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Zawór Nadmiarowy Ciśnieniowy

Instrukcja Serwisowa

WAŻNE! NIE NISZCZYĆ

PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI TEGO PRODUKTU  NALEŻY PRZECZYTAĆ 

WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

Klient jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy operatorzy i personel serwisowy przeczytali i zrozumieli 

niniejszą instrukcję.

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Carlisle Fluid Technologies w sprawie dodatkowych 

kopii niniejszej instrukcji.
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PLOpis Produktu / Przedmiot Deklaracji: Smart PRV 104111, 104167, 104168, 104200, 

104201, 104202, 104111-E4, 104253-E4

Dyrektywa ATEX 2014/34/EU

za sprawą zgodności z następującymi dokumentami statutowymi i normami zharmonizowanymi:

EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi – Pojęcia podstawowe

EN 13463-1:2009 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Podstawowe metody i 

wymagania

EN 13463-5:2011 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Ochrona za pomocą 

bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c”

Pod warunkiem że spełnione zostały wszelkie warunki bezpiecznego użytkowania/instalacji podane w 

dokumentacji produktu i został on zainstalowany zgodnie z wszelkimi stosownymi obowiązującymi 

lokalnie kodeksami postępowania.

Podpis w imieniu Carlisle Fluid Technologies 

UK Ltd:

D Smith Dyrektor Sprzedaży (EMEA)

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

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, 

Ringwood Road, 

Bournemouth, BH11 9LH. UK

Deklaracja Zgodności EU

Ten Produkt jest przeznaczony do użytku z: Materiały na bazie rozpuszczalnika i wody

Przystosowany do użytkowania w strefach 

zagrożenia:

Strefa 1

Poziom Ochrony: II 2 G X 

Dane i rola jednostki notyfikowanej: Element Materials Technology (0891)

Niniejsza deklaracja zgodności/włączenia 

jest wystawiona na wyłączną 

odpowiedzialność producenta:

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnym unijnym prawodawstwem 

harmonizacyjnym:
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OSTRZEŻENIE PROP. 65. OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera związki 

chemiczne uznawane w stanie Kalifornia za powodujące nowotwory, 

wady wrodzone i inne szkody reprodukcyjne.

PROCEDURA UWALNIANIA CIŚNIENIA 

. Należy zawsze przestrzegać 

procedury uwalniania ciśnienia 

podanej w instrukcji obsługi 

urządzenia.

UWAGA DOTYCZĄCA WYSOKIEGO CIŚNIENIA. Wysokie ciśnienie 

może powodować poważne obrażenia ciała. Przed rozpoczęciem 

czynności serwisowych należy uwolnić całe ciśnienie. Rozpylona ciecz 

z pistoletu lakierniczego, nieszczelnego przewodu lub pękniętych 

elementów może wniknąć do ciała, powodując niezwykle poważne 

obrażenia. 

OSŁONY URZĄDZENIA POWINNY 

ZNAJDOWAĆ SIĘ NA SWOIM 

MIEJSCU. Nie wolno eksploatować 

urządzeń ze zdemontowanymi 

urządzeniami zabezpieczającymi.ŁADUNEK STATYCZNY . Płyn może wywołać ładunek statyczny, który 

należy odprowadzić przez prawidłowe uziemienie urządzenia, 

obiektów do natrysku lub innych przewodzących prąd elektryczny 

przedmiotów w obszarze dozowania. Nieprawidłowe uziemienie lub 

iskry mogą spowodować zagrożenie i wywołać pożar, eksplozję lub 

porażenie elektryczne bądź prowadzić do innych poważnych obrażeń 

ciała.

NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ 

URZĄDZENIA. Nie wolno modyfikować 

urządzenia bez pisemnej zgody 

producenta.

NALEŻY NOSIĆ OKULARY OCHRONNE. Niestosowanie okularów 

ochronnych z osłonami bocznymi może doprowadzić do poważnych 

obrażeń oczu lub ślepoty.

ZAGROŻENIE POWODOWANE PRZEZ 

WYRZUCONE W POWIETRZE 

ELEMENTY. Ciecze lub gazy 

wydobywające się podczas 

odpowietrzania, uwalniane pod 

ciśnieniem albo wyrzucone w 

powietrze fragmenty mogą 

spowodować obrażenia ciała.
PODCZAS KONSERWACJI NALEŻY WYŁĄCZAĆ SPOD NAPIĘCIA, 

ODŁĄCZAĆ I BLOKOWAĆ WSZYSTKIE ŹRÓDŁA ENERGII. 

