
DŮLEŽITÉ: Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte BEZPEČNOSTNÍ POKYNY a všechny 
pokyny uvedené v této příručce. Uschovejte si tuto servisní příručku pro budoucí využití.

Model:  79580 Vector Cascade
 79581 Vector Classic

Stříkací pistole Vector AA90
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SERVISNÍ PŘÍRUČKA



POZNÁMKA:  U této příručky došlo ke změně verze z AH-07-01-R15 na AH-07-01-R16. 
Důvody pro tuto změnu jsou uvedeny v části „Souhrn změn v příručce“ 
na vnitřní straně zadního přebalu příručky.
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UPOZORNĚNÍ!

VAROVÁNÍ!

POZNÁMKA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před obsluhou, údržbou nebo opravou jakéhokoli systému 
elektrostatického nanášení povrchů si pozorně přečtěte 
všechny technické a bezpečnostní dokumenty k danému 
výrobku. Tato příručka obsahuje informace, se kterými se 
musíte důkladně seznámit. Uvedené informace se vztahují 
k BEZPEČNOSTI UŽIVATELE a ZABRÁNĚNÍ VZNIKU 
PROBLÉMŮ SE ZAŘÍZENÍM. Abyste tyto informace 
snadněji rozpoznali, použili jsme následující symboly. Těmto 
částem věnujte zvláštní pozornost.

„VAROVÁNÍ“ uvádí informace, které vás upozorní 
na situaci, jež může vést k vážnému zranění, pokud 
nebudete dané pokyny dodržovat.

„UPOZORNĚNÍ“ uvádí pokyny, jak zabránit 
poškození zařízení nebo jak se vyhnout situaci, jež 
by mohla vést k lehčímu zranění.

„POZNÁMKA“ uvádí informace vztahující se 
k příslušnému postupu.

Příručka sice uvádí standardní technické údaje a postupy 
údržby, mezi tímto dokumentem a vaším zařízením 
však mohou být určité malé rozdíly. Tyto rozdíly jsou 
nevyhnutelné vzhledem k odlišným místním předpisům 
a požadavkům výrobního závodu, požadavkům na dodávky 
materiálu apod. Aby byly případné rozdíly dobře patrné, 
porovnejte tuto příručku s montážními výkresy systému 
a příručkami k danému zařízení.

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ!

 � Uživatel se MUSÍ důkladně seznámit s částí 
„Bezpečnost“ této příručky a zde uvedenou 
bezpečnostní dokumentací.

 � Toto zařízení mohou používat POUZE 
proškolené osoby.

 � S touto příručkou se MUSÍ důkladně seznámit 
VŠICHNI pracovníci, kteří toto zařízení obsluhují, čistí 
nebo provádějí jeho údržbu! Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat dodržování VAROVÁNÍ a bezpečnostních 
předpisů týkajících se obsluhy a údržby zařízení. Před 
montáží, obsluhou a/nebo údržbou tohoto zařízení si 
uživatel musí být vědom VŠECH místních stavebních 
předpisů a požárních směrnic a nařízení, stejně 
jako BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ NFPA‑33 
A EN 50177 (POSLEDNÍ VYDÁNÍ) či platných 
bezpečnostních norem v dané zemi, a řídit se jimi.

 � Při běžném používání tohoto zařízení hrozí 
nebezpečí uvedená na následujících stránkách.

BEZPEČNOST

Opravy mohou provádět pouze oprávněné osoby.

Pečlivým prostudováním a neustálým používáním příručky 
lépe porozumíte zařízení a provoznímu procesu, což povede 
k efektivnějšímu provozu, delší bezporuchové provozní 
životnosti a snadnějšímu odstraňování závad. Jestliže 
nemáte příručky a bezpečnostní dokumenty k vašemu 
zařízení k dispozici, kontaktujte obchodního zástupce 
společnosti Carlisle Fluid Technologies pro vaši oblast nebo 
technickou podporu společnosti Carlisle Fluid Technologies.

Návrat na obsah
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OBLAST
Uvádí, kde může hrozit 

nebezpečí.

NEBEZPEČÍ
Uvádí, jaké nebezpečí hrozí.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ
Uvádí, jak nebezpečí předejít.

Prostor stříkání Nebezpečí požáru

Nebezpečí požáru mohou 
zapříčinit nesprávné nebo 
nevhodné postupy obsluhy 
a údržby.

Ochrana proti náhodnému 
vzniku oblouku, který může 
způsobit požár nebo výbuch, 
bude deaktivována, pokud 
budou během provozu 
vyřazeny z funkce kterékoli 
bezpečnostní blokovací prvky. 
Časté výpadky napájení nebo 
vypínání řídicí jednotky značí 
problém v systému, který 
vyžaduje opravu.

