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Ventil na Uvoľnenie Tlaku

Servisná Príručka

DÔLEŽITÉ! NEZNIČTE

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED ZAĆATÍM POUŽÍVANIA TOHTO VÝROBKU .

Je zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť, aby si obsluha a servisný personál prečítali tento návod a 

porozumeli mu.

Ak si želáte kópie tohto návodu, kontaktujte svojho miestneho zástupcu spoločnosti Carlisle Fluid 

Technologies.
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SKPopis Produktu / Predmet Vyhlásenia: Smart PRV 104111, 104167, 104168, 104200, 

104201, 104202, 104111-E4, 104253-E4

Smernica ATEX 2014/34/EU

zhodou s nasledovnými zákonnými dokumentmi a harmonizovanými normami:

EN 1127-1:2011 Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu - Základné pojmy a metodika

EN 13463-1:2009 Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér - Základné metódy a požiadavky

EN 13463-5: 2011 Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér – Ochrana bezpečnou 

konštrukciou „c“

Za predpokladu, že boli splnené všetky podmienky bezpečného používania / inštalácie uvedené 

v príručkách k výrobku a zariadenie bolo nainštalované v súlade so všetkými platnými miestnymi 

zásadami.

Podpis za spoločnosť Carlisle Fluid 

Technologies UK Ltd:

D Smith Riaditeľ Obchodného Oddelenia (EMEA)

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

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, 

Ringwood Road, 

Bournemouth, BH11 9LH. UK

EÚ Vyhlásenie o Zhode

Tento Výrobok je určený na používanie s: Materiály na báze vody a rozpúšťadla

Vhodné na používanie v nebezpečnom 

prostredí:

Zóna 1

Úroveň Ochrany: II 2 G X 

Údaje notifikovaného orgánu a jeho úloha: Element Materials Technology (0891)

Toto Vyhlásenie o zhode/začlenení je vydané 

výhradne na zodpovednosť výrobcu:

Vyššie opísaný predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi 

Únie:
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PROP 65 VAROVANIE. VAROVANIE:Tento produkt obsahuje 

chemikálie známe v štáte Kalifornia tým, že spôsobujú rakovinu a 

defekty u novorodencov alebo iné poškodenia v reprodukčnom 

reťazci.

POSTUP UVOĽŇOVANIA TLAKU. Vždy 

postupujte podľa postupu pre 

uvoľňovanie tlaku, ktorý sa nachádza 

v návode na obsluhu zariadenia.

VYSOKÝ TLAK. Vysoký tlak môže spôsobiť vážne zranenie.  Pred 

vykonávaním servisných aktivít zariadenie odtlakujte. Rozprašovaná 

kvapalina z pištole, deravá hadica alebo poškodené súčiastky môžu 

do vášho tela vstreknúť kvapalinu a tým spôsobiť mimoriadne vážne 

zranenie. DBAJTE, ABY BOLI CHRÁNIČE 

ZARIADENIA NA SVOJOM MIESTE. 

Zariadenie neprevádzkujte, ak bolo 

bezpečnostné zariadenie odstránené.
STATICKÝ NÁBOJ. V kvapaline sa môže vytvoriť statický náboj, ktorý 

je nutné rozptýliť prostredníctvom riadneho uzemnenia zariadenia, 

striekaných predmetov a všetkých ostatných elektricky vodivých 

predmetov na mieste striekania.  Nedostatočné uzemnenie alebo 

iskry môžu spôsobiť nebezpečné podmienky, ktoré vedú k vzniku 

ohňa, výbuchu alebo elektrického šoku a iných vážnych zranení.

NIKDY NEUPRAVUJTE ZARIADENIE. 

Zariadenie neupravujte, pokiaľ nemáte 

písomný súhlas výrobcu zariadenia.

POUŽÍVAJTE BEZPEČNOSTNÉ OKULIARE. Zanedbanie používania 

bezpečnostných okuliarov s postrannými chráničmi môže mať za 

následok vážne poranenie oka alebo slepotu.

RIZIKO ZÁSAHU. Odvetrávané 

tekutiny alebo plyny uvoľnené pod 

tlakom, príp. lietajúce úlomky, môžu 

spôsobiť poranenie.