Zaniedbanie wyłączenia spod napięcia, odłączenia i zablokowania 

wszystkich źródeł energii przed przystąpieniem do konserwacji 

urządzenia może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
NALEŻY WIEDZIEĆ, GDZIE I W JAKI 

SPOSÓB WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE W 

SYTUACJI AWARYJNEJ

Przed przystąpieniem do eksploatacji tego urządzenia należy przeczytać następujące ostrzeżenia.

NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ. Przed przystąpieniem do 

eksploatacji urządzeń do wykańczania należy przeczytać i przyswoić 

sobie wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, eksploatacji i 

konserwacji podane w instrukcji obsługi.

URZĄDZENIE AUTOMATYCZNE . 

Urządzenia automatyczne mogą 

uruchomić się nieoczekiwanie, bez 

ostrzeżenia.

W niniejszej karcie części słowa OSTRZEŻENIE, UWAGA i WSKAZÓWKA są używane w celu położenia nacisku na 

ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, w następujący sposób:

OSTRZEŻENIE

POZIOMY HAŁASU. A-ważony poziom dźwięku urządzeń 

pompujących i pistoletów natryskowych może przekraczać 85 dB(A), 

w zależności od regulacji. Szczegółowe dane dotyczące poziomu 

hałasu są dostępne na życzenie. Zaleca się, aby podczas 

natryskiwania w trakcie pracy pompy stosować słuchawki ochronne.

UWAGA WSKAZÓWKA

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą 

spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub 

znaczne szkody majątkowe.

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które 

mogą spowodować drobne obrażenia ciała, 

uszkodzenia produktu lub szkody majątkowe.

Ważne informacje dotyczące montażu, 

eksploatacji lub konserwacji.

URZĄDZENIE NALEŻY SPRAWDZAĆ CODZIENNIE. Urządzenie należy 

codziennie sprawdzać pod kątem zużytych lub uszkodzonych części. 

Nie należy eksploatować urządzenia w przypadku braku pewności co 

do jego stanu.

SZKOLENIE OPERATORA. Przed 

rozpoczęciem eksploatacji urządzeń do 

wykańczania cały personel musi zostać 

przeszkolony.

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO ZASTOSOWANIA 

URZĄDZEŃ. Niewłaściwe zastosowanie może spowodować pęknięcie, 

usterkę lub nieoczekiwane uruchomienie i doprowadzić do 

poważnych obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE 

ROZRUSZNIKÓW SERCA . Urządzenie 

wytwarza pola elektromagnetyczne, 

które mogą zakłócić pracę niektórych 

rozruszników serca.

ZAGROŻENIE W MIEJSCU ŚCIŚNIĘCIA 

. Części ruchome mogą spowodować 

zmiażdżenie i przecięcie. Miejscami 

ściśnięcia są ogólnie wszystkie 

obszary, w których znajdują się części 

ruchome.

PRACODAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEKAZANIE TYCH INFORMACJI OPERATOROWI 

URZĄDZENIA.

OSTRZEŻENIE
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104111, 104253, 

104111-E4, 104253-

E4, 104167, 104168

Stal Nierdzewna, PTFE i PEEKElementy Zwilżane

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

Stal Nierdzewna, PTFE i PEEKElementy Zwilżane

104253-E4

104167, 104200

Zawór bezpieczeństwa do montażu na pompie

2'' Sanitarne 

Zawór bezpieczeństwa do montażu na pompie

1 1/2'' Sanitarne 

Zawór bezpieczeństwa do montażu na pompie

1'' Sanitarne 

104168, 104201

Nr Części

Dane techniczne

Nr Części Dane techniczne

Ciśnienie Robocze 22 bar

Ciśnienie Robocze 16 bar

104111-E4

104202-E4

Przyłącze wlotu cieczy / Przyłącze wylotu cieczy
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UWAGI
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WAŻNA INFORMACJA

Opis Ogólny

WAŻNA INFORMACJA

Zawór ten został zaprojektowany pod kątem motoryzacyjnych i przemysłowych zastosowań wykorzystujących 

farby i ciecze na bazie rozpuszczalników i wody.