V prostoru stříkání musí být instalován hasicí 
přístroj, který je nutno pravidelně kontrolovat.

Prostory stříkání musí být udržovány v čistotě,  
aby nedocházelo k hromadění hořlavých zbytků. 

V prostoru stříkání nesmí být za žádných okolností 
dovoleno kouřit.

Vysoké napětí přiváděné do atomizéru musí být před 
čištěním, vyplachováním nebo údržbou vypnuto.

Ventilace stříkací kabiny musí být nastavena na 
hodnoty vyžadované směrnicemi NFPA-33, OSHA, 
danou zemí a místními předpisy. Ventilace musí být 
používána i při úkonech čištění, kdy se používají 
hořlavé nebo vznětlivé látky.

Je nutné zabránit vzniku elektrostatického oblouku. 
Mezi lakovanými součástmi a aplikátorem musíte 
udržovat bezpečnou vzdálenost, při které nehrozí 
vznik jiskření. Je nezbytné, abyste po celou dobu 
udržovali vzdálenost 2,54 cm na každých 10 kV 
výstupního napětí.

Zkoušku zařízení provádějte pouze v prostorech 
bez hořlavých materiálů. Zkouška může vyžadovat 
použití vysokého napětí, avšak jen podle pokynů.

Neoriginální náhradní díly nebo neschválené 
úpravy na zařízení mohou zapříčinit vznik požáru 
nebo zranění. Klíčový překlenovací spínač lze 
použít jen během úkonů nastavování. Práci 
nesmíte nikdy zahájit s vypnutými bezpečnostními 
blokovacími prvky.

Proces lakování musíte nastavit a zařízení 
obsluhovat v souladu se směrnicemi NFPA-33, 
NEC, OSHA, místními předpisy, předpisy dané 
země a evropskými normami pro ochranu zdraví 
a bezpečnost.

Návrat na obsah
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OBLAST
Uvádí, kde může hrozit 

nebezpečí.

NEBEZPEČÍ
Uvádí, jaké nebezpečí hrozí.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ
Uvádí, jak nebezpečí předejít.

Nebezpečí požáru mohou 
zapříčinit nesprávné nebo 
nevhodné postupy obsluhy 
a údržby.

Ochrana proti náhodnému 
vzniku oblouku, který může 
způsobit požár nebo výbuch, 
bude deaktivována, pokud 
budou během provozu 
vyřazeny z funkce kterékoli 
bezpečnostní blokovací prvky. 

Časté výpadky napájení nebo 
vypínání řídicí jednotky značí 
problém v systému, který 
vyžaduje opravu.

Je nutné zabránit vzniku elektrostatického oblouku. 
Mezi lakovanými součástmi a aplikátorem musíte 
udržovat bezpečnou vzdálenost, při které nehrozí 
vznik jiskření. Je nezbytné, abyste po celou dobu 
udržovali vzdálenost 2,54 cm na každých 10 kV 
výstupního napětí.

Veškerá elektrická zařízení musejí být umístěna 
mimo prostředí s nebezpečím výbuchu třídy I 
nebo II, divize 1 nebo 2, v souladu se směrnicí 
NFPA-33, pokud nejsou specificky schválena pro 
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zkoušku zařízení provádějte pouze v prostorech bez 
hořlavých nebo vznětlivých materiálů.

Citlivost proudového přetížení (dle výbavy) MUSÍ 
být nastavena podle pokynů v příslušné části 
příručky k zařízení. Ochrana proti náhodnému 
vzniku oblouku, který může způsobit požár nebo 
výbuch, bude deaktivována, pokud není citlivost 
proudového přetížení správně nastavena. Časté 
výpadky napájení značí problém v systému, který 
vyžaduje opravu.

Před vyplachováním, čištěním nebo prací 
na zařízení stříkacího systému vždy vypněte 
napájení ovládacího panelu.

Před zapnutím vysokého napětí se přesvědčte, že se 
v oblasti doskoku jiskry nenacházejí žádné předměty.

Zajistěte, aby byl ovládací panel v souladu se 
směrnicemi NFPA-33 a EN 50176 propojen 
s ventilačním systémem a dopravníkem.

Mějte vždy připravený hasicí přístroj a nechejte jej 
pravidelně kontrolovat.

Nesprávné použití nebo 
údržba může vést ke vzniku 
nebezpečných situací.

