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Nyomáscsökkentő szelep

Szervizkézikönyv

FONTOS! NE TEGYE TÖNKRE

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ TERMÉKET.

Az Ügyfél felelőssége, hogy az összes kezelő és szervizszakember elolvassa és értelmezze a 

kézikönyvet.

A kézikönyvről további másolatok igényelhetők a helyi Carlisle Fluid Technologies képviselőnél.
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HUTermékleírás / A nyilatkozat tárgya: Smart PRV 104111, 104167, 104168, 104200, 

104201, 104202, 104111-E4, 104253-E4

Οδηγία 2014/34/ΕE (χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες)

az alábbi jogszabályi dokumentumok és harmonizált szabványok betartásával:

EN 1127-1:2011: Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. Alapelvek és módszertan

EN 13463-1:2009: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. Alapmódszer és 

követelmények

EN 13463-5:2011: Robbanásveszélyes légterekben használatos nem villamos felszerelések – Szerkezetbiztonsági 

védelem „c”

Amennyiben a termék használati utasításában a biztonságos használatra/telepítésre vonatkozóan leírt 

összes feltétel teljesül, és a termék a vonatkozó helyi gyakorlatnak megfelelően kerül összeszerelésre.

A Carlisle Fluid Technologies UK Ltd. 

részéről aláírja:

D Smith Értékesítési igazgató (EMEA)

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

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, 

Ringwood Road, 

Bournemouth, BH11 9LH. UK

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a Termék az alábbiakkal való használatra 

lett tervezve:

Víz- és oldószerbázisú anyagok

Veszélyes környezetben is használható:  Zóna 1

Védettségi szint: II 2 G X 

A tanúsítást végző szervezet adatai és 

szerepe:

Element Materials Technology (0891)

A jelen megfelelőségi/beépítési nyilatkozatot 

a gyártó saját kizárólagos felelősségére adta 

ki:

A fent részletezett nyilatkozat tárgya megfelel az Európai Unió vonatkozó harmonizációs 

jogszabályainak:
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PROP 65 FIGYELMEZTETÉS. FIGYELMEZTETÉS: A termék olyan 

vegyi anyagokat tartalmaz, amelyet Kalifornia állam rákkeltőnek, 

születési rendellenességet okozónak vagy a reprodukáló képességet 

károsító hatásúnak minősített.

A NYOMÁS KIENGEDÉSE. Mindig 

kövesse a berendezés használati 

utasításában olvasható eljárást a 

nyomásmentesítéshez.

NAGY NYOMÁSSAL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK. A nagy 

nyomás súlyos sérüléseket okozhat!  A szervizelés megkezdése előtt 

engedjen ki minden nyomást. A szórópisztolyból, szivárgó tömlőből 

vagy megrepedt alkatrészből nagy nyomáson kilépő folyadéksugár a 

bőrön át a testbe hatolhat, és nagyon súlyos sérülést okozhat. A BERENDEZÉS VÉDŐBURKOLATAIT 

NE TÁVOLÍTSA EL. Ne használja a 

berendezést, ha a biztonsági 

berendezéseket eltávolították.
SZTATIKUS FELTÖLTŐDÉS. A folyadék sztatikusan feltöltődhet, amit 

a berendezés, a szórás alatt lévő objektum és a szórás területén lévő 

egyéb elektromosan vezető objektumok megfelelő földelésével le kell 

vezetni.  A nem megfelelő földelés vagy a szikrák miatt tüzet, 

robbanást vagy elektromos áramütést és egyéb súlyos sérülést 

okozó veszélyes helyzet alakulhat ki.

NE ALAKÍTSA ÁT A BERENDEZÉST. A 

berendezés kizárólag a gyártója 

írásbeli jóváhagyására alakítható át.

VÉDŐSZEMÜVEG VISELÉSE. Az oldalról is takaró védőszemüveg 

viselésének elmulasztása súlyos szemsérülést, akár vakságot is 

okozhat.

ELREPÜLŐ OBJEKTUMOK ÁLTAL 

JELENTETT VESZÉLY. A nyomás alatt 

távozó folyadékok vagy gázok, 

elrepülő hulladékok sérülést 

okozhatnak.

