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Overdrukklep

Onderhoudshandleiding

BELANGRIJK!  NIET VERNIETIGEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT -PRODUCT GEBRUIKT.

De klant dient ervoor te zorgen dat alle gebruikers en technici deze handleiding lezen en begrijpen.

Neem voor bijkomende kopieën van deze handleiding contact op met uw plaatselijke Carlisle Fluid 

Technologies-vertegenwoordiger.
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NLProductbeschrijving / Voorwerp van de 

Verklaring:

Smart PRV 104111, 104167, 104168, 104200, 

104201, 104202, 104111-E4, 104253-E4

ATEX-Richtlijn 2014/34/EU

door navolging van de volgende officiële documenten en geharmoniseerde standaarden:

EN 1127-1:2011 Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Explosiepreventie - Grondbeginselen

EN 13463-1:2009 Niet-elektrisch materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - 

Basismethoden en eisen

EN 13463-5:2011 Niet-elektrisch materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - 

Bescherming door constructieveiligheid "c"

Op voorwaarde dat alle in de producthandleidingen vermelde voorwaarden voor veilig gebruik en 

veilige installatie zijn voldaan, en dat het product overeenkomstig alle lokale richtlijnen ter zake wordt 

geïnstalleerd.

Ondertekend voor en in naam van Carlisle 

Fluid Technologies UK Ltd:

D Smith Verkoopdirecteur (EMEA)

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

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, 

Ringwood Road, 

Bournemouth, BH11 9LH. UK

EU-Conformiteitsverklaring

Dit Product is bedoeld voor gebruik met: Materialen op basis van oplosmiddelen en water

Geschikt voor gebruik in gevaarlijke 

omgeving:

Zone 1

Beschermingsklasse: II 2 G X 

Gegevens en rol van de aangemelde instantie: Element Materials Technology (0891)

Deze 

conformiteitsverklaring/inbouwverklaring 

wordt uitsluitend onder de 

verantwoordelijkheid van de fabrikant 

gepubliceerd:

Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de relevante 

harmonisatiewetgeving van de Europese Unie:
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WAARSCHUWING: PROPOSITION 65 (CALIFORNIË). 

WAARSCHUWING: Dit product bevat chemische stoffen waarvan de 

staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere 

reproductieve schade veroorzaken.

DRUKAFVOERPROCEDURE. Volg altijd 

de procedure voor drukafvoer in de 

instructiehandleiding van het apparaat.

AANDACHTSPUNTEN IN VERBAND MET HOGE DRUK. Hoge druk kan 

ernstig letsel veroorzaken. Laat alle druk af voordat u 

onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Nevel uit het sproeipistool, 

lekken in de slang en gescheurde onderdelen kunnen ertoe leiden 

dat vloeistof in uw lichaam geïnjecteerd wordt, wat zeer ernstig 

letsel kan veroorzaken.
LAAT DE SCHERMEN OP HUN PLAATS 

ZITTEN. Gebruik het apparaat nooit 

als de veiligheidsvoorzieningen zijn 

verwijderd.STATISCHE ELEKTRICITEIT. Vloeistoffen kunnen een statische 

lading krijgen die moet worden afgevoerd door middel van goede 

aarding van het apparaat, van voorwerpen die moeten worden 

gespoten en van alle andere geleidende voorwerpen in de 

spuitruimte. Een verkeerde aarding of vonken kunnen een 

gevaarlijke situatie doen ontstaan en leiden tot brand, ontploffing of 

een elektrische schok en ernstig letsel.

BRENG NOOIT WIJZIGINGEN AAN DE 

APPARATUUR AAN. Breng geen 

wijzigingen aan de apparatuur aan, 

tenzij de fabrikant daar schriftelijk 

toestemming toe geeft.

DRAAG EEN VEILIGHEIDSBRIL. Als u geen veiligheidsbril met 

zijschermen draagt, kan dit leiden tot ernstig oogletsel of blindheid.