POČAS ÚDRŽBY VYPNITE VŠETKY ZDROJE ENERGIE, ZNÍŽTE TLAK, 

ODPOJTE A UZAMKNITE VŠETKY ZDROJE NAPÁJANIA. Ak pred 

uskutočnením údržby zariadenia neodpojíte a neuzamknete všetky 

zdroje energie a napájania, môže pri údržbe dôjsť k vážnemu 

zraneniu alebo usmrteniu. PRE PRÍPAD NÚDZE ZISTITE, KDE A 

AKO SA ZARIADENIE VYPÍNA.

Nasledujúce varovania si prečítajte skôr, ako zariadenie začnete používať.

PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA POUŽITIE. Pred použitím striekacieho 

zariadenia si prečítajte všetky bezpečnostné, prevádzkové informácie 

a informácie týkajúce sa údržby uvedené v návode na použitie a 

porozumejte im.

AUTOMATICKÉ ZARIADENIE. 

Automatické zariadenie sa môže 

neočakávane spustiť bez varovania.

Na tomto liste so súčiastkami sú použité slová VAROVANIE, UPOZORNENIE a POZNÁMKA, ktoré slúžia na zvýraznenie 

dôležitých bezpečnostných informácií: 

VAROVANIE

HLADINY HLUKU. Akustická vážená hladina hluku A čerpacieho a 

striekacieho zariadenia môže prekročiť 85 dB(A), v závislosti od 

používaného nastavenia. Informácie o skutočných hladinách hluku sú 

k dispozícii na požiadanie.  Odporúča sa, aby sa pri používaní 

zariadenia vždy používali chrániče sluchu.

UPOZORNENIE POZNÁMKA

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré by mohli 

mať za následok vážne poranenie, smrť alebo 

podstatnú škodu na majetku.

Rizika alebo nebezpečné postupy, ktoré by mohli 

mať za následok menšie poranenia, poškodenie 

výrobku alebo škodu na majetku.

Dôležité informácie týkajúce sa montáže, 

prevádzky alebo údržby.

ZARIADENIE KONTROLUJTE DENNE. Denne kontrolujte, či súčiastky 

zariadenia nie sú opotrebované alebo poškodené. Zariadenie 

nepoužívajte, ak si nie ste istí jeho stavom.

ŠKOLENIE OBSLUHY. Personál musí 

byť vyškolený pred používaním 

zariadenia na striekanie.

RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA. Nesprávne použitie 

zariadenia môže spôsobiť poškodenie zariadenia, poruchu alebo 

neočakávané spustenie a spôsobiť vážne zranenie.
UPOZORNENIE PRE OSOBY S 

KARDIOSTIMULÁTOROM. Nachádzate 

sa v dosahu magnetických polí, ktoré 

môžu rušiť činnosť niektorých 

kardiostimulátorov.

RIZIKO PRIŠKRIPNUTIA. Pohyblivé 

časti môžu spôsobiť pomliaždenie a 

porezanie.  Nebezpečnými oblasťami 

sú všetky oblasti, kde sa nachádzajú 

pohyblivé časti.

ZAMESTNÁVATEĽ JE ZODPOVEDNÝ ZA POSKYTNUTIE TÝCHTO INFORMÁCIÍ OBSLUHE ZARIADENIA.

VAROVANIE
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104111, 104253, 

104111-E4, 104253-

E4, 104167, 104168

Nehrdzavejúca oceľ, PTFE a PEEKNamočené Časti

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

Nehrdzavejúca oceľ, PTFE a PEEKNamočené Časti

104253-E4

104167, 104200

Tlakový poistný ventil upevnený na čerpadle

2'' Sanitárna

Tlakový poistný ventil upevnený na čerpadle

1 1/2'' Sanitárna

Tlakový poistný ventil upevnený na čerpadle

1'' Sanitárna

104168, 104201

Č. Súčiastky

Špecifikácia

Č. Súčiastky Špecifikácia

Prevádzkový tlak 22 bar

Prevádzkový tlak 16 bar

104111-E4

104202-E4

Prípojka prívodu kvapaliny / Prípojka výstupu kvapaliny
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POZNÁMKY
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DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Všeobecný Popis

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Ventil je určený na používanie s lakmi a kvapalinami s obsahom rozpúšťadiel a vody v rámci automobilového 

a všeobecného priemyslu.

