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Přetlakový Ventil

Servisní Příručka

DŮLEŽITÉ! NELIKVIDUJTE

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU ZNAČKY  SI PROČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Je na zodpovědnosti zákazníka zajistit, aby všichni pracovníci obsluhy a údržby přečetli a pochopili 

tuto příručku.

Další kopie této příručky vám poskytne místní zástupce společnosti Carlisle Fluid Technologies.
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CSPopis Produktu / Předmět Prohlášení: Smart PRV 104111, 104167, 104168, 104200, 

104201, 104202, 104111-E4, 104253-E4

Směrnice ATEX 2014/34/EU

tím, že je v souladu s následujícími statutárními dokumenty a harmonizovanými normami:

EN 1127-1:2011 Výbušná prostředí – Zamezení a ochrana proti výbuchu – Základní pojmy

EN 13463-1:2009 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Základní metody a požadavky

EN 13463-5:2011 Neelektrická zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Ochrana bezpečnou 

konstrukcí „c“

Za předpokladu, že byly splněny všechny podmínky bezpečného používání / instalace uvedené v 

návodech výrobku a instalace byla rovněž provedena v souladu se všemi platnými místními zásadami 

správné praxe.

Podepsáno za a v zastoupení společnosti 

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd:

D Smith Ředitel Prodeje (EMEA)

26/4/16 Bournemouth,BH11 9LH,UK

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, 

Ringwood Road, 

Bournemouth, BH11 9LH. UK

Prohlášení o Shodě EU

Tento Výrobek je určen k použití s: Rozpouštědly a materiály na bázi vody

Vhodný k použití v prostředích s nebezpečím 

výbuchu:

Prostředí 1

Úroveň Ochrany: II 2 G X 

Informace o oznámeném subjektu a jeho role: Element Materials Technology (0891)

Toto prohlášení o shodě / začlenění je 

vydáno na výhradní zodpovědnost výrobce:

Předmět prohlášení popsaný výše je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:
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CS

Výstraha „Proposition 65“. VÝSTRAHA: Tento produkt obsahuje 

chemické látky, o kterých je státu Kalifornie známo, že způsobují 

rakovinu, vývojové poruchy plodu nebo jiná reprodukční poškození.

POSTUP UVOLNĚNÍ TLAKU. Vždy se 

řiďte postupem pro uvolnění tlaku, 

jenž je uveden v návodu k obsluze 

zařízení.

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VYSOKÉHO TLAKU Vysoký tlak může 

způsobit vážné zranění.  Před provedením údržby uvolněte veškerý 

tlak. Stříkání z pistole, netěsnosti hadice nebo poškozené součásti 

mohou způsobit vstříknutí nátěrové hmoty do těla a následně vznik 

velmi vážného zranění. OCHRANNÉ PRVKY ZAŘÍZENÍ 

NEDEMONTUJTE. Zařízení 

neprovozujte s demontovanými 

bezpečnostními zařízeními.
STATICKÝ NÁBOJ. Kapalina může způsobit vznik statického náboje, 

který musí být odveden prostřednictvím správného uzemnění 

zařízení, stříkaných předmětů a jiných elektricky vodivých předmětů 

v prostoru plnění.  Nesprávné uzemnění nebo přítomnost jisker může 

mít za následek vznik nebezpečných podmínek a následný požár, 

výbuch nebo úraz elektrickým proudem nebo jiné vážné zranění.

NIKDY ZAŘÍZENÍ NIJAK 

NEUPRAVUJTE. Neupravujte zařízení, 

pokud k tomu nemáte písemné 

schválení od výrobce.

POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE. V případě nepoužívání ochranných 

brýlí s bočními kryty může dojít k vážnému poškození zraku nebo 

jeho ztrátě.

NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S 

VYMRŠTĚNÝMI ČÁSTICEMI. Můžete 

být zranění unikajícími kapalinami 

nebo plyny pod tlakem nebo 

vymrštěnými částicemi.
PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY VYPNĚTE NAPÁJENÍ, SNIŽTE TLAK, 

ODPOJTE A UZAMKNĚTE VEŠKERÉ ZDROJE NAPÁJENÍ. Pokud před 

prováděním údržby zařízení opomenete vypnout napájení, odpojit 

a uzamknout všechny zdroje napájení, hrozí nebezpečí vážného 

zranění nebo usmrcení.
MUSÍTE VĚDĚT, JAKÝM ZPŮSOBEM JE 

ZAŘÍZENÍ MOŽNÉ VYPNOUT V 

PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ.

Před použitím tohoto zařízení si pročtěte následující varování.

PROČTĚTE SI NÁVOD Před použitím zařízení pro povrchové úpravy si 

pročtěte a pochopte všechny informace o bezpečnosti, použití a 

údržbě uvedené v návodu k obsluze. 

AUTOMATICKÉ ZAŘÍZENÍ Automatické 

zařízení se může náhle spustit bez 

předchozího upozornění.

V tomto dílčím listu jsou použita slova VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKA, jež následujícím způsobem 

upozorňují na důležité informace o bezpečnosti: 

VAROVÁNÍ

HLADINY HLUKU Vážená hladina akustického tlaku A čerpacího a 

stříkacího zařízení může přesáhnout 85 dB (A) v závislosti na 

nastavení zařízení. Konkrétní hladiny hluku jsou k dispozici na 

vyžádání.  Při použití zařízení doporučujeme používat vždy ochranu 

sluchu.

UPOZORNĚNÍ POZNÁMKA

Nebezpečí a nebezpečné postupy, které by mohly 

mít za následek vážné zranění, smrt nebo značné 

škody na majetku.

Nebezpečí a nebezpečné postupy, které by 

mohly mít za následek méně vážné zranění nebo 

škody na výrobku nebo majetku.

Důležité informace o instalaci, použití a údržbě

ZAŘÍZENÍ DENNĚ KONTROLUJTE Denně kontrolujte, zda zařízení 

neobsahuje opotřebené nebo poškozené součásti. Jestliže si nejste 

jisti stavem zařízení, nepoužívejte jej.

ŠKOLENÍ OBSLUHY Před obsluhou 

tohoto zařízení musejí být řádně 

proškoleni všichni pracovníci obsluhy.

NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S NESPRÁVNÝM POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ 

Nesprávné použití zařízení může vést k prasknutí zařízení, jeho 

poruše nebo neočekávanému zapnutí, což může vést k vážnému 

zranění.

UPOZORNĚNÍ PRO OSOBY 

S KARDIOSTIMULÁTORY. Nacházíte 

se v dosahu elektromagnetických polí, 

která mohou rušit činnost některých 

kardiostimulátorů.

NEBEZPEČNÁ MÍSTA SKŘÍPNUTÍ 

Pohyblivé součásti mohou způsobit 

přiskřípnutí a pořezání.  Místa 

přiskřípnutí jsou všechna místa, kde se 

pohybují nějaké součásti.

JE POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE POSKYTNOUT TAKOVÉTO INFORMACE OBSLUZE ZAŘÍZENÍ.

VAROVÁNÍ

77-3243 R1.5 3/20 www.carlisleft.com



CS

104111, 104253, 

104111-E4, 104253-

E4, 104167, 104168

Nerezová ocel, PTFE a PEEKSmáčené Díly

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

Nerezová ocel, PTFE a PEEKSmáčené Díly

104253-E4

104167, 104200

Přetlakový ventil montovaný na čerpadle

2'' Sanitární

Přetlakový ventil montovaný na čerpadle

1 1/2'' Sanitární

Přetlakový ventil montovaný na čerpadle

1'' Sanitární

104168, 104201

Č.Dílu

Specifikace

Č.Dílu Specifikace

Pracovní tlak 22 bar

Pracovní tlak 16 bar

104111-E4

104202-E4

Připojení přívodu nátěrové hmoty / Připojení výstupu nátěrové hmoty
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POZNÁMKY
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Obecný Popis

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Ventil byl navržen pro použití s barvami a kapalinami na bázi rozpouštědel a vody pro automobilový a jiný 

průmysl.