Pracovníci obsluhy musí být 
k použití tohoto zařízení řádně 
proškoleni.

Pracovníci musí být proškoleni v souladu 
s požadavky směrnic NFPA-33 a EN 60079-0.

Před použitím tohoto zařízení si musíte přečíst 
pokyny a bezpečnostní opatření a porozumět jim.

Dodržujte příslušné místní a státní předpisy týkající 
se větrání, protipožární ochrany, provozní údržby 
a úklidu. Prostudujte si normy OSHA, NFPA-33 
a EN a požadavky své pojišťovny.

Obecné pokyny 
k použití a údržba

Prostor stříkání Nebezpečí výbuchu

Návrat na obsah
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OBLAST
Uvádí, kde může hrozit 

nebezpečí.

NEBEZPEČÍ
Uvádí, jaké nebezpečí hrozí.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ
Uvádí, jak nebezpečí předejít.

Prostor stříkání / 
vysokonapěťová 

zařízení
  

Na výrobku je 
vysokonapěťové zařízení, 
které může na neuzemněných 
předmětech zapříčinit 
vznik elektrického náboje 
schopného zapálit nanášené 
nátěrové hmoty.

Nesprávné uzemnění může 
vyvolat nebezpečí jiskření. 
Jiskra může zapálit řadu 
nanášených nátěrových hmot 
a způsobit požár nebo výbuch.

Stříkané součásti a pracovníci obsluhy v prostoru 
stříkání musí být řádně uzemněni.

Stříkané součásti musí být umístěny na řádně 
uzemněných dopravnících nebo závěsech.  
Odpor mezi součástí a zemí nesmí překročit 1 MΩ. 
(viz NFPA-33).

Pracovníci obsluhy musí být uzemněni. Musí 
používat izolovanou obuv s pryžovou podrážkou. 
V zájmu zajištění odpovídajícího kontaktu se zemí 
lze používat zemnicí pásky na zápěstí nebo nohou.

Pracovníci obsluhy nesmí mít při sobě neuzemněné 
kovové předměty ani je přenášet.

Při použití elektrostatické ruční pistole musí 
pracovníci obsluhy zajistit kontakt rukojeti aplikátoru 
pomocí vodivých rukavic nebo rukavic s vyříznutou 
částí pokrývající dlaň.

POZNÁMKA: INFORMACE O SPRÁVNÉM 
UZEMNĚNÍ PRACOVNÍKA OBSLUHY 
NALEZNETE VE SMĚRNICI NFPA-33 NEBO 
PŘEDPISECH PŘÍSLUŠNÉ ZEMĚ.

Všechny elektricky vodivé předměty v prostoru 
stříkání je nutné uzemnit; to se nevztahuje na ty 
předměty, které musí být v procesu pod vysokým 
napětím. Podlaha v prostoru stříkání musí být vodivá 
a uzemněná.

Před vyplachováním, čištěním nebo prací na 
zařízení stříkacího systému vždy vypněte  
přívod napájení.

Veškerá elektrická zařízení musejí být umístěna 
mimo prostředí s nebezpečím výbuchu třídy I 
nebo II, divize 1 nebo 2, v souladu se směrnicí 
NFPA-33, pokud nejsou specificky schválena pro 
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Neinstalujte aplikátor do systému pro nátěrové 
hmoty, kde není přívod rozpouštědla uzemněn.

Nedotýkejte se elektrody aplikátoru, je-li  
pod proudem.

Výboj elektrického 
napětí

Návrat na obsah
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OBLAST
Uvádí, kde může hrozit 

nebezpečí.

NEBEZPEČÍ
Uvádí, jaké nebezpečí hrozí.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ
Uvádí, jak nebezpečí předejít.

V procesu se používá vysoké 
napětí. V blízkosti hořlavých 
nebo vznětlivých materiálů 
může vzniknout elektrický 
oblouk. Za provozu a při 
údržbě jsou pracovníci 
obsluhy vystaveni  
vysokému napětí.

Ochrana proti náhodnému 
vzniku oblouku, který může 
způsobit požár nebo výbuch, 
bude deaktivována, pokud se 
během provozu vyřadí z funkce 
bezpečnostní okruhy.

Časté výpadky napájení značí 
problém v systému, který 
vyžaduje opravu.

Elektrický oblouk může zapálit 
nátěrové hmoty a způsobit 
požár nebo výbuch.

Přívod napájení, ovládací skříň a veškerá další 
elektrická zařízení musí být v souladu se směrnicí 
NFPA-33 a EN 50176 umístěna mimo prostředí 
s nebezpečím výbuchu třídy I nebo II, divize 1 
nebo 2, pokud nejsou specificky schválena pro 
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 
Před prací na zařízení VYPNĚTE napájení.
 