KARBANTARTÁS KÖZBEN ÁRAMTALANÍTSA, NYOMÁSMENTESÍTSE, 

VÁLASSZA LE ÉS ZÁRJA KI AZ ÖSSZES ÁRAMFORRÁST. Súlyos vagy 

halálos sérülést okozhat, ha a berendezés karbantartása előtt nem 

kapcsolják ki, válasszák le és zárják ki az áramellátást. A BERENDEZÉS VÉSZLEÁLLÍTÓ 

ESZKÖZEI HELYÉNEK ÉS 

MŰKÖDÉSÉNEK ISMERETE.

A berendezés használatba vétele előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST. A festékszóró berendezés 

használatának megkezdése előtt olvassa el, és értelmezze a kezelési 

utasításban található összes balesetvédelmi, kezelési és karbantartási 

információt.

AUTOMATIKUS BERENDEZÉS. Az 

automatikus berendezés hirtelen, 

figyelmeztetés nélkül beindulhat.

Ezen az alkatrészadatlapon a FIGYELMEZTETÉS, FIGYELEM és MEGJEGYZÉS kifejezések fontos biztonsági 

információkra hívják fel a figyelmet az alábbi módon: 

FIGYELMEZTETÉS

ZAJSZINTEK. A szivattyúrendszer és a szóróberendezés A-súlyozású 

zajszintje a használt beállítástól függően túllépheti a 85 dB-es (A) 

értéket. Az aktuális zajszintek részleteiről kérésre tájékoztatást 

adunk.  A berendezés használata közben mindig használjon fülvédőt.

FIGYELEM MEGJEGYZÉS

Olyan veszélyes és nem biztonságos eljárások, 

amelyek súlyos személyi sérülést, halált vagy 

jelentős anyagi kárt eredményezhetnek.

Olyan veszélyes és nem biztonságos eljárások, 

amelyek kisebb személyi sérülést, a termék 

károsodását vagy anyagi kárt eredményezhetnek.

Fontos üzembe helyezési, kezelési vagy 

karbantartási információk.

VIZSGÁLJA ÁT NAPONTA A BERENDEZÉST. Naponta ellenőrizze a 

berendezést, keressen kopott, törött alkatrészeket. Ne működtesse a 

berendezést, ha nem biztos az állapotában.

A KEZELŐ KÉPZÉSE. Minden kezelőnek 

képzésen kell részt vennie, mielőtt 

üzemeltetni kezdené a festékszóró 

berendezést.

A BERENDEZÉS HELYTELEN HASZNÁLATÁNAK VESZÉLYE. Nem 

rendeltetésszerű használat miatt a berendezés megrepedhet, hibás 

működés, váratlan elindulás léphet fel, ami súlyos sérülést is okozhat.
FIGYELMEZTETÉS SZÍVRITMUS-

SZABÁLYOZÓVAL ÉLŐK SZÁMÁRA. A 

berendezés közelében lévő mágneses 

terek megzavarhatják bizonyos 

szívritmus-szabályozók működését.

SÉRÜLÉSVESZÉLY. A mozgó 

alkatrészek zúzódást, vágott sérülést 

okozhatnak.  Minden olyan pont 

veszélyes, ahol mozgó alkatrész 

található.

A MUNKAADÓ FELELŐSSÉGE, HOGY EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT A BERENDEZÉS KEZELŐJÉNEK 

ELJUTTASSA.

FIGYELMEZTETÉS
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104111, 104253, 

104111-E4, 104253-

E4, 104167, 104168

Rozsdamentes acél, PTFE és PEEKNedvesített alkatrészek

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

Rozsdamentes acél, PTFE és PEEKNedvesített alkatrészek

104253-E4

104167, 104200

Szivattyúra szerelt nyomáscsökkentő szelep

2'' Egészségügyi célra

Szivattyúra szerelt nyomáscsökkentő szelep

1 1/2'' Egészségügyi célra

Szivattyúra szerelt nyomáscsökkentő szelep

1'' Egészségügyi célra

104168, 104201

Cikksz.

Műszaki adatok

Cikksz. Műszaki adatok

Üzemi nyomás 22 bar

Üzemi nyomás 16 bar

104111-E4

104202-E4

Folyadék bemeneti csatlakozása / Folyadék kimeneti csatlakozása
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MEGJEGYZÉSEK
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FONTOS MEGJEGYZÉS

Általános leírás

FONTOS MEGJEGYZÉS

A szelepet autóipari és egyéb ipari alkalmazásra, oldószeres és vízbázisú festékekhez, illetve folyadékokhoz 

tervezték. 