Přetlakový ventil Smart nabízí mechanické řešení pro prevenci přetlaku u čerpadel a nátěrových systémů Smart.

Ventily jsou navrženy tak, aby v případě, že v systému vznikne přetlak, materiál obtékal zpět přímo do vstupu 

čerpadla. Tím se zajistí, že máčené součásti zůstanou po celou dobu máčené. 

Výhoda spočívá v tom, že máčené součásti jsou máčeny nepřetržitě. 

Kapaliny tedy nemohou vysychat a výkon ventilů se nesnižuje.

Přetlakový ventil je čistě mechanické zařízení fungující jako doplněk primárního a doporučeného elektrického 

čidla, které musí být nastaveno na tlak nižší, než je tlak ventilu. 

Úplným uvolněním tlaku ze systému umožníte zpětné usazení přetlakového ventilu.

Zjistěte závadu a odstraňte ji.

Ventil se automaticky znovu usadí a bude připraven k použití při spuštění systému.

Opakovaná recirkulace kapalin zvýší teplotu kapaliny/čerpadla, což bude mít za následek poškození produktu 

a čerpadla.

Ventil je bezpečnostní zařízení, které se má aktivovat, když čerpadlo překročí tlak. Kontrolu a výměnu součástí 

tedy doporučujeme provádět po 10 aktivacích.
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Vnější Rozměry

104253-E4 & 104202-E4 - (2'' Sanitární)

Výstup čerpadla

Výstup čerpadla

Výstup čerpadla

Výstup čerpadla

Výstup čerpadla

Výstup čerpadla
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104167 & 104200 - (1'' Sanitární)

Šipka označuje vstup čerpadla, 

zbývající výstupy jsou připojeny přímo k čerpadlu/potrubí.

Vnější Rozměry
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104168 & 104201 - (1 1/2'' Sanitární)

Vnější Rozměry

Šipka označuje vstup čerpadla, 

zbývající výstupy jsou připojeny přímo k čerpadlu/potrubí.

77-3243 R1.5 9/20 www.carlisleft.com



CS

104167/104200 & 104168/104201

104253-E4 & 104202-E4

Instalace

Přetlakové ventily inteligentního čerpadla jsou namontovány přímo na čerpadle mezi výstupem čerpadla 

a potrubím.
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Instalace

Přetlakový ventil za běžného provozu (zavřený)

Aktivovaný přetlakový ventil (otevřený)
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Montážní celek přetlakového ventilu - 104168/104201/104253

2 162830

1 162750 TĚSNĚNÍ HŘÍDELE 2 

POZNÁMKY

1

5 193851 HLAVNÍ POUZDRO TĚSNĚNÍ

POLOŽKA Č.DÍLU. POPIS KS

1

3 162832

1

4

7 193854 PRUŽNÉ TLAČÍTKO 1

8 194886

1 

193850 UPEVŇOVACÍ TĚLESO HŘÍDELE

6 193852 VÍKO

1 

1

12 194887 1
104200, 104201, 

104202, 104202-E4

13 162744 1 

11 194587 1 104167, 104200

11 193726
E4 PŘETLAKOVÝ VENTIL 

MONTOVANÝ NA ČERPADLE

10 193860
MONTÁŽNÍ CELEK STOPKY 

PŘETLAKOVÉHO VENTILU

Ø23.52 x 1.78 O-KROUŽEK 

14 195634 ZÁSTRČKA

11 194588 1 104168, 104201

Ø25.12 x 2.62 O-KROUŽEK 

Ø32.99 x 2.62 O-KROUŽEK 

BÉŽOVÁ PRUŽINA

(provedení 22 bar)

ŠEDÁ PRUŽINA

(provedení 16 bar)

1.5'' HLAVNÍ TĚLESO 

PŘETLAKOVÉHO VENTILU

1'' HLAVNÍ TĚLESO PŘETLAKOVÉHO 

VENTILU

PRUŽNÉ TLAČÍTKO

(provedení 16 bar)

1

104111, 104202, 

104253 104111-E4, 

104253-E4 & 

104202-E4

1 

1 

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

9 193859 POUZDRO SEDLA

8 194099 1
104111, 104167, 

104168, 104253

1
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Vnitřní mazací 

otvor

Ztráta tlaku 

v systému

Pomocí nástroje č. 172912 demontujte či 

namontujte pouzdro sedla (193859).