Zkoušku zařízení provádějte pouze v prostorech 
bez hořlavého nebo vznětlivého materiálu.
 
Zkouška může vyžadovat použití vysokého napětí, 
avšak jen podle pokynů.
 
Práce nesmí být nikdy zahájena s vypnutými 
bezpečnostními okruhy.
 
Před zapnutím vysokého napětí se přesvědčte,  
že se v oblasti doskoku jiskry nenacházejí  
žádné předměty.

Výboj elektrického 
napětí

Elektrická zařízení

Určité materiály mohou být 
při vdechnutí nebo kontaktu 
s pokožkou škodlivé.

Dodržujte požadavky uvedené v bezpečnostním 
datovém listu výrobce nátěrové hmoty.

Aby se ve vzduchu nehromadily částice toxických 
materiálů, musí být zajištěno přiměřené  
odvádění vzduchu.

Používejte masku nebo respirátor pokaždé, 
když hrozí nebezpečí vdechnutí stříkaných 
materiálů. Maska musí být vhodná pro stříkaný 
materiál a jeho koncentraci, odpovídat předpisu 
průmyslového hygienika nebo odborníka na 
bezpečnost a být schválena organizací NIOSH.

Nebezpečné chemické 
látky

Toxické látky

U stříkacích aplikátorů je nutné, aby byla hliníková 
přívodní šroubení nahrazena šroubeními 
z nerezové oceli. 

Hliník se běžně používá na jiných stříkacích 
zařízeních, jako jsou čerpadla, regulátory, 
spouštěcí ventily atd. S hliníkovým zařízením se 
nikdy nesmí při stříkání, proplachování nebo čištění 
používat halogenovaná uhlovodíková rozpouštědla. 
Přečtěte si štítek nebo datový list stříkaného 
materiálu. Pokud máte pochybnosti o tom, zda je 
nátěrový nebo čisticí materiál kompatibilní, obraťte 
se na dodavatele nátěrové látky. S hliníkovým 
zařízením lze používat všechny ostatní typy 
rozpouštědel.

Halogenovaná uhlovodíková 
rozpouštědla, například 
methylenchlorid 
a 1,1,1-trichlorethan, nejsou 
chemicky kompatibilní 
s hliníkem, který by mohl být 
použit v mnoha součástech 
systému. Chemická 
reakce způsobená těmito 
rozpouštědly, jež reagují 
s hliníkem, může být silná 
a vést k výbuchu zařízení.

Nebezpečí výbuchu – 
nekompatibilní materiály

Prostor stříkání

Návrat na obsah
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EVROPSKÁ SMĚRNICE ATEX 2014/34/EU

Následující pokyny se vztahují na zařízení s číslem 
certifikátu Sira 06ATEX5282X:

1. Toto zařízení lze používat s hořlavými plyny a parami 
společně se zařízeními skupiny II a v teplotní třídě T6.

2. Toto zařízení je certifikováno pouze pro použití při 
okolních teplotách v rozsahu od +12,8 °C do +40 °C 
a nesmí být používáno mimo tento teplotní rozsah.

3. Montáž zařízení musí v souladu s příslušnou 
normou, např. EN 60079-14:1997, provést patřičně 
proškolené osoby.

4. Kontrolu a údržbu zařízení musí v souladu s příslušnou 
normou, např. EN 60079-17, provádět patřičně 
proškolené osoby.

5. Opravy zařízení musí v souladu s příslušnou 
normou, např. EN 60079-19, provádět patřičně 
proškolené osoby.

6. Uvedení zařízení do provozu, jeho používání, montáž 
a seřízení musí v souladu s dokumentací výrobce 
provést patřičně proškolené osoby. 

 Viz část „Obsah“ této servisní příručky.
  
  a. Montáž 
  b. Používání 
  c. Údržba 
  d. Označení dílů 

7. Součásti, které mají být instalovány do tohoto 
zařízení nebo mají být použity jako náhradní díly, musí 
v souladu s dokumentací výrobce namontovat patřičně 
proškolené osoby.

8. Certifikace tohoto zařízení je platná pouze, pokud je jeho 
konstrukce chráněna před následujícími materiály:

 Pokud je pravděpodobné, že zařízení přijde do styku 
s agresivními látkami, je povinností uživatele zařízení 
přijmout vhodná opatření, která zabrání poškození 
zařízení. Tím se zároveň zajistí, že nedojde k narušení 
typu ochrany, které zařízení poskytuje.