RISICO VAN WEGSPUITENDE 

STOFFEN EN RONDVLIEGENDE 

VOORWERPEN. U kunt letsel oplopen 

door onder druk ontsnappende 

vloeistoffen of gassen of 

rondvliegende voorwerpen.TIJDENS ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOETEN ALLE 

VOEDINGS¬BRONNEN WORDEN ONTLADEN, ONTLUCHT, 

LOSGEKOPPELD EN AFGESLOTEN.. Indien de voedingsbronnen niet 

allemaal zijn ontladen, losgekoppeld of afgesloten voordat u 

onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat gaat verrichten, kan 

dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

ZORG ERVOOR DAT U WEET WAAR 

EN HOE U HET APPARAAT IN EEN 

NOODSITUATIE MOET 

UITSCHAKELEN.

Lees de volgende waarschuwingen voordat u dit apparaat gaat gebruiken.

LEES DE HANDLEIDING. Voordat u de afwerkmachine gaat 

gebruiken, moet u alle informatie over veilig gebruik en onderhoud 

in de bedieningshandleiding hebben gelezen en begrepen.

AUTOMATISCHE APPARATUUR. 

Automatische apparatuur kan plots 

onverwacht starten.

Op dit onderdelenblad worden de woorden WAARSCHUWING, VOORZICHTIG en OPMERKING gebruikt om 

belangrijke veiligheidsinformatie als volgt te benadrukken:

WAARSCHUWING

GELUIDSNIVEAUS. De A-gewogen geluidsdruk van pompapparatuur 

en spuitpistolen kan hoger zijn dan 85 dB (A) afhankelijk van de 

gebruikte installatie. Nadere gegevens over de werkelijke 

geluidsdrukniveaus zijn op verzoek verkrijgbaar. Wij raden u aan 

tijdens spuitwerkzaamheden altijd gehoorbescherming te dragen 

zolang de pomp in bedrijf is.

VOORZICHTIG OPMERKING

Risico’s of onveilige praktijken die ernstig lichamelijk 

letsel, de dood of aanzienlijke materiële schade tot 

gevolg kunnen hebben. 

Risico’s of onveilige praktijken die in lichte mate 

lichamelijk letsel, beschadiging van het product 

of materiële schade tot gevolg kunnen hebben.

Belangrijke informatie met betrekking tot 

installatie, gebruik en onderhoud.

INSPECTEER HET APPARAAT DAGELIJKS. Controleer het apparaat 

elke dag op versleten of defecte onderdelen. Gebruik het apparaat 

niet als u twijfelt aan de staat waarin het verkeert. 

GEBRUIKERSONDERRICHT. Alle 

werknemers moeten opgeleid worden 

voor het gebruik van de apparatuur 

voordat zij met de afwerkmachine 

gaan werken.
GEVAAR DOOR HET VERKEERD GEBRUIK VAN DE INSTALLATIE. 

Verkeerd gebruik van het apparaat kan ertoe leiden dat het springt, 

gebrekkig werkt of onverwachts start, waardoor ernstig letsel kan 

worden veroorzaakt.

WAARSCHUWING VOOR PERSONEN 

MET EEN PACEMAKER. U bevindt zich 

nabij magnetische velden die 

storingen kunnen veroorzaken in de 

werking van sommige pacemakers.

GEVAAR VOOR SNIJWONDEN EN 

GEPLETTE LICHAAMSDELEN. 

Bewegende delen kunnen 

lichaamsdelen pletten of snijwonden 

veroorzaken. Er bestaat pletgevaar en 

gevaar voor snijwonden op elke plaats 

waar zich bewegende onderdelen 

bevinden.

HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER OM DEZE INFORMATIE TER 

BESCHIKKING TE STELLEN AAN DE GEBRUIKER VAN DE APPARATUUR.

WAARSCHUWING
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Bevochtigde Onderdelen Roestvrij Staal, PTFE en PEEK

104253-E4

104167, 104200

Pompgemonteerde overdrukklep

2'' Sanitair

Pompgemonteerde overdrukklep

1 1/2'' Sanitair

Pompgemonteerde overdrukklep

1'' Sanitair

104168, 104201

Onderdeelnr.