Az intelligens nyomáscsökkentő szelep egy mechanikai megoldás az intelligens szivattyú- és festőrendszer 

túlnyomásának megelőzésére.

Ha a rendszernyomás túlzottan megnövekszik, a szelepek a kialakításuk révén az anyagot egy megkerülő 

vezetéken át közvetlenül a szivattyú bemenetéhez továbbítják, így a nedvesített alkatrészek folyamatosan 

nedvesek maradnak. 

A nedvesített alkatrészek folyamatos nedvesen tartásának előnye: 

nem engedi, hogy a folyadékok kiszárítsák a szelepeket és lerontsák a teljesítményüket.

A nyomáscsökkentő szelep pusztán egy mechanikus eszköz, amelynek rendeltetése az elsődleges és a javasolt 

elektromos érzékelő funkciójának kiegészítése, amelyet a szelepénél alacsonyabb nyomásra kell beállítani. 

Teljesen mértékben nyomásmentesítse a rendszert, hogy a nyomáscsökkentő szelep újra visszaüljön az ülékébe,

majd vizsgálja ki, és hárítsa el a hibát.

A szelep automatikusan visszaül az ülékébe, és üzemkész állapotba áll a rendszer indításakor.

A folyadékok ismételt keringtetése növeli a hőátadást a folyadék/szivattyú között, és kárt tesz a termékben és a 

szivattyúban is.

A szelep egy olyan biztonsági berendezés, amely akkor lép működésbe, ha a szivattyú nyomása túlzott 

mértékben megnő, ezért javasoljuk, hogy vizsgálja meg és cserélje ki az alkatrészeket 10 aktiválás után
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Bennfoglaló méretek

104253-E4 & 104202-E4 - (2'' Egészségügyi típus)

A szivattyú bemenetét nyíl jelzi, 

a többi nyílás közvetlenül a 

szivattyúhoz/elosztókhoz csatlakozik.

Folyadékszekció 

kimenete

Szivattyú 

kimenete

Szivattyú bemenete

Szivattyú 

elosztóbemenete
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104167 & 104200 - (1'' Egészségügyi típus)

A szivattyú bemenetét nyíl jelzi, 

a többi nyílás közvetlenül a szivattyúhoz/elosztókhoz csatlakozik.

Bennfoglaló méretek
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104168 & 104201 - (1 1/2'' Egészségügyi típus)

Bennfoglaló méretek

A szivattyú bemenetét nyíl jelzi, 

a többi nyílás közvetlenül a szivattyúhoz/elosztókhoz csatlakozik.
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104167/104200 & 104168/104201

104253-E4 & 104202-E4

Üzembe Helyezés

Az intelligens szivattyúra szerelt nyomáscsökkentő szelep közvetlenül a szivattyúra, a szivattyú kimenete és az 

elosztók közé van beépítve.
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Üzembe Helyezés

A nyomáscsökkentő szelep normál állásban (zárva)

A nyomáscsökkentő szelep működés közben (nyitva)
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Nyomáscsökkentőszelep-egység - 104168/104201/104253

2 162830

1 162750 TENGELYTÖMÍTÉS 2 

MEGJEGYZÉSEK

1

5 193851 FŐ TÖMÍTÉSHÁZ

TÉTEL CIKKSZ. MEGNEVEZÉS MENNY.

1

3 162832

1

4

7 193854 RUGÓS GOMB 1

8 194886

1 

193850 TENGELYRÖGZÍTŐ ELEM

6 193852 SAPKA

1 

1

12 194887 1
104200, 104201, 

104202, 104202-E4

13 162744 1 

11 194587 1 104167, 104200

11 193726
E4 SZIVATTYÚRA SZERELT 

NYOMÁSCSÖKKENTŐ SZELEP

10 193860
NYOMÁSCSÖKKENTŐ SZELEP 

SZÁRSZERELVÉNYE

Ø23.52 x 1.78 O-GYŰRŰ 

14 195634 DUGASZ

11 194588 1 104168, 104201

Ø25.12 x 2.62 O-GYŰRŰ 

Ø32.99 x 2.62 O-GYŰRŰ 

BÉZS RUGÓ

(22 bar nyomású változat)