Zawór nadmiarowy ciśnienia serii Smart stanowi mechaniczne rozwiązanie zapobiegające powstaniu 

nadmiernego ciśnienia w pompach typu Smart oraz systemie lakierniczym.

W razie nadmiernego ciśnienia zawory kierują materiał z powrotem do wlotu pompy, dzięki czemu elementy 

zwilżane pozostają zawsze zwilżone. 

Utrzymanie elementów zwilżanych w stanie zwilżonym;

daje korzyść polegającą na tym, że zapobiega mogącemu wpływać na działanie zaworów wysychaniu cieczy.

Zawór nadmiarowy ciśnienia jest urządzeniem mechanicznym mającym na celu uzupełniać podstawowy i 

zalecany czujnik elektryczny, który musi być ustawiony na niższą wartość ciśnienia niż zawór. 

Należy całkowicie uwolnić ciśnienie z układu w celu zamknięcia zaworu bezpieczeństwa,

a następnie znaleźć i usunąć przyczynę usterki.

Zawór samoczynnie się zamknie i będzie gotowy do użycia przy uruchomieniu systemu.

Wielokrotna cyrkulacja cieczy spowoduje większe nagrzewanie się cieczy/pompy mogące doprowadzić do 

degradacji produktu i pompy.

Zawór stanowi urządzenie zabezpieczające, które uruchamia się w razie wystąpienia nadmiernego ciśnienia w 

pompie. Z tego powodu zalecamy przeprowadzenie kontroli i wymiany części po 10 cyklach zadziałania.
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Wymiary Gabarytowe

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

Strzałka wskazuje złącze od strony wlotu do 

pompy, 

pozostałe złącza są podłączone bezpośrednio do 

pompy/rozgałęziaczy.

Wylot Sekcji Cieczy

Wylot Pompy

Wlot Pompy

Wlot 

Rozgałęziacza 

Pompy
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104167 & 104200 - (1'' Sanitarne)

Strzałka wskazuje złącze od strony wlotu do pompy, 

pozostałe złącza są podłączone bezpośrednio do pompy/rozgałęziaczy.

Wymiary Gabarytowe
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104168 & 104201 - (1 1/2'' Sanitarne)

Wymiary Gabarytowe

Strzałka wskazuje złącze od strony wlotu do pompy, 

pozostałe złącza są podłączone bezpośrednio do pompy/rozgałęziaczy.
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104167/104200 & 104168/104201

104253-E4 & 104202-E4

Instalacja

Przedstawione na ilustracji zawory nadmiarowe ciśnienia Smart zamocowane do pompy są mocowane 

bezpośrednio do pompy między jej złączem wylotowym a rozgałęziaczami.
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Instalacja

Zawór nadmiarowy podczas normalnej pracy (Zamknięty)

Zawór Nadmiarowy po Zadziałaniu (Otwarty)
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Zespół Zawór Nadmiarowy Ciśnieniowy - 104168/104201/104253

2 162830

1 162750 USZCZELKA WAŁU 2 

UWAGI

1

5 193851 USZCZELNIENIE GŁÓWNE KORPUSU

POZYCJA NR CZĘŚCI. OPIS IL.

1

3 162832

1

4

7 193854 PRZYCISK SPRĘŻYNOWY 1

8 194886

1 

193850 POKRYWA KORPUSU ZAWORU

6 193852 POKRYWA

1 

1

12 194887 1
104200, 104201, 

104202, 104202-E4

13 162744 1 

11 194587 1 104167, 104200

11 193726
E4 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DO 

MONTAŻU NA POMPIE

10 193860 ZESPÓŁ TRZPIENIA ZAWORU

Ø23.52 x 1.78 O-RING

14 195634 KOREK

11 194588 1 104168, 104201

Ø25.12 x 2.62 O-RING

Ø32.99 x 2.62 O-RING

SPRĘŻYNA BEŻOWA

(wersja 22 bary)

SPRĘŻYNA SZARA

(wersja 16 bary)

1.5'' KORPUS GŁÓWNY ZAWORU

1'' KORPUS GŁÓWNY ZAWORU

PRZYCISK SPRĘŻYNOWY 

(wersja 16 bary)

1

104111, 104202, 

104253 104111-E4, 

104253-E4 & 

104202-E4

1 

1 

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

9 193859 OBUDOWA SIEDZISKA

8 194099 1
104111, 104167, 

104168, 104253

1

77-3243 R1.5 12/20 www.carlisleft.com



PL

Nasmarować 

otwór 

wewnętrzny

Utrata ciśnienia 

w systemie

Do Demontażu/Montażu obudowy siedziska 

(193859) stosować narzędzie nr 172912.