 Za agresivní látky se pokládají látky, jako jsou 
např. kyselé kapaliny nebo plyny, které mohou 
poškozovat kovy, nebo rozpouštědla, která mohou 
ovlivňovat polymery.

 Vhodnými opatřeními jsou např. pravidelné kontroly jako 
součást plánovaných kontrol nebo stanovení odolnosti 
vůči specifickým chemikáliím na základě datového listu 
daného materiálu.

 Viz oddíl „Specifikace“ v části „Úvod“:

a.  Součástí všech vedení nátěrové hmoty jsou 
tvarovky z nerezové oceli nebo nylonu.

b.  Vysokonapěťová kaskáda je zapouzdřena 
epox idovou  p ryskyř i c í  odo lnou  vůč i 
rozpouštědlům.

9. Rekapitulace značení certifikace je podrobně 
rozebrána v části „Atex“ na následující straně na 
štítcích číslo 79515, 79612-01 a 79612-02.

10. Podrobně musí být popsány technické údaje zařízení, 
např. elektrické, tlakové a napěťové parametry.

Výrobce upozorňuje, že při uvedení zařízení do 
provozu musí být k zařízení přiložen překlad těchto 
pokynů do jazyka nebo jazyků země, ve které je 
zařízení provozováno, a pokyny v původním jazyce.

Návrat na obsah
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Štítek 79515

Definice značení zařízení Vector AA90 79580 
a 79581 dle směrnice ATEX 

Číslo certifikátu Ex: Sira 06ATEX5282X 

 Sira  =   notifikovaná osoba provádějící ES  
typové přezkoušení

 06  =  rok certifikace
 ATEX  =  odkaz na směrnici ATEX
 5  =   kód koncepce ochrany  

(kód 5 je nazván „Zapouzdření“)
 282  =  sériové číslo dokumentu
 X  =   platí speciální požadavky pro  

bezpečné používání

Speciální požadavky pro bezpečné používání: 
Řadu pistolí Vector 79581 AA90 Classic lze používat pouze 
s přidruženou řadou napájecích zdrojů 80130.

Řadu pistolí Vector 79580 AA90 Cascade lze používat 
pouze s přidruženou řadou řídicích jednotek 80131.

Značení zařízení

II 2 G

 Ex  =  specifické označení pro ochranu proti výbuchu
 II  =   vlastnosti nebezpečné oblasti pro danou 

skupinu zařízení
 2  =  kategorie zařízení
 G  =  typ výbušného prostředí (plyny, páry nebo mlhy)

EEx 0,24 mJ Řady pistolí Vector 79581 AA90 Classic 
a 79580 Cascade jsou vhodné pro použití v systémech 
automatického stříkání, které splňují normu EN 50176, 
jelikož se jedná o zařízení třídy skupiny A s limitní hodnotou 
energie výboje 0,24 mJ.

Štítek 79612‑01

Štítek 79612‑02

Konfigurace ve vztahu k certifikaci FM

Tyto pistole mají certifikaci FM při použití v konfiguracích 
vyobrazených na výkresech č. 79952 a 79953, uvedených 
na stranách 12 až 15.

E N  5 0  0 5 0  COM P L I A N T

Štítek 80137

Štítek 80081

Štítek 80108

2813

Návrat na obsah
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VECTOR AA90, ŘEDIDLOVÉ BARVY

79580  ‑
Č. základního 

modelu
Volitelná označení

ABCDE

(pouze informace pro objednávání)

VÝKRES KONFIGURACE Č. 79952
VERZE B

OZNAČENÍ „C“

OZNAČENÍ „B“

OZNAČENÍ „A“

OZNAČENÍ „D“

OZNAČENÍ „E“

Návrat na obsah
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OZNAČENÍ MOŽNOSTI „A“
DÉLKA KABELU

0 PRO VARIANTU BEZ KABELU
1 PRO 10M KABEL S Č. DÍLU: 79338-10
2 PRO 15M KABEL S Č. DÍLU: 79338-15
3 PRO 20M KABEL S Č. DÍLU: 79338-10 (2)
4 PRO 25M KABEL S Č. DÍLU: 79338-10 (1) A 79338-15 (1)
5 PRO 30M KABEL S Č. DÍLU: 79338-15 (2)

