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 Не перевертайте генератор якщо у ньому ще залишився 

препарат. 

 Після закінчення роботи, наповніть бак чистою водою і 
промийте бак з препаратом і шланг. 

 Під час чистки генератора, не допускайте потрапляння 
води на камеру тиску і губку під нею. 

 Якщо пошкодили кабель живлення, заізолюйте його або 
замініть на новий. 

 Не використовуйте високо лужні і кіслотні препарати. У 
разі необхідності використання  таких препаратів 
необхідно негайно після завершення робіт промити 
систему обладнання. 

 Не направляйте генератор на людей, не клацайте 
вимикачем без необхідності. 
 

 

   

При використанні препаратів слід керуватися інструкцією 
виробника препарату. 

У разі отруєння людей і тварин компанія «Longray» 
відповідальності не несе 
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Схема 
 

 

C                                                                        

E 

 

 

Регулятор подачі препарату 

Поверніть регулятор за годинниковою стрілкою, щоб зменшити 

подачу препарату у форсунку. 

  Поверніть регулятор проти ходу годинникової стрілки, щоб      

збільшити подачу препарата у форсунку

Принципи работи. 

A 

B 

C 

F 

D 

E 

A Корпус форсунки B Регулятор препарату 

Вимикач D Камера тиску 

Бак для препарату F Шланг 
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Генератор холодного туману ультра малого об'єму – за допомогою 

потужного двигуна виробляє високошвидкісний аерозольний 

факел, який створює тиск для розпилення препарату через 

вихідну форсунку. Висока швидкість повітряного потоку і 

спеціальна структура форсунки дозволяє розбивати препарат на 

надзвичайно дрібні краплі діаметром меньше 20 мікрон, що 

дозволяє препарату довгий час знаходитись у повтрі у вигляді 

дрібнодисперсної сеспензії/аерозолю/туману при цьому 

дезінфекуючи навколишні поверхні та повітр 

 

Регулятор подачі препарату. 

Регулятор подачі препарату , дозволяє оператору генератора з  

легкістю регулювати подачу препарату в форсунку , що дозволяє 

працювати в потрібному режимі і в різних ситуаціях. 

Форсунка розпилювача закріплена на гнучкому шлангу , що 

дозволяє легко і точно направляти форсунку на потрібній об'єкт  

 

Коротка процедура запуску. 
 

1. Переконайтеся, що модель має рівень споживання 110 Ватт або 

220 Ватт.  

2. Залийте препарат у бак, і закрийте бак кришкою. 

3. Вставте штепсель у розетку. 

4. Переведіть тумблер в позицію (I), генератор запрацює. 

5. Встановіть регулятор подачі препарату в потрібну Вам позицію. 

6. Регулюйте подачу препарату в залежності від робочої 

обстановки. 

7. Перед тим як вимкнути генератор спочатку закрийте форсунку 

розпилення. 
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8. Не перемикайте часто вимикач без необхідності. 

9. Залиште регулятор подачі препарату злегка відкритим щоб 

стравлювати залишковий тиск з генератора. 

10. Витягніть штепсель з розетки. 

11. Вилийте залишки препарату з бака. 

 

Очищення і техобслуговування. 
 

1. Після використання , обов'язково промийте бак і шланг від 

хімікатів .  

2. Потім залийте мильний розчин і промийте бак і шланг , після 

повторіть промивання з водою.  

3. Перевірте всі м'які частини ( шланги , прокладки ) , якщо вони 

пошкоджені , замініть .  

4. Якщо машина використовувалася протягом 3-6 місяців , вам 

потрібно змастити всі рухомі частини генератора , щоб уникнути 

корозії генератора . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гарантія. 
На все обладнання компанії Longray поширюється гарантія 
терміном 24 місяця. 
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Засоби індивідуального захисту. 

При роботі з генераторами , оператор повинен бути відповідно 

екіпірований . 

Необхідно захистити : 

 дихальні шляхи 

 шкіряний покрив 

 слизові поверхні 

 слух 

Для цього рекомендується використовувати : 

- Захисні окуляри , навушники 

- Респіратор , дихальну маску або повнолицеву маску – протигаз. 

Використовувати костюми та комбінезони для захисту шкірного 

покриву , рукавички. 

  

Препарати.   

При використанні хімічних препаратів в роботі з аерозольними 

генераторами , слід керуватися інструкцією виробника препарату 
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№ Назва Технічні характеристики Фото

1
Longray TS-35 

A(E) Euro

2
Longray TS-35 

A(E) 

3 Longray TS-34 

4 Longray TS-75L 

5 Longray TS-95 

6 Longray 2680А 

7 Longray 2600 

8 Longray 3600Е

9 Longray DRAGON 

10 Longray 5600 

11 Longray 3600Е

12 Longray  BWC-50

13 Longray Pioneer

14 Longray LR-18

15 Longray LR-4P

16 Longray CX-24

Ручне керування. Продуктивність 0-24 літрів/год., розмір краплі 5-20 мікрон, розмір 

бака для препарату 6л., вага порожнього - 4,2 кг., відстань проникнення аерозолю - 

10 м., основа - мастило/вода, двигун - 800 Вт

Ручне керування. Продуктивність 0-36 літрів/год., розмір краплі 5-50 мікрон, розмір 

бака для препарату 6л., вага порожнього - 4,2 кг., відстань проникнення аерозолю - 

13 м., основа - мастило/вода, двигун - 800 Вт.