Inteligentný poistný ventil je mechanické riešenie na ochranu inteligentného čerpadla a systému lakovania pred 

nadmerným tlakom.

Ak v systéme nastane pretlak (nadmerný tlak), ventily sú skonštruované tak, aby vypustili materiál priamo do 

nasávania čerpadla a zvlhčené súčasti ostanú trvalo mokré. 

Výhoda zachovania konštantného zvlhčenia mokrých častí: 

kvapaliny nevyschnú a nedochádza k ovplyvneniu funkčnosti ventilov.

Poistný tlakový ventil je výlučne mechanické zariadenie a je určený ako doplnok k primárnemu a odporúčanému 

elektrickému snímaču, ktorý je potrebné nastaviť na nižší tlak ako ventil. 

Úplne vypustite tlak zo systému, aby tlakový poistný ventil dosadol,

preskúmajte chybu a odstráňte ju.

Ventil automaticky dosadne a po spustení systému bude pripravený na použitie.

Opakovaná cirkulácia kvapalín zvýši teplo v rámci kvapaliny/čerpadla a povedie k poškodeniu produktu 

a čerpadla.

Ventil je bezpečnostné zariadenie, ktoré sa aktivuje po zvýšení tlaku v čerpadle nad povolenú úroveň. Preto 

odporúčame, aby ste vykonali kontrolu a výmenu dielov po 10 cykloch prevádzky
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Vonkajšie Rozmery

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

Šípka označuje nasávanie čerpadla, 

zvyšné porty sú pripojené priamo 

k čerpadlu/potrubiam.

Výtlak kvapalinovej 

časti

Výtlak čerpadla

Nasávanie čerpadla

Sacie potrubie 

čerpadla
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104167 & 104200 - (1'' Sanitárna)

Šípka označuje nasávanie čerpadla, 

zvyšné porty sú pripojené priamo k čerpadlu/potrubiam.

Vonkajšie Rozmery
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104168 & 104201 - (1 1/2'' Sanitárna)

Vonkajšie Rozmery

Šípka označuje nasávanie čerpadla, 

zvyšné porty sú pripojené priamo k čerpadlu/potrubiam.
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104167/104200 & 104168/104201

104253-E4 & 104202-E4

Montáž

Inteligentné ventily PRV (vyobrazené) sú upevnené priamo na čerpadle medzi výtlakom čerpadla a potrubiami.
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Montáž

Ventil PRV počas normálnej prevádzky (zatvorený)

Aktivovaný ventil PRV (otvorený)
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Zostava poistného tlakového ventila - 104168/104201/104253

2 162830

1 162750 TESNENIE HRIADEĽA 2 

OZNAČENIA

1

5 193851 KRYT HLAVNÉHO TESNENIA

POLOŽKA Č. SÚČIASTKY. POPIS MN.

1

3 162832

1

4

7 193854 PRUŽINA 1

8 194886

1 

193850 UPEVŇOVACÍ PRVOK HRIADEĽA

6 193852 UZÁVER

1 

1

12 194887 1
104200, 104201, 

104202, 104202-E4

13 162744 1 

11 194587 1 104167, 104200

11 193726 E4 PRV S UPEVNENÍM NA ČERPADLE

10 193860 ZOSTAVA DRIEKU PRV

Ø23.52 x 1.78 TESNIACI KRÚŽOK 

14 195634 PRÍPOJKA

11 194588 1 104168, 104201

Ø25.12 x 2.62 TESNIACI KRÚŽOK 

Ø32.99 x 2.62 TESNIACI KRÚŽOK 

BÉŽOVÁ PRUŽINA

(variant s tlakom 22 barov)

SIVÁ PRUŽINA

(variant s tlakom 16 barov)

1.5'' TELO PRV

1'' TELO PRV

PRUŽINA 

(variant s tlakom 16 barov)

1

104111, 104202, 

104253 104111-E4, 

104253-E4 & 

104202-E4

1 

1 

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

9 193859 KRYT TESNENIA

8 194099 1
104111, 104167, 

104168, 104253

1
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Namažte 

vnútorné 

vŕtanie

Pokles tlaku 

v systéme

Kryt tesnenia (193859) 

demontujte/montujte pomocou nástroja č. 