OZNAČENÍ MOŽNOSTI „B“
TYP SPOUŠTĚ

2 PRO SPOUŠŤ NA DVA PRSTY S Č. DÍLU: 79325-12

OZNAČENÍ MOŽNOSTI „C“
VELIKOST STŘÍKACÍHO HROTU

0 PRO STŘÍKACÍ HROT 0811 BEZ TĚSNĚNÍ S OTVOREM S Č. DÍLU: 79691-0811
1 PRO STŘÍKACÍ HROT 0813 BEZ TĚSNĚNÍ S OTVOREM S Č. DÍLU: 79691-0813
2 PRO STŘÍKACÍ HROT 1011 BEZ TĚSNĚNÍ S OTVOREM S Č. DÍLU: 79691-1011
3 PRO STŘÍKACÍ HROT 1015 BEZ TĚSNĚNÍ S OTVOREM S Č. DÍLU: 79691-1015

SCHVÁLENÝ SEZNAM NÁHRADNÍCH STŘÍKACÍCH HROTŮ
STŘÍKACÍ HROT 0509: 79691-0509, STŘÍKACÍ HROT 0511: 79691-0511,  
STŘÍKACÍ HROT 0513 : 79691-0513
STŘÍKACÍ HROT 1009 : 79691-1009, STŘÍKACÍ HROT 1013 : 79691-1013,  
STŘÍKACÍ HROT 1018 : 79691-1018, STŘÍKACÍ HROT 1021: 79691-1021
STŘÍKACÍ HROT 1311 : 79691-1311, STŘÍKACÍ HROT 1313 : 79691-1313,  
STŘÍKACÍ HROT 1315 : 79691-1315, STŘÍKACÍ HROT 1318 : 79691-1318
STŘÍKACÍ HROT 1511 : 79691-1511, STŘÍKACÍ HROT 1513 : 79691-1513,  
STŘÍKACÍ HROT 1515 : 79691-1515, STŘÍKACÍ HROT 1518 : 79691-1518,
STŘÍKACÍ HROT 1521 : 79691-1521
STŘÍKACÍ HROT 1715 : 79691-1715

OZNAČENÍ MOŽNOSTI „D“
DÉLKA HADICE NA NÁTĚROVOU HMOTU (NH)

0 PRO VARIANTU BEZ HADICE NA NH
1 PRO 11M HADICI NA NH S Č. DÍLU: 7994-36
2 PRO 15M HADICI NA NH S Č. DÍLU: 7994-50
3 PRO 25M HADICI NA NH S Č. DÍLU: 7994-75
4 PRO 30M HADICI NA NH S Č. DÍLU: 7994-100

OZNAČENÍ MOŽNOSTI „E“
ŘÍDICÍ JEDNOTKA

0 PRO VARIANTU BEZ ŘÍDICÍ JEDNOTKY
1 PRO VNITROSTÁTNÍ PRODEJ, 110/120 V S Č. DÍLU: 80131-411
2 PRO PRODEJ V EVROPĚ, 240 V, 50/60 Hz S Č. DÍLU: 80131-412
3 PRO PRODEJ V ČÍNĚ, 240 V, 50/60 Hz S Č. DÍLU: 80131-413

VÝKRES KONFIGURACE Č. 79952 
VERZE B
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VECTOR AA90 CLASSIC, ŘEDIDLOVÉ BARVY

79581  ‑
Č. základního 

modelu
Volitelná označení

ABCDE

(Pouze informace o objednávce)

VÝKRES KONFIGURACE Č. 79953
VERZE B

OZNAČENÍ „C“

OZNAČENÍ „B“

OZNAČENÍ „A“

OZNAČENÍ „D“

OZNAČENÍ „E“

Návrat na obsah
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OZNAČENÍ MOŽNOSTI „A“
DÉLKA KABELU

0 PRO VARIANTU BEZ KABELU
1 PRO 10M KABEL S Č. DÍLU: 79519-10
2 PRO 15M KABEL S Č. DÍLU: 79519-15
3 PRO 20M KABEL S Č. DÍLU: 79519-20
4 PRO 25M KABEL S Č. DÍLU: 79519-25
5 PRO 30M KABEL S Č. DÍLU: 79519-30

OZNAČENÍ MOŽNOSTI „B“
TYP SPOUŠTĚ

2 PRO SPOUŠŤ NA DVA PRSTY S Č. DÍLU: 79325-12

OZNAČENÍ MOŽNOSTI „C“
VELIKOST STŘÍKACÍHO HROTU

0 PRO STŘÍKACÍ HROT 0811 BEZ TĚSNĚNÍ S OTVOREM S Č. DÍLU: 79691-0811
1 PRO STŘÍKACÍ HROT 0813 BEZ TĚSNĚNÍ S OTVOREM S Č. DÍLU: 79691-0813
2 PRO STŘÍKACÍ HROT 1011 BEZ TĚSNĚNÍ S OTVOREM S Č. DÍLU: 79691-1011
3 PRO STŘÍKACÍ HROT 1015 BEZ TĚSNĚNÍ S OTVOREM S Č. DÍLU: 79691-1015

