




 

 

Technische gegevens 
 

Brand Name: MOKA SFX 
Model Number:MK-C10 
Power: 30W 
Voltage:230V 
Control Mode: Custom made power switch locked with Key (we’re not using 
DMX!) 
Spray height :8-10 m (depending on humidity) 
Size:240 x 210 x 220mm 
Max Pressure:1400psi 
Spray time: max 3 seconds 
Pressure valve of hose:2600psi 
Certification: CE, RoHS, FCC 
Used CO2 : max 22,5 kg  
 

 

  



 
Plaatsen en aansluiten CO2 
HET PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN DE CO2  GEBEURT UITSLUITEND DOOR 

BEVOEGDE CREWLEDEN VAN DE BAND ‘UP THE IRONS’!  

OM DE VEILIGHEID TE GARANDEREN DIENT VOLGEND STAPPENPLAN 

UITDRUKKELIJK TE WORDEN NAGELEEFD BIJ HET AANSLUITEN VAN DE CO2  

INSTALLATIE. BIJ  HET  NIET NALEVEN HIERVAN KUNNEN GEVAARLIJKE S ITUATIES 

ONTSTAAN DOOR DE HOGE DRUK OP DE INSTALLATIE.  

Plaatsing van de CO2 

- Plaats de CO2 jets beiden op het podium. Let hierbij erop dat de uitmondingen 

in de brede weg van het podium wijzen en niet gericht zijn op publiek of band. 

- Plaats de gasfles overeind aan de zijkant van het podium en zet deze vast met 

bijbehorende spanbanden. Let er op dat de afstand tot de verste CO2 jet 

maximaal 9 meter kan bedragen. 

Aansluiten van de CO2 

- Sluit de drukleidingen aan met de snelkoppelingen aan de CO2 jets en sluit 

ook de drukleiding aan op de gasfles. Let er op dat de slang geen knikpunten 

heeft. Draai deze aan met bij behoorde Engelse sleutel. 

- Sluit de vergrendelbare drukknop aan op 230 Volt met behulp van 

bijgeleverde powercon kabel en controleer dat deze is uitgeschakeld met de 

sleutel. Dit is te zien doordat het lampje uit is. 

- Sluit de verlengkabels aan op de CO2 jets en de plaats deze in de 

vergrendelbare drukknop. Let hierbij op link en rechts. 

- Draai vervolgens langzaam de gasfles open en laat druk op het systeem 

ontstaan. 

- Controleer met de lekspray of er geen CO2 ontsnapt bij de koppelingen. 

- Ontgrendel de vergrendelbare drukknop met de sleutel. Het lampje is nu aan. 

- Druk eenmaal kort op beide knoppen, zodat het systeem zich vult met CO2. 

- Schakel de vergrendelbare drukknop uit met de sleutel tot het systeem 

gebruikt gaat worden. 

Het systeem is nu klaar voor gebruik! 



 

Gebruik en afkoppelen CO2 
HET BEDIENEN EN AFKOPPELEN VAN DE CO2  GEBEURT UITSLUITEND DOOR 

BEVOEGDE CREWLEDEN VAN DE BAND ‘UP THE IRONS’!  

OM DE VEILIGHEID TE GARANDEREN DIENT VOLGEND STAPPENPLAN 

UITDRUKKELIJK TE WORDEN NAGELEEFD BIJ HET AFKOPPELEN VAN DE CO2  

INSTALLATIE. BIJ  HET  NIET NALEVEN HIERVAN KUNNEN GEVAARLIJKE S ITUATIES 

ONTSTAAN DOOR DE HOGE DRUK OP DE INSTALLATIE.  

Gebruik van de CO2 

- Laat de sleutel niet op de vergrendelbare drukknop steken bij 

afwezigheid. 

- Ontgrendel de vergrendelbare drukknop met de sleutel. Het lampje 

is nu aan. 

- Druk de knop telkens maar kort in, maar nooit langer dan 2 seconde 

aaneengesloten. De leidingen zullen dan bevriezen. 

 

Afkoppelen van de CO2 

- Draai de gasfles dicht. 

- Laat de druk van de leiding door de vergrendelbare drukknop in te 

drukken. Zodra er geen CO2 meer uit de jets komt, is de druk van het 

systeem 

- Alles kan nu afgekoppeld en opgeruimd worden. Let op! De 

koppelingen kunnen erg koud zijn en ijsvorming kan zichtbaar zijn. 