NIE WOLNO

próbować demontować obudowy 

siedziska bez dedykowanego narzędzia.

LEGENDA

LOCTITE

MOMENT

KOLEJNOŚĆ KONSERWACJI 

(Odwrotnie w przypadku montażu)

SMAR SYNTETYCZNY

(AGMD-010)

SMAR
(NR CZĘŚCI 502375)
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Sprawdzić, czy pompa/system utrzymuje zadane ciśnienie, w przeciwnym razie 

postępować zgodnie z tabelą rozwiązywania problemów

Czy w trybie Inteligentnym pompa utrzymuje zadaną prędkość, w przeciwnym 

razie postępować zgodnie z tabelą rozwiązywania problemów

Co tydzień
Wizualne sprawdzenie otworu do wykrywania wycieków w celu sprawdzenia 

szczelności

Konserwacja

Na żywotność, a zatem na spodziewany czas eksploatacji przed wymianą podzespołów zaworu, wpływ mają trzy 

główne czynniki:

Liczba zadziałań

Czas pracy w stanie uruchomienia

Właściwości ścierne Tłoczonych Cieczy

Jeżeli zadziałanie zaworu nastąpi na skutek nadmiernego ciśnienia pompy, uszczelnienia, głowica i siedziska 

zaworu podlegają znacznemu zużyciu. Z tego powodu zalecamy utrzymywanie na stanie pierścieni o-ring i 

uszczelek wraz z zestawami do remontu zaworu.

Inspekcja Obsługa

Codziennie

6 Raz na Miesiąc
Wizualna kontrola zespołu trzpienia zaworu (193860) i obudowy siedziska 

(193859) pod kątem zużycia i kontrola występowania wewnętrznych nieszczelności.

Harmonogram konserwacji
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Wykrywanie Usterek

Wycieki z otworu do wykrywania 

wycieków w korpusie głównym 

zaworu

Zawór jest nieszczelny na skutek 

zużycia/uszkodzeń, system Smart 

próbuje skompensować 

nieszczelności.

Możliwa Przyczyna Środki Zaradcze

Utrata ciśnienia w systemie

Zawór jest nieszczelny na skutek 

zużycia/uszkodzeń, utrata ciśnienia 

występuje na skutek przedostawania 

się cieczy przez zawór do 

rozgałęziaczy.

Sprawdzić głowicę zaworu i 

obudowę siedziska pod kątem 

zużycia lub uszkodzeń

W trybie Smart pompa pracuje z 

wyższą szybkością

Sprawdzić uszczelki trzpienia i 

trzpień zaworu pod kątem 

uszkodzeń, w razie potrzeby 

wymienić odpowiednie części

Sprawdzić głowicę zaworu i 

obudowę siedziska pod kątem 

zużycia lub uszkodzeń

a. Uszkodzony uszczelki trzpienia 

(162750)

b. Zużyty pierścień O-Ring (162832)

c. Uszkodzony zespół trzpienia 

(193860)

Objaw
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Lista Części Zamiennych

Zalecane Części i Zestawy Części Zapasowych dla Zaworów Nadmiarowych 

Ciśnienia typu Smart

Nr 

Zestawu
Nr Części Opis Uwagi



Informacje o elementach zawartych w poszczególnych zestawach znajdują się na listach głównych elementów

Wskazówka:

Części Zapasowe/Zestawy są zgodne ze wszystkimi Zaworami Nadmiarowymi Ciśnienia typu Smart.

172912 Narzędzie do demontażu obudowy siedziska

# 172912 Narzędzie do Demontażu Siedziska

 250750 Zestaw do Remontu Zaworów

250749 Zestaw Pierścieni O-Ring i Uszczelek

WAŻNA INFORMACJA

Przy zamawianiu zestawu do remontu zaworu należy pamiętać, że w celu demontażu obudowy siedziska 

(193859) wymagane est także narzędzie do demontażu siedziska (172912). 