SCHVÁLENÝ SEZNAM NÁHRADNÍCH STŘÍKACÍCH HROTŮ
STŘÍKACÍ HROT 0509: 79691-0509, STŘÍKACÍ HROT 0511 : 79691-0511, 
STŘÍKACÍ HROT 0513 : 79691-0513
STŘÍKACÍ HROT 1009 : 79691-1009, STŘÍKACÍ HROT 1013 : 79691-1013,  
STŘÍKACÍ HROT 1018 : 79691-1018, STŘÍKACÍ HROT 1021 : 79691-1021
STŘÍKACÍ HROT 1311 : 79691-1311, STŘÍKACÍ HROT 1313 : 79691-1313,  
STŘÍKACÍ HROT 1315 : 79691-1315, STŘÍKACÍ HROT 1318 : 79691-1318
STŘÍKACÍ HROT 1511 : 79691-1511, STŘÍKACÍ HROT 1513 : 79691-1513,  
STŘÍKACÍ HROT 1515 : 79691-1515, STŘÍKACÍ HROT 1518 : 79691-1518,
STŘÍKACÍ HROT 1521 : 79691-1521
STŘÍKACÍ HROT 1715 : 79691-1715

OZNAČENÍ MOŽNOSTI „D“
DÉLKA HADICE NA NÁTĚROVOU HMOTU (NH)

0 PRO VARIANTU BEZ HADICE NA NH
1 PRO 11M (36 STOP) HADICI NA NH S Č. DÍLU: 7994-36
2 PRO 15M (50 STOP) HADICI NA NH S Č. DÍLU: 7994-50
3 PRO 25M (75 STOP) HADICI NA NH S Č. DÍLU: 7994-75
4 PRO 30M (100 STOP) HADICI NA NH S Č. DÍLU: 7994-100

OZNAČENÍ MOŽNOSTI „E“
ŘÍDICÍ JEDNOTKA

0 PRO VARIANTU BEZ ŘÍDICÍ JEDNOTKY
1 PRO VNITROSTÁTNÍ PRODEJ, 110/120 V S Č. DÍLU: 80130-411
2 PRO PRODEJ V EVROPĚ, 240 V, 50/60 Hz S Č. DÍLU: 80130-412
3 PRO PRODEJ V ČÍNĚ, 240 V, 50/60 Hz S Č. DÍLU: 80130-413

VÝKRES KONFIGURACE Č. 79953 
VERZE B
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AH-07-01-R16 (03/2020) 15 / 64 www.carlisleft.com

SMĚRNICE ATEXCS



ÚVOD

Tato pistole využívá pro elektrostatické nanášení nátěrů na 
objekty kombinovanou metodu s přístupem / bez přístupu 
vzduchu. Systém Vector AA90 udržuje vysokonapěťový 
stejnosměrný náboj na elektrodě pistole, čímž dochází 
k vytvoření elektrostatického pole mezi elektrodou 
a uzemněným cílovým objektem. Cílový objekt je uzemněn 
skrze držák, který může být buď pevný nebo pohyblivý.

Regulovaný vysokotlaký systém pro nátěrovou hmotu 
dopravuje nátěrovou hmotu do trysky, kde je hmota 
atomizována pod tlakem při průchodu otvorem trysky. 
Atomizované částice nátěrové hmoty jsou elektricky 
nabíjeny elektrostatickým polem, které trysku obklopuje. 
Vzduch dodávaný do pistole napomáhá tvarování 
nátěrové hmoty do požadovaného vzoru. Nabité částice 
jsou přitahovány na cílový objekt, kde se ukládají. 
Síly mezi nabitými částicemi a uzemněným cílovým 
objektem dostačují k tomu, aby zasáhly většinu okolního 
prostřiku, který se pak usadí zpět na povrchu cílového 
objektu. Díky tomu se na cílový objekt nanáší vysoké 
procento nátěrové hmoty.

Jednou z mnoha funkcí systému pistole Vector AA90 
je snížení množství elektrické energie, která přichází 
z nabíjecí odporové elektrody, tak, aby bylo dosaženo 
optimální úrovně bezpečnosti a účinnosti. Systém je 
nastaven tak, aby za normálních provozních podmínek 
neuvolnil takové množství elektrické nebo tepelné energie, 
které by postačilo k zapálení specifických nebezpečných 
materiálů při jejich nejsnadněji zápalné koncentraci 
ve vzduchu.