172912.

NEPOKÚŠAJTE SA

odpájať kryt tesnenia bez použitia 

špeciálneho nástroja.

KĽÚČ

LOCTITE

KRÚTIACI MOMENT

OBJEDNÁVKA ÚDRŽBY

(V opačnom poradí ako montáž)

SYNTETICKÉ MAZIVO

(AGMD-010)

MAZIVO 
(Č. SÚČIASTKY 502375)
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Overte, či čerpadlo/systém uchováva nastavený tlak – ak nie, prečítajte si časť 

o odstraňovaní problémov

V inteligentnom režime overte, či čerpadlo uchováva nastavené otáčky – ak nie, 

prečítajte si časť o odstraňovaní problémov

Týždenne Vizuálna kontrola otvoru na detekciu únikov na overenie, či nedochádza k únikom

Údržba

Prevádzkový čas a tým aj očakávaná životnosť pred výmenou súčastí ventila sú významne ovplyvnené troma 

hlavnými faktormi:

Počet operácií

Trvanie operácie

Abrazivita Čerpanej Kvapaliny

Aktivácia ventila v dôsledku nadmerného tlaku čerpadla významne ovplyvňuje tesnenia, hlavu ventila a sedlo. 

Preto odporúčame, aby ste vždy mali pripravený náhradný tesniaci krúžok, náhradné tesnenie a súpravy na 

opravu ventilov.

Kontrola Prevádzka

Denne

Každých 6 Mesiacov
Vizuálna kontrola obsahu vody v zostave drieku ventila (193860) a kryte tesnenia 

(193859) – skontrolujte aj prípadné vnútorné úniky materiálu.

Plán údržby
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Vyhľadávanie Porúch

Únik v otvore na detekciu únikov 

v tele ventila

Ventil uniká v dôsledku 

opotrebovania/poškodenia 

a inteligentný systém sa snaží 

o kompenzáciu.

Možná príčina Náprava

Pokles tlaku v systéme

Ventil uniká v dôsledku 

opotrebovania/poškodenia, straty 

tlaku v dôsledku únikov kvapaliny 

z ventila do potrubí.

Skontrolujte opotrebovanie alebo 

poškodenie hlavy ventila a krytu 

tesnenia

Otáčky čerpadla sa zvyšujú 

(v inteligentnom režime)

Overte prípadné poškodenie tesnení 

ventila a drieku ventila, podľa 

potreby jednotlivé časti vymeňte

Skontrolujte opotrebovanie alebo 

poškodenie hlavy ventila a krytu 

tesnenia

a. Poškodené hriadeľové tesnenia 

(162750)

b. Poškodený tesniaci krúžok 

(162832)

c. Poškodená zostava drieku 

(193860)

Príznak

77-3243 R1.5 15/20 www.carlisleft.com



SK

Zoznam Náhradných Dielov

Odporúčané náhradné diely a súpravy pre inteligentné ventily PRV

Č. Súpravy Č. Súčiastky Popis Označenia



Podrobne skontrolujte zoznam hlavných častí a obsah jednotlivých súprav

Poznámka:

Náhradné diely/súpravy sú kompatibilné so všetkými inteligentnými poistnými tlakovými ventilmi.

172912 Nástroj na odpojenie krytu tesnenia

# 172912 Nástroj na odpojenie tesnenia

 250750 Súprava na generálnu opravu ventila

250749 Súprava tesniaceho krúžka a tesnení

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Ak si objednáte súpravu na generálnu opravu ventila, budete potrebovať aj nástroj na odpojenie tesnenia 

(172912) na odpojenie krytu tesnenia (193859) z tela ventila.