Specificaties

Onderdeelnr. Specificaties

104111, 104253, 

104111-E4, 104253-

E4, 104167, 104168

Bedrijfsdruk 22 bar

Bevochtigde Onderdelen Roestvrij Staal, PTFE en PEEK

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

Bedrijfsdruk 16 bar

104111-E4

104202-E4

Vloeistofinlaatverbinding / Vloeistofuitlaatverbinding
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OPMERKINGEN
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BELANGRIJK OPMERKING

Algemene Beschrijving

BELANGRIJK OPMERKING

De klep is ontworpen voor gebruik met oplosmiddel- en watergedragen lakken en vloeistoffen uit de auto- en 

industriële sector.

De Smart overdrukklep is een mechanische oplossing die overdruk in Smart-pompen en laksystemen voorkomt.

Als de druk in het systeem te hoog wordt, leiden de kleppen materiaal direct terug naar de pompingang; 

daardoor blijven de bevochtigde onderdelen te allen tijde nat. 

De reden om de bevochtigde onderdelen voortdurend nat;

te houden is dat vloeistoffen niet kunnen drogen en zo de prestaties van de klep verminderen.

De overdrukklep is een inrichting van puur mechanische aard die bedoeld is als bijkomende voorziening; de 

primaire, aanbevolen elektrische sensor dient op een lagere druk ingesteld te worden als de klep. 

Laat alle druk van het systeem zodat de overdrukklep terugkeert.

Onderzoek en herstel de storing.

De klep keert automatisch terug en is klaar voor gebruik wanneer het systeem gestart wordt.

Bij herhaaldelijke recirculatie van vloeistoffen raakt de vloeistof/pomp verhit, wat het product en de pomp 

beschadigt.

De klep is een veiligheidsinrichting die zo ontworpen is dat zij geactiveerd wordt bij overdruk in de pomp; 

daarom bevelen wij inspectie en vervanging van onderdelen aan zodra het systeem 10 keer geactiveerd is.
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Buitenafmetingen

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

De pijl duidt de pompingang aan. 

de overige aansluitingen leiden direct naar de 

pomp/verdelers.

Uitgang Naar 

Vloeistofonderdeel

Pompuitgang

Pompingang

Ingang 

Pompverdeler

77-3243 R1.5 7/20 www.carlisleft.com



NL

104167 & 104200 - (1'' Sanitair)

De pijl duidt de pompingang aan. 

de overige aansluitingen leiden direct naar de pomp/verdelers.

Buitenafmetingen
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104168 & 104201 - (1 1/2'' Sanitair)

Buitenafmetingen

De pijl duidt de pompingang aan. 

de overige aansluitingen leiden direct naar de pomp/verdelers.
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104167/104200 & 104168/104201

104253-E4 & 104202-E4

Installatie

Overdrukkleppen met montage op de Smart-pomp (zie afbeelding) worden rechtstreeks op de pomp 

gemonteerd, tussen de pompuitgang en de verdelers.
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Installatie

Overdrukklep in normale Bedrijfsmodus (Gesloten)

Overdrukklep Geactiveerd (Open)
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Onderdelen Overdrukklep - 104168/104201/104253

2 162830

1 162750 ASPAKKING 2 

OPMERKINGEN

1

5 193851 ZITTING VOOR HOOFDPAKKING

ONDERDEEL ONDERDEELNR. BESCHRIJVING AANTAL

1

3 162832

1

4

7 193854 VEERKNOP 1

8 194886

1 

193850 ASHOUDER

6 193852 KAP

1 

1

12 194887 1
104200, 104201, 

104202, 104202-E4

13 162744 1 

11 194587 1 104167, 104200

11 193726 E4 POMPGEMONTEERDE ODK

10 193860 STEEL VAN OVERDRUKKLEP

Ø23.52 x 1.78 O-RING

14 195634 PLUG

11 194588 1 104168, 104201

Ø25.12 x 2.62 O-RING

Ø32.99 x 2.62 O-RING

BEIGE VEER

(variant 22 bar)