NEPOKOUŠEJTE SE

demontovat pouzdro sedla bez použití 

určeného nástroje.

KLÍČ

LOCTITE

UTAHOVACÍ MOMENT

POSTUP ÚDRŽBY

(Opačný postup montáže)

SYNTETICKÉ MAZIVO

(AGMD-010)

MAZIVO 
(Č.DÍLU 502375)
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Přesvědčte se, zda čerpadlo i systém udržuje nastavený tlak. Pokud tomu tak 

není, prostudujte část pojednávající o vyhledávání závad.

Je-li nastaven režim Smart Mode, přesvědčte se, zda čerpadlo udržuje nastavenou 

rychlost. Pokud tomu tak není, prostudujte část pojednávající o vyhledávání závad.

Týdně
Vizuálně zkontrolujte otvor pro zjišťování netěsností a ujistěte se, že nedochází 

k úniku kapaliny.

Údržba

Provozní životnost, a tedy očekávaná životnost před výměnou dílů ve ventilu je výrazně ovlivněna třemi hlavními 

faktory:

Počet pracovních úkonů

Trvání pracovního úkonu

Abrazivní Vlastnosti čerpané Kapaliny

Pokud se ventil aktivuje v důsledku přetlaku čerpadla, jsou značně ovlivněny těsnění, hlava ventilu a sedlo. Proto 

doporučujeme, abyste udržovali na skladě náhradní sady O-kroužků a těsnění a sady pro celkové opravy ventilů.

Kontrola Činnost

Denně

Každých 6 Měsíců

Vizuálně zkontrolujte míru opotřebení montážního celku stopky ventilu (193860) 

a pouzdra sedla (193859). Zkontrolujte rovněž možné vnitřní netěsnosti nebo 

materiál.

Plán údržby
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Vyhledávání Závad

Únik z otvoru pro zjišťování 

netěsností na tělese hlavního ventilu

Ventil prosakuje v důsledku 

opotřebení nebo poškození 

a inteligentní systém Smart se 

pokouší o kompenzaci.

Možná Příčina Náprava

Ztráta tlaku v systému

Ventil prosakuje v důsledku 

opotřebení nebo poškození, dochází 

ke ztrátě tlaku v důsledku úniku 

kapaliny přes ventil do potrubí.

Zkontrolujte míru opotřebení 

a možné poškození hlavy ventilu 

a pouzdra sedla.

Rychlost čerpadla se zvyšuje 

(v režimu Smart Mode)

Přesvědčte se, zda nejsou 

poškozena těsnění hřídele a stopka 

ventilu, případně díly vyměňte.

Zkontrolujte míru opotřebení 

a možné poškození hlavy ventilu 

a pouzdra sedla.

a. Poškozená těsnění hřídele 

(162750)

b. Poškozené kruhové těsnění 

(162832)

c. Poškozený montážní celek stopky 

(193860)

Příznak
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Seznam Náhradních Dílů

Doporučené náhradní díly a sady pro výměnu k inteligentním přetlakovým 

ventilům

Č. Souprav

y
Č.Dílu Popis Poznámky



Informace o obsahu jednotlivých souprav naleznete v hlavním seznamu náhradních dílů.

Poznámka:

Náhradní díly/soupravy jsou kompatibilní se všemi inteligentními přetlakovými ventily Smart.

172912 Nástroj pro demontáž pouzdra sedla

# 172912 Nástroj pro demontáž sedla

 250750 Souprava pro celkovou opravu ventilu

250749 Souprava pojistných kroužků a těsnění

DŮLEŽITÉ POZNÁMKA

Při objednávání soupravy pro celkovou opravu ventilu bude pro demontáž pouzdra sedla (193859) z tělesa 

ventilu zapotřebí rovněž nástroj pro demontáž sedel (172912).