NIE WOLNO

próbować demontować obudowy siedziska bez dedykowanego narzędzia.
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Wymagane nowe kolanko sanitarne
Zawór 

Nadmiaro

wy 

Ciśnienia

Pompa 

Smart

Nr 

Zestawu

E2-15

194591 194591 194591

194900

194901

104167

194591 194594 194594

250760

Przy modernizacji pompy z trzyczęściowymi rozdzielaczami (rozdzielaczami składającymi się z dwóch 

kolanek i trójnika) należy stosować zestawy do modernizacji (zob. wyżej).

E2-30 104168

Należy pamiętać, że zestaw zawiera także odpowiednią uszczelkę i zaciski sanitarne

* Oznacza Wersję o Ciśnieniu 16 barów

** Kompletne zestawy zamienne pozwalające na wymianę wszystkich dotychczasowych 

rozdzielaczy/trójników i kolanek (zob. poniżej), przeznaczone do modernizacji pomp wyposażonych w 

rozdzielacze jednoczęściowe lub w specjalnym wykonaniu.

 ** Wszystkie trójniki i kolanka są dołączone do zestawu.

104167 194590 194589 194589

Patrz rysunek 1 i 2

250758 E2-30 104168

E2-60 104168 194593 194591 194591

Zestawy do Modernizacji Pomp Typu Smart

250759* E2-40 104201*

194902 E2-40 104201*

194903 E2-60 104168

 ** Wszystkie trójniki i kolanka są dołączone do zestawu.

 ** Wszystkie trójniki i kolanka są dołączone do zestawu.

 ** Wszystkie trójniki i kolanka są dołączone do zestawu.

 ** Wszystkie trójniki i kolanka są dołączone do zestawu.

104253-E4

250788 E4-60 104253-E4 192791 194930 194931

WAŻNA INFORMACJA

194942 E4-60

1 2 3

250757 E2-15
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Rysunek 2

Zestawy do Modernizacji Pomp Typu Smart

Przedstawiona poglądowo pompa E2-15, pompy E2-30, 40 oraz 60 są zbliżone budową do pompy E2-15.

Rysunek 1

PRV

2

1

3

3

2
1

PRV
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UWAGI
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Przemysł / Motoryzacja

Ten produkt jest objęty ograniczoną gwarancją Carlisle Fluid Technologies na materiały i 

wykonanie. Zastosowanie jakichkolwiek części lub akcesoriów pochodzących ze źródła innego 

niż Carlisle Fluid Technologies spowoduje utratę wszelkich gwarancji. Nieuzasadnione 

nieprzestrzeganie jakichkolwiek wytycznych dotyczących konserwacji może spowodować 

unieważnienie gwarancji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji prosimy o kontakt z Carlisle Fluid 

Technologies.

Carlisle Fluid Technologies jest globalnym liderem w dziedzinie innowacyjnych technologii aplikacji 

powłok powierzchniowych. Carlisle Fluid Technologies zastrzega sobie prawo do zmiany danych 

technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® i Binks® są zastrzeżonymi nazwami handlowymi firmy Carlisle 

Fluid Technologies, Inc.

© 2020 Carlisle Fluid Technologies,Inc.

Chiny
Tel.: +8621-3373 0108

Faks: +8621-3373 0308

Japonia
Tel.: +81 45 785 6421

Faks: +81 45 785 6517

Australia
Tel.: +61 (0) 2 8525 7555

Faks: +61 (0) 2 8525 7575

Ameryki
Tel. bezpłatny: 1-888-992-4657

Faks bezpłatny: 1-888-246-5732

Tel. bezpłatny: 1-800-445-3988

Faks bezpłatny: 1-800-445-6643

Najnowsze informacje o naszych produktach można znaleźć na stronie www.carlisleft.com

Europa, Afryka, 

Bliski Wschód, 

Indie

Tel.: +44 (0)1202 571 111

Faks: +44 (0)1202 573 488

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać pomoc techniczną lub znaleźć autoryzowanego dystrybutora, należy skontaktować się z jednym z 

naszych międzynarodowych biur sprzedaży i obsługi klienta z poniższej listy.

Region Renowacja Samochodowych 

Powłok Lakierniczych

ZASADY GWARANCJI
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