SZÜRKE RUGÓ

(16 bar nyomású változat)

1.5'' NYOMÁSCSÖKKENTŐ SZELEP 

FŐ SZELEPTESTE

1'' NYOMÁSCSÖKKENTŐ SZELEP FŐ 

SZELEPTESTE

RUGÓS GOMB 

(16 bar nyomású változat)

1

104111, 104202, 

104253 104111-E4, 

104253-E4 & 

104202-E4

1 

1 

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

9 193859 ÜLÉKHÁZ

8 194099 1
104111, 104167, 

104168, 104253

1
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Zsírozza meg a 

belső furatot

Nyomáscsökken

és a 

rendszerben

Távolítsa el/szerelje fel az ülékházat 

(193859) az 172912 sz. szerszámmal.

NE

kísérelje meg az ülékházat a 

célszerszám nélkül eltávolítani.

JELMAGYARÁZAT 

LOCTITE

NYOMATÉK

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

(Az összeszerelés fordított sorrendben történik)

SZINTETIKUS ZSÍR

(AGMD-010)

ZSÍR
(CIKKSZ. 502375)
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Ellenőrizze, hogy a szivattyú/rendszer tartja-e a beállított nyomást, ha nem, 

kövesse a hibakeresési rész utasításait

Intelligens üzemmódban ellenőrizze, hogy a szivattyú/rendszer tartja-e a beállított 

fordulatszámot, ha nem, kövesse a hibakeresési rész utasításait

Hetente
Szemrevételezéssel ellenőrizze a szivárgás-ellenőrző kémlelőlyukat, hogy a 

rendszer nem szivárog-e

Karbantartás

A szelep alkatrészeinek élettartamát, és ennek megfelelően a csere előtt várható, hátralévő élettartamát 

alapvetően három fő tényező befolyásolja számottevően:

A műveletek száma

A működtetés időtartama

A szállított folyadék koptató hatása

Jelentősen kihat a tömítésekre, a szelepfejre és szelepülékre, ha a szelep a szivattyú túlnyomása miatt lép 

működésbe, ezért javasoljuk, hogy az O-gyűrűt, a tömítést és a nagyjavító készleteket őrizze meg 

pótalkatrészként.

Vizsgálat Használat

Naponta

6 havonta
Szemrevételezéssel ellenőrizze a szelepszár-szerelvényt (193860) és az ülékházat 

(193859), hogy nem kopott-e el, illetve keressen belső anyagszivárgást.

Karbantartási ütemterv
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Hibakeresés

Szivárgás a fő szeleptesten lévő 

szivárgásellenőrző kémlelőlyuknál

A szelep kopás/sérülés miatt 

szivárog, és az intelligens rendszer 

ezt igyekszik kompenzálni.

Lehetséges ok Megoldás

Nyomáscsökkenés a rendszerben

A szelep kopás/sérülés miatt 

szivárog, nyomásveszteség lép fel a 

folyadék szivárgása miatt a 

szelepből az elosztókba.

Keressen kopást vagy sérülést a 

szelepfejen és az ülékházon

A szivattyú fordulatszáma növekszik 

(Intelligens üzemmódban)

Ellenőrizze a tengelytömítéseket és 

a szelepszárat, és szükség szerint 

cserélje ki a az alkatrészeket

Keressen kopást vagy sérülést a 

szelepfejen és az ülékházon

a. Sérült tengelytömítések (162750)

b. Sérült O-gyűrű (162832)

c. Sérült szelepszárszerelvény 

(193860)

Tünet
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Pótalkatrészek listája

Javasolt pótalkatrészek és -készletek az intelligens nyomáscsökkentő szelephez

Készlet 

száma
Cikksz. Megnevezés Megjegyzések



Az egyes készletek tartalmát lásd a fő alkatrészlistán

Megjegyzés:

A pótalkatrészek/készletek kompatibilisek minden intelligens nyomáscsökkentő szeleppel.

172912 Ülékház-eltávolító szerszám

# 172912 Ülékeltávolító szerszám

 250750 Szelep nagyjavító készlete

250749 O-gyűrű és tömítéskészlet

FONTOS MEGJEGYZÉS

Ha a szelephez nagyjavító készletet rendel, ülékeltávolító szerszámra (172912) is szüksége lesz az ülékház 

szeleptestből való eltávolításához (193859). 