NEPOKOUŠEJTE SE

demontovat pouzdro sedla bez použití určeného nástroje.
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Nové sanitární koleno pro montáž
Přetlakový 

ventil

Inteligentn

í Čerpadlo

Č. Souprav

y

E2-15

194591 194591 194591

194900

194901

104167

194591 194594 194594

250760

Soupravy pro dodatečnou montáž (viz výše) použijte, pokud modernizujete čerpadlo s třídílným 

potrubím (potrubí sestávající ze dvou kolen a rozdělovacího potrubí).

E2-30 104168

Soupravy rovněž obsahují příslušné sanitární těsnění a svorky.

* Označuje provedení 16 bar

** Kompletní sady pro výměnu určené k výměně všech stávajících potrubí a kolen (viz níže) vhodné 

pro použití při modernizaci čerpadla, které má buď 1dílné nebo speciální rozdělovací potrubí.

 ** Všechna potrubí a kolena jsou součástí balení.

104167 194590 194589 194589

Viz obrázek 1 a 2

250758 E2-30 104168

E2-60 104168 194593 194591 194591

Soupravy pro dodatečnou montáž inteligentního čerpadla

250759* E2-40 104201*

194902 E2-40 104201*

194903 E2-60 104168

 ** Všechna potrubí a kolena jsou součástí balení.

 ** Všechna potrubí a kolena jsou součástí balení.

 ** Všechna potrubí a kolena jsou součástí balení.

 ** Všechna potrubí a kolena jsou součástí balení.

104253-E4

250788 E4-60 104253-E4 192791 194930 194931

DŮLEŽITÉ POZNÁMKA

194942 E4-60

1 2 3

250757 E2-15
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Obrázek 2

Soupravy pro dodatečnou montáž inteligentního čerpadla

Pro znázornění je vyobrazen model E2-15. Modely E2-30, 40 a 60 jsou podobné vyobrazenému čerpadlu E2-15.

Obrázek 1

PRV

2

1

3

3

2
1

PRV
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POZNÁMKY
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Průmysl / Automobilový Průmysl

Na materiály a zpracování tohoto výrobku poskytuje společnost Carlisle Fluid Technologies 

omezenou záruku.  Použití jakýchkoliv částí nebo příslušenství od jiných zdrojů než od 

společnosti Carlisle Fluid Technologies bude mít za následek ztrátu veškerých záruk.  

Nedodržení všech uvedených pokynů k údržbě může vést ke zrušení platnosti záruky.

Chcete-li získat konkrétní informace o záruce, obraťte se prosím na společnost Carlisle Fluid 

Technologies.

Společnost Carlisle Fluid Technologies je globální lídrem v oblasti inovačních technologií povrchových 

úprav. Společnost Carlisle Fluid Technologies si vyhrazuje právo upravit specifikace zařízení bez 

předchozího upozornění.

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®,  BGK® a Binks® jsou registrované ochranné známky společnosti 

Carlisle Fluid Technologies, Inc.

© 2020 Carlisle Fluid Technologies,Inc.

Čína
Tel.: +86 21-3373 0108

Fax: +86 21-3373 0308

Japonsko
Tel.: +81 (0)45 785 6421

Fax: +81 (0)45 785 6517

Austrálie
Tel.: +61 (0)2 8525 7555

Fax: +61 (0)2 8525 7575

Severní a Jižní 

Amerika

Bezplatná linka, tel.: +1-888-992-4657

Bezplatná linka, Fax: +1-888-246-5732

Bezplatná linka, tel.: +1-800-445-3988

Bezplatná linka, Fax: +1-800-445-6643

Nejnovější informace o našich produktech naleznete na www.carlisleft.com

Evropa, Afrika, 

Střední Východ, 

Indie

Tel.: +44 (0)1202 571 111

Fax: +44 (0)1202 573 488

Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li získat technickou pomoc nebo vyhledat autorizovaného prodejce, kontaktujte jednu z našich 

mezinárodních poboček pro prodej a zákaznickou podporu uvedených níže.

Oblast Opravy laků Automobilů
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