Ручне керування. Продуктивність 0-18 літрів/год., розмір краплі 5-50 мікрон, розмір 

бака для препарату 2.5л., вага порожнього - 5,7 кг., відстань проникнення аерозолю - 

13 м., основа - мастило/вода, двигун 800 Вт

Генератори горячого туману (двигун реактивно-импульсний)

Гарантія на обладнання компанії "Shenzhen Longray Technology Co Ltd" становить - 24 місяці 

у сертифікованому сервісному центрі на базі ТОВ "ЕДС ПЛЮС"

Генератори холодного туману ULV ( електричний двигун, живлення акумуляторна батарея )

Генератори холодного туману ULV (дизель/бензиновий двигун)

Генератори холодного туману ( електричний двигун )

Дезінфекуючий пост (електричний двигун 380/220V)

Ручне керування. Продуктивність 8-44 літрів/год., розмір краплі 5-20 мікрон, розмір 

бака для препарату - 5л, розмір бака для топл(АІ-92).-1.5л., вага порожнього - 8.36 кг., 

відстань проникнення аерозолю - 40 м., основа - мастило/вода

Ручне керування. Продуктивність 25 літрів/год., розмір краплі 20 мікрон, розмір бака 

для препарату 5л., розмір бака для топл(АІ-92).-1.5л., вага порожнього - 7 кг., відстань 

проникнення аерозолю - 35 м., основа - мастило

Ручне керування. Продуктивність 8-80 літрів/год., розмір краплі 35 мікрон, розмір 

бака для препарату 5л.+25 л., зовнішній бак, розмір бака для топл(АІ-92).-1.5л., вага 

порожнього - 10.6 кг., відстань проникнення аерозолю - 50 м., основа - вода

Ручне/дистанційне керування. Продуктивність 8-100 літрів/год., розмір краплі 20 

мікрон, розмір бака для препарату 60л, розмір бака для топл(АІ-95).- 5л., вага 

порожнього - 47 кг., відстань проникнення аерозолю - 70 м., основа - мастило/вода

Ручне керування. Продуктивність 8-44 літрів/год., розмір краплі 5-20 мікрон, розмір 

бака для препарату - 5 л, розмір бака для топл(АІ-92).-1.5л., вага порожнього - 8.36 

кг., відстань проникнення аерозолю - 40 м., основа - мастило/вода

Ручне керування. Продуктивність 0-12.6 літрів/год., розмір краплі 5-35 мікрон, розмір 

бака для препарату 10л., вага порожнього - 13 кг., відстань проникнення аерозолю - 

15 м., основа - мастило/вода, двигун 800 Вт

Ручне керування/ранець. Продуктивність 0-27 літрів/год., розмір краплі 5-35 мікрон, 

розмір бака для препарату 6л., вага порожнього - 10.3кг., відстань проникнення 

аерозолю -17 м., основа - мастило/вода, двигун 24В  200-400Вт 80 А/год 

Автоматичне керування. Продуктивність 300 літрів/год., розмір краплі 5-60 мікрон, 

розмір бака для препарату 300л., вага порожнього - 110 кг., відстань проникнення 

аерозолю - 15 м., основа - мастило/вода, двигун 2200 Вт*2 шт.

Обладнення для дезінфекції, дезінсекції, газації виробництва 

компанії "Shenzhen Longray Technology Co Ltd"

Ручне/автоматичне керування. Продуктивність 0-24 літрів/год., розмір краплі 5-35 

мікрон, розмір бака для препарату 30л., вага порожнього - 68кг., відстань 

проникнення аерозолю - 35 м., основа - мастило/вода, двигун 1200 Вт

Ручне/автоматичне керування. Продуктивність 0-12-6 літрів/год., розмір краплі 5-50 

мікрон, розмір бака для препарату 2.5л., вага порожнього - 5,7 кг., відстань 

проникнення аерозолю - 13 м., основа - мастило/вода, двигун 24В  450Вт - 10 А/год

Ручне/дистанційне керування. Продуктивність 0-50 літрів/год., розмір краплі 40 

мікрон, розмір бака для препарату 70л., вага порожнього - 80кг., відстань 

проникнення аерозолю -50 м., основа - мастило/вода, двигун 24В  600Вт 80 А/год 

Ручне/дистанційне керування. Продуктивність 50-300 літрів/год., розмір краплі 5-50 

мікрон, розмір бака для препарату 50л., вага порожнього - 200кг., відстань 

проникнення-50 м., основа - мастило/вода, двигун 1 цилін.повітряне охолодження, 4 

тактний дизельний, витр. палива 0,3 л/год.

Ручне/дистанційне керування. Продуктивність 60 літрів/год., розмір краплі 50 мікрон, 

розмір бака для препарату 60л., вага порожнього - 190кг., відстань проникнення -45 

м., основа - мастило/вода, двигун V-обр 18 к/с, витр.палива АІ92-0,4л/год
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