NE

kísérelje meg az ülékházat a célszerszám nélkül eltávolítani.
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Új, beépítendő könyökidom egészségügyi használatraNyomáscsö

kkentő 

szelep

Intelligens 

szivattyú

Készlet 

száma

E2-15

194591 194591 194591

194900

194901

104167

194591 194594 194594

250760

Az utólagos beépítőkészleteket (lásd fent) akkor használja, amikor a szivattyút háromdarabos 

elosztóval egészíti ki (két könyökidomból és egy elosztóból álló elosztószerelvény).

E2-30 104168

Felhívjuk a figyelmét, hogy a készlet tartalmazza a megfelelő egészségügyi tömítést és szorítóbilincseket is

* A 16 bar nyomású változat

** Teljes cserealkatrész-készletek az összes meglévő elosztó és könyökidom cseréjéhez (lásd alább), 

amely olyan szivattyú javításához megfelelő, amely 1 darabban készült vagy speciális elosztót használ.

 ** Valamennyi elosztó és könyökidom mellékelve.

104167 194590 194589 194589

Lásd az ábrán 1 és 2

250758 E2-30 104168

E2-60 104168 194593 194591 194591

Intelligens szivattyú utólagos beépítőkészletei

250759* E2-40 104201*

194902 E2-40 104201*

194903 E2-60 104168

 ** Valamennyi elosztó és könyökidom mellékelve.

 ** Valamennyi elosztó és könyökidom mellékelve.

 ** Valamennyi elosztó és könyökidom mellékelve.

 ** Valamennyi elosztó és könyökidom mellékelve.

104253-E4

250788 E4-60 104253-E4 192791 194930 194931

FONTOS MEGJEGYZÉS

194942 E4-60

1 2 3

250757 E2-15
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2. ábra

Intelligens szivattyú utólagos beépítőkészletei

Az E2-15 referenciaként szolgál, míg az E2-30, 40 és 60 modellek hasonlóak a bemutatott E2-15 szivattyúhoz.

1. ábra

PRV

2

1

3

3

2
1

PRV

77-3243 R1.5 18/20 www.carlisleft.com



HU

MEGJEGYZÉSEK
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Ipari/Gépjárműipari

A termékre a Carlisle Fluid Technologies anyag- és megmunkálási korlátozott garanciát vállal. 

A Carlisle Fluid Technologies vállalattól eltérő forrásból származó bármilyen alkatrész vagy 

tartozék használata minden garanciát érvénytelenít. A mellékelt karbantartási útmutató 

előírásainak be nem tartása érvénytelenítheti a garanciát.

A specifikus garanciális információkért forduljon a Carlisle Fluid Technologies vállalathoz.

A Carlisle Fluid Technologies az innovatív fényezési technológiák globális szintű vezetője. A Carlisle 

Fluid Technologies fenntartja a jogot a készülékek műszaki adatainak előzetes értesítés nélküli 

módosítására.

A DeVilbiss®, a Ransburg®, a MS®, a BGK® és a Binks® a Carlisle Fluid Technologies, Inc., vállalat 

bejegyzett védjegyei.
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Kína
Tel: +86 21-3373 0108

Fax: +86 21-3373 0308

Japán
Tel: +81 (0)45 785 6421

Fax: +81 (0)45 785 6517

Ausztrália
Tel: +61 (0)2 8525 7555

Fax: +61 (0)2 8525 7575

Amerikai 

Kontinens

Ingyenes hívószám: +1-888-992-4657

Ingyenes fax: +1-888-246-5732

Ingyenes hívószám: +1-800-445-3988

Ingyenes fax: +1-800-445-6643

A termékeinkre vonatkozó legfrissebb információkért keresse fel weboldalunkat: www.carlisleft.com

Európa, Afrika, 

Közel-Kelet, 

India

Tel: +44 (0)1202 571 111

Fax: +44 (0)1202 573 488

Minden jog fenntartva.

Műszaki segítségért vagy a helyi hivatalos forgalmazó címéért forduljon az alább felsorolt bármelyik nemzetközi 

értékesítési és ügyfélszolgálati kirendeltségünkhöz.
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