GRIJZE VEER

(variant 16 bar)

1.5'' HOOFDBEHUIZING VAN 

OVERDRUKKLEP

1'' HOOFDBEHUIZING VAN 

OVERDRUKKLEP

VEERKNOP

(variant 16 bar)

1

104111, 104202, 

104253 104111-E4, 

104253-E4 & 

104202-E4

1 

1 

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

9 193859 ZITTINGBEHUIZING

8 194099 1
104111, 104167, 

104168, 104253

1
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Binnenoppervla

k smeren

Drukverlies in 

systeem

Verwijder/Monteer de zittingbehuizing 

(193859) met gereedschap nr. 172912.

NIET

proberen om de zittingbehuizing te 

verwijderen zonder het specifieke 

gereedschap.

SLEUTEL

LOCTITE

BINÁRIO

VOLGORDE VOOR ONDERHOUD 

(Omkeren bij montage)

SYNTHETISCH SMEERVET

(AGMD-010)

SMEREN
(ONDERDEELNR. 502375)
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Controleren of de pomp/het systeem de ingestelde druk aanhoudt; raadpleeg het 

hoofdstuk storingen als dat niet het geval is

Controleren of de pomp in Smart-modus het ingestelde toerental aanhoudt; 

raadpleeg het hoofdstuk storingen als dat niet het geval is

Wekelijks De lekdetectieopening visueel inspecteren om na te gaan of er lekken zijn

Onderhoud

De levensduur, en dus de periode waarna onderdelen van de klep aan vervanging toe zijn hangen sterk af van 

drie factoren:

Gebruiksfrequentie

Gebruiksduur

Slijtende eigenschappen (abrasiviteit) van de Verpompte Vloeistof 

Als de klep geactiveerd wordt door overdruk in de pomp, heeft dit een grote invloed op de pomp, de pakkingen, 

de klepkop en de zitting. Daarom bevelen wij aan om de set met O-ring en pakking, en de kleprevisieset als 

reserve te bewaren. 

Nazicht Gebruik

Dagelijks

6 Maandelijks
Klepsteel (193860) en zittingbehuizing (193859) visueel inspecteren op slijtage; 

ook controleren op interne lekken of materiaal

Onderhoudsschema
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Problemen Oplossen

Lek aan lekdetectieopening op 

hoofdbehuizing van klep

De klep lekt ten gevolge van 

slijtage/beschadiging, en het Smart-

systeem probeert dit te 

compenseren.

Mogelijke Oorzaak Oplossing

Drukverlies in systeem

De klep lekt ten gevolge van 

slijtage/beschadiging, drukverlies 

doordat de vloeistof door de klep in 

de verdelers lekt.

Klepkop en zittingbehuizing 

controleren op slijtage en 

beschadiging

Het toerental van de pomp stijgt (in 

Smart-modus)

Aspakkingen en klepsteel 

controleren op beschadiging; indien 

nodig onderdelen vervangen

Klepkop en zittingbehuizing 

controleren op slijtage en 

beschadiging

a. Aspakkingen beschadigd (162750)

b. O-Ring beschadigd (162832)

c. Steel beschadigd (193860)

Symptoom
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Vervangingsonderdelen

Aanbevolen Vervangingsonderdelen en -Sets voor Smart-Overdrukklep

Set Nr. Onderdeelnr. Beschrijving Opmerkingen



Zie de hoofdonderdelenlijst voor informatie over de inhoud van de afzonderlijke sets

Opmerking:

Servangingsonderdelen/Sets zijn geschikt voor alle Smart-Overdrukkleppen.

172912 Zittingbehuizingverwijderaar

# 172912 Zittingverwijderaar

 250750 Kleprevisieset

250749 Set met O-Ring en Pakking

BELANGRIJK OPMERKING

Als u de kleprevisieset aanschaft, hebt u ook een zittingverwijderaar (172912) nodig om de zittingbehuizing 

(193859) uit de klepbehuizing te verwijderen. 

