoru před zdroj
mlhy nebo kouře
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Ventilátor Fomei Windstorm - 1000 DMX není určen pro domácí použití. Představuje riziko vážných až
smrtelných zranění následkem zásahu elektrickým proudem, pádem či střetem s rychle se točícími lopatkami.
Aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento ventilátor se
spojitými regulátory.
Než ventilátor nainstalujete a připojíte na napájecí napětí, přečtěte si tento návod, dodržte všechna dále
popsaná bezpečnostní opatření včetně výstrah uvedených v návodu a na ventilátoru samotném. Budete-li
mít nějaké dotazy týkající se bezpečného provozu přístroje, požádejte o pomoc společnost Fomei a.s.

PREVENCE ÚRAZŮ ELEKTRICKÝM PROUDEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přístroj musí být vždy uzemněn
Před demontáží jakýchkoliv součástek, při provádění údržby nebo když ventilátor nebudete delší
dobu používat, odpojte jej od zdroje elektrického proudu.
Nebezpečné elektrické závady může zavinit vlhkost. Výstupem zdroje mlhy nemiřte na elektrické
spoje nebo zařízení
Přístroj nepoužívejte ve vlhku, není vodotěsný
Na ventilátor nesmí stékat kapaliny. Když už k polití ventilátoru dojde, odpojte jej od napájení a osušte
utěrkou. Vnikne-li kapalina k elektrickým součástkám, požádejte o pomoc společnost Fomei a.s.
Z přístroje neodstraňujte kryty a nepokoušejte se sami o opravy porouchaného ventilátoru. Všechny
opravy přenechte společnosti Fomei a.s.
Přístroj neprovozujte, má-li poškozený napájecí kabel nebo konektor. Poškozený kabel nebo
konektor musí být nahrazen novým, který si můžete objednat od společnosti Fomei a.s.
Přístroj neprovozujte, má-li poškozenou, deformovanou nebo chybějící některou součást.

PREVENCE ZRANĚNÍ
1.
2.
3.
4.

Dbejte, aby se do dráhy lopatek ventilátoru nedostal žádný předmět nebo jakákoli část vašeho těla
a zajistěte, aby se ventilátor nenasál součást oděvu, kabely nebo jiné předměty
Před demontáží krytu nebo mřížky ventilátor odpojte od napájení. Nezapínejte ventilátor, pokud
nemá nasazené a pevně zajištěné kryty a mřížku
Ujistěte se, že závěsné zařízení nebo nosná konstrukce má minimálně desetkrát vyšší nosnost než je
hmotnost ventilátoru
Používejte schválené prostředky pojistného zavěšení, např. bezpečnostní lanko

VYBALENÍ
Dodávka ventilátoru Fomei Windstorm - 1000 DMX obsahuje:
1.
napájecí zdroj
2.
napájecí kabel 3 m
3.
návod k obsluze
4.
řadič DMX
5.
kovový držák
6.
sáček se šrouby
7.
ventilátor
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ÚDRŽBA
Všechny servisní zásahy, které nejsou popsány v tomto návodu, přenechte technikovi s odpovídající
kvalifikací.
Před demontáží jakéhokoli dílu odpojte ventilátor od napájení.

ČIŠTĚNÍ
Vnější části ventilátoru čistěte jen vlhkou látkou.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla.
Chcete-li zajistit trvalý špičkový výkon, pravidelně čistěte lopatky a mřížku ventilátoru. Interval čištění záleží
na typu prostředí, v němž se ventilátor používá.
Pravidelně kontrolujte množství nečistot z prachu a kouře usazených na lopatkách a mřížce a jakmile zjistíte
větší množství usazenin, nebo se znatelně sníží množství vzduchu procházejícího mřížkou, ihned ventilátor
vyčistěte.
Na čištění lopatek a mřížky použijte měkký kartáč a vysavač.

Postup čištění
1.
2.
3.

Odpojte napájení ventilátoru
Vyšroubujte šroubky, abyste mohli vyčistit kryt a lopatky
Po vyčištění zkontrolujte, jestli jsou všechny šroubky dobře utažené

Výměna pojistky
V případě potřeby je možné pojistku vyměnit.
1.
Pouzdro pojistky povolte otáčením proti směru hodinových ručiček
2.
Vložte do pouzdra novou pojistku
3.
Pouzdro zašroubujte otáčením ve směru hodinových ručiček
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Problém

Příčina

Návrh řešení

Na řadiči DMX nesvítí stavové
LED diody

Chyba napájení

zkontrolujte zdroj napájení
a kabel

Přerušená pojistka

pojistku nahraďte novou,
stejného typu a stejný
jmenovitý proud

Řadič DMX není připojen

zkontrolujte připojení

Napájení je připojeno, ale při
použití DMX se ventilátor netočí

Nesprávná adresa DMX

přepněte do režimu „setting“
(nastavení) a použijte příkaz
pro vymazání všech adres

Tlačítko je zablokované

destička s tištěnými spoji je
vychýlená

pomocí šroubováku
zasunutého do drážky
posuvného regulátoru zkuste
destičku narovnat

Snížený výkon

Nízké napájecí napětí

Zkontrolujte napětí v zásuvce
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FOTOGRAFIE

připojení
3-pólového
konektoru XLR

pohled na ventilátor
zezadu

„napájecí zdroj“
lze vysunout po
odšroubování
matice na
zadním panelu

detail napájecího zdroje

lopatky
jednodílného
odlitku vrtule
a přední
spirálovitá mřížka

Fomei Windstorm 1000 DMX (kabel
s odbočkou), volitelné
příslušenství

když je posuvný regulátor v poloze Min (0%),
ale ventilátor stále běží, jak jej lze zastavit?
1.
pomocí miniaturního šroubováku
2.
otočte otvorem na přední straně skříňky řídicí
jednotky ve směru hodinových ručiček
3.
výkon ventilátoru se tím sníží

Otvory jsou určeny k ventilaci, proto je ničím nezakrývejte.

PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU
LIKVIDACE ODPADU:
Výrobek obsahuje elektronické součásti.
Neodhazujte jej do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného
odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu.

zst56618
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