NEPOKÚŠAJTE SA

odpájať kryt tesnenia bez použitia špeciálneho nástroja.
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Je potrebné osadiť nové sanitárne koleno

Ventil PRV
Inteligentn

é Čerpadlo
Č. Súpravy

E2-15

194591 194591 194591

194900

194901

104167

194591 194594 194594

250760

Pomocou modernizačných súprav (pozri vyššie) modernizujte čerpadlo trojdielnymi potrubiami 

(potrubia obsahujúce dve kolená a potrubie).

E2-30 104168

Upozorňujeme, že tieto súpravy obsahujú aj príslušné sanitárne tesnenie a svorky

* Označuje variant s tlakom 16 barov

** Súpravy na komplexnú výmenu, ktoré sú určené na výmenu všetkých existujúcich potrubí a kolien 

(pozri nižšie) – vhodné na inováciu čerpadla s 1-dielnymi potrubiami alebo špeciálnymi potrubiami.

 ** Súčasťou sú všetky potrubia a kolená.

104167 194590 194589 194589

Pozri obrázok 1 a 2

250758 E2-30 104168

E2-60 104168 194593 194591 194591

Súpravy na modernizáciu inteligentných čerpadiel

250759* E2-40 104201*

194902 E2-40 104201*

194903 E2-60 104168

 ** Súčasťou sú všetky potrubia a kolená.

 ** Súčasťou sú všetky potrubia a kolená.

 ** Súčasťou sú všetky potrubia a kolená.

 ** Súčasťou sú všetky potrubia a kolená.

104253-E4

250788 E4-60 104253-E4 192791 194930 194931

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

194942 E4-60

1 2 3

250757 E2-15
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Obrázok 2

Súpravy na modernizáciu inteligentných čerpadiel

Model E2-15 je vyobrazený ako referencia, modely E2-30, 40 a 60 sú podobné ako čerpadlo E2-15 (podľa 

vyobrazenia).

Obrázok 1

PRV

2

1

3

3

2
1

PRV
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POZNÁMKY
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Priemysel/Automobilový Priemysel

Na tento výrobok poskytuje spoločnosť Carlisle Fluid Technologies obmedzenú záruku na 

materiály a vyhotovenie. Použitie akýchkoľvek dielov alebo doplnkov z iného zdroja než 

Carlisle Fluid Technologies bude mať za následok zrušenie všetkých záruk. Nerešpektovanie 

prípadných poskytnutých pokynov na údržbu môže mať za následok zneplatnenie akejkoľvek 

záruky.

Ak potrebujete konkrétne informácie týkajúce sa záruky, kontaktujte spoločnosť Carlisle Fluid 

Technologies.

Carlisle Fluid Technologies je svetový líder v oblasti inovatívnych technológií povrchovej úpravy. 

Spoločnosť Carlisle Fluid Technologies si vyhradzuje právo meniť špecifikácie zariadenia bez 

predchádzajúceho upozornenia.

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® a Binks® sú registrované ochranné známky spoločnosti Carlisle 

Fluid Technologies, Inc.

© 2020 Carlisle Fluid Technologies,Inc.

Čína
Tel.: +8621-3373 0108

Fax: +8621-3373 0308

Japonsko
Tel.: +81 45 785 6421

Fax: +81 45 785 6517

Austrália
Tel.: +61 (0) 2 8525 7555

Fax: +61 (0) 2 8525 7575

Severná a Južná 

Amerika

Bezplatné tel. číslo: 1-888-992-4657

Bezplatné faxové číslo: 1-888-246-5732

Bezplatné tel. číslo: 1-800-445-3988

Bezplatné faxové číslo: 1-800-445-6643

Najnovšie informácie o našich výrobkoch nájdete na www.carlisleft.com

Európa, Afrika, 

Stredný Východ, 

India

Tel.: +44 (0)1202 571 111

Fax: +44 (0)1202 573 488

Všetky práva vyhradené.

Ak potrebujete technickú pomoc alebo ak chcete nájsť autorizovaného predajcu, kontaktujte jednu z pobočiek 

pre medzinárodný predaj a podporu zákazníkom.

Región Prelakovanie Automobilov

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
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