NIET

proberen om de zittingbehuizing te verwijderen zonder het specifieke gereedschap.
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E2-15

194591 194591 194591

194900

194901

104167

194591 194594 194594

250760

Gebruik retrofitsets (zie boven) als u een pomp met driedelige spruitstukken gaat moderniseren 

(spruitstukken bestaande uit twee ellebogen en het spruitstuk).

E2-30 104168

Opmerking, de set omvat ook de nodige sanitaire pakking en klemmen

* Heeft Betrekking op Varianten van 16 bar

** Volledige vervangsets ter vervanging van alle bestaande spruitstukken en ellebogen (zie onder), 

geschikt voor de modernisatie van een eendelig of speciaal spruitstuk.

 ** Inclusief alle spruitstukken en ellebogen.

104167 194590 194589 194589

Zie afbeelding 1 en 2

250758 E2-30 104168

E2-60 104168 194593 194591 194591

Smart-Pomp Ombouwsets

250759* E2-40 104201*

194902 E2-40 104201*

194903 E2-60 104168

 ** Inclusief alle spruitstukken en ellebogen.

 ** Inclusief alle spruitstukken en ellebogen.

 ** Inclusief alle spruitstukken en ellebogen.

 ** Inclusief alle spruitstukken en ellebogen.

104253-E4

250788 E4-60 104253-E4 192791 194930 194931

BELANGRIJK OPMERKING

194942 E4-60

Set Nr.
Smart-

Pomp

Overdrukkl

ep

Te monteren sanitaire elleboog

1 2 3

250757 E2-15
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Afbeelding 2

Smart-Pomp Ombouwsets

E2-15 getoond ter referentie, E2-30, 40 en 60 vergelijkbaar met de afgebeeld pomp E2-15.

Afbeelding 1

PRV

2

1

3

3

2
1

PRV
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OPMERKINGEN
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Industrie/Automotive 

Op dit product is de beperkte garantie door Carlisle Fluid Technologies voor materialen en 

vakmanschap van toepassing. De garantie kan vervallen als de aanwijzingen voor het 

onderhoud niet voldoende worden opgevolgd. Het gebruik van onderdelen of accessoires met 

een andere herkomst dan van Carlisle Fluid Technologies zorgt dat de garantie komt te 

vervallen.

Voor specifieke informatie over de garantie kunt u contact opnemen met Carlisle Fluid Technologies 

hieronder.

Carlisle Fluid Technologies is een wereldleider in innovatieve afwerktechnieken. Carlisle Fluid 

Technologies behoudt zich het recht voor om de specificaties van producten zonder voorafgaande 

kennisgeving te wijzigen.

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® en Binks® zijn geregistreerde handelsmerken van Carlisle Fluid 

Technologies, Inc.

© 2020 Carlisle Fluid Technologies,Inc.

China
Tel: +8621-3373 0108

Fax: +8621-3373 0308

Japan
Tel: +81 45 785 6421

Fax: +81 45 785 6517

Australië
Tel: +61 (0) 2 8525 7555

Fax: +61 (0) 2 8525 7575

Noord- en Zuid-

Amerika 

Gratis nummer: 1-888-992-4657

Gratis faxnummer: 1-888-246-5732

Gratis nummer: 1-800-445-3988

Gratis faxnummer: 1-800-445-6643

Voor actuele informatie over onze producten: www.carlisleft.com

Europa, Afrika, 

Midden-Oosten, 

India 

Tel: +44 (0)1202 571 111

Fax: +44 (0)1202 573 488

Alle rechten voorbehouden.

Voor technische ondersteuning of om een erkende distributeur te vinden kunt u contact opnemen met een van 

onze internationale locaties voor verkoop- en klantondersteuning hieronder.

Regio Autospuiterijen 

GARANTIEVOORWAARDEN
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