Er mag geen geweld worden gebruikt bij het afkoppelen van de 

leiding. 

- De CO2 leiding mag niet geknikt worden en het T-stuk blijft 

bevestigd. 







 

 

Technische gegevens 
 

Brand Name: MOKA SFX 
Model Number:H-E01* (Flame Genius) 
Power: 80W 
Voltage: 230V 
Control Mode: Custom made power switch locked with Key (we’re not using 
DMX!) 
Spray height : 2-3,2 m (depending on humidity) 
Size:350x290x370mm 
Certification: CE, RoHS 
Humidity (Relative): 20% to 90% 
Consumable(s): Flame Liquid & Starting Liquid 
*may be used without a permit 

 
 
  



 
 
Plaatsen en aansluiten Flame 
HET PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN DE VLAMMENWERPER GEBEURT 

UITSLUITEND DOOR BEV OEGDE CREWLEDEN VAN DE BAND ‘UP THE IRONS’!  

OM DE VEILIGHEID TE GARANDEREN DIENT VOLGEND STAPPENPLAN 

UITDRUKKELIJK TE WORDEN NAGELEEFD BIJ  HET AANSLUITEN VAN DE  

VLAMMENWERPERS. BIJ HET NIET NALEVEN HIERVAN KUNNEN GEVAARLIJKE 

SITUATIES ONTSTAAN.  

Plaatsing van de vlammen 

- Plaats de 4 vlammenwerpers op het podium. De afstand tot het publiek moet 

minimaal 3 meter bedragen en de apparaten moeten geplaatst worden op een 

vlakke ondergrond. 

- De vlammen moeten zo geplaatst worden dat ook de band een afstand van 3 

meter kan aanhouden tijdens gebruik 

- Plaats de brandblusser bij de knop 

- De drukknop moet zo geplaats dat degene die hem bediend altijd oogcontact 

kan houden met de apparaten tijdens het gebruik. 

Aansluiten van de vlammen 

- Sluit de vergrendelbare drukknop aan op 230 Volt met behulp van 

bijgeleverde powercon kabel en controleer dat deze is uitgeschakeld met de 

sleutel. Dit is te zien doordat het lampje uit is. 

- Sluit de powercon aan op de vlammenwerpers. Deze worden achter elkaar 

geschakeld door gebruik te maken van de powercon in en out op het apparaat. 

- Ontgrendel de vergrendelbare drukknop met de sleutel. Het lampje is nu aan. 

Het systeem is nu klaar voor gebruik! 

  



 
 
Gebruik en opruimen vlammen 
HET BEDIENEN EN AFKOPPELEN VAN DE VLAMMENWERPERS GEBEURT 

UITSLUITEND DOOR BEV OEGDE CREWLEDEN VAN DE BAND ‘UP THE IRONS’!  

OM DE VEILIGHEID TE GARANDEREN DIENT VOLGEND STAPPENPLAN 

UITDRUKKELIJK TE WORDEN NAGELEEFD BIJ HET OPRUIMEN VAN DE 

VLAMMENWERPERS. BIJ HET NIET NALEVEN HIERVAN KUNNEN GEVAARLIJKE 

SITUATIES ONTSTAAN DOOR DE HOGE DRUK OP DE INSTALLATIE.  

Gebruik van de vlammen 

- Laat de sleutel niet op de vergrendelbare drukknop steken bij 

afwezigheid. 

- Ontgrendel de vergrendelbare drukknop met de sleutel. Het lampje 

is nu aan. 

- Druk de knop telkens maar kort in, maar nooit langer dan 3 seconde 

aaneengesloten.  

- De vlammen worden alleen dan geactiveerd wanneer iedereen op 

veilige afstand staat. 1 persoon van de Up The Irons crew draagt 

deze verantwoordelijkheid gedurende de gehele show. 

 

Opruimen van de vlammen 

- Schakel drukknop uit met bijbehorende sleutel en koppel de 

powercon kabel los 

- Alles kan nu afgekoppeld en opgeruimd worden. Let op! De 

gloeidraad van de vlammenwerper kan nog heet zijn. 

 