Napájecí zdroj zajišťuje napěťový výstup pro pistoli a je 
vybaven ovládáním pro zapnutí a vypnutí střídavého 
proudu, nastavení vysokého napětí a nastavení trojité 
cílové hodnoty jedním dotykem a zobrazuje hodnoty napětí 
v kV a proudu v µA v reálném čase.

Pokud se elektroda pistole přiblíží kostře, napájecí 
zdroj a obvody pistole sníží hodnotu vysokého napětí 
k nule, zatímco hodnota proudu vzroste směrem ke své 
maximální hodnotě.

PRINCIP FUNKCE ELEKTROSTATICKÉ PISTOLE 
RANSBURG VECTOR AA90

VAROVÁNÍ!
 � V případě, že je z jednoho společného izolovaného 

zdroje nátěrové hmoty zásobována více než jedna 
pistole pracující s vodou ředitelnou barvou, může 
při aktivaci pistole dojít k výboji elektrické energie 
v některé z ostatních pistolí. V závislosti na kapacitě 
systému může být takový výboj nebezpečný. V rámci 
jednoho izolovaného zdroje nátěrové hmoty proto 
namontujte pouze jednu stříkací pistoli.

Návrat na obsah
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Provozní napětí: Maximálně 85 kV

Proudový výstup, model Cascade: Maximálně 65 µA

Odpor barvy:* 0,1 MΩ až ∞
Postřikovatelnost dílu: Postřikovatelnost dílu určeného k postřiku stanovte pomocí testovacího zařízení č. 76652 

SPECIFIKACE 
Použití s ředidlovými barvami (model Cascade)

Okolní prostředí / fyzické

Elektrické

Délka pistole: 25,9 cm

Hmotnost: 760 g (model Cascade) 

Délka hadice a kabelů: 10 m, 15 m, 20 m, 25 m a 30 m

Sestava atomizéru: 79580-XXXXX 

(viz tabulka „Průvodce výběrem trysky“)

Mechanické

Tlak nátěrové hmoty: 193 bar (maximálně)

Průtoková rychlost nátěrové hmoty: Proměnlivá až do 1 500 cc/min (závisí na stříkacím hrotu)

Tlak vzduchu: 6,9 bar (maximálně)

Hlučnost: 83 dB(A) při 2,1 bar

Smáčené materiály: Nylon, acetal, nerezová ocel, PTFE a karbid

* Použijte testovací zařízení č. modelu 76652.

(pokračování na další straně)

(viz servisní příručka „Barva, VN & SCI testovací vybavení“)
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AH-07-01-R16 (03/2020) 17 / 64 www.carlisleft.com

ÚVODCS



Fyzické

Výška: 14,0 cm (5,5 palce)

Šířka: 21,6 cm (8,5 palce)

Hloubka: 19,1 cm (7,5 palce)

Hmotnost: 3,4 kg

Pneumatické

Přívod vzduchu: Maximálně 6,9 bar

80131-41X 79580-XXXXX

Elektrické

Vstupní napětí: 100–240 V, střídavý proud

Proud: 1 A maximální efektivní hodnota

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: Maximálně 40 W

Výstupní napětí: Maximálně 20 V, stejnosměrný proud

Proud: Maximálně 1 A, stejnosměrný proud 

SPECIFIKACE 
Řídicí jednotka elektrického napájení (80131‑41X)

VSTUPY A VÝSTUPY ŘÍDICÍ JEDNOTKY
Označení napětí Maximální výstupDíl č. 9060

80131-411 110/120 V stříd. -85 kV stejnosm.
80131-412 220/240 V stříd. EVROPA -85 kV stejnosm.
80131-413 220/240 V stříd. ČÍNA -85 kV stejnosm.

KOMBINACE ŘÍDICÍ JEDNOTKA A PISTOLE
Pro použití s9060 díl č.
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Obrázek 1: Funkční schéma elektrostatické stříkací pistole na ředidlové barvy AA90 Cascade 
s pneumatickým posilovačem

1
2
3
4
5

Č. Popis

Krytka/elektroda
Hlaveň, VT
Vyměnitelný háček
Regulátor průtoku vzduchu
Spoušť na dva prsty

PRVKY ELEKTROSTATICKÉ STŘÍKACÍ PISTOLE NA ŘEDIDLOVÉ BARVY 
AA90 CASCADE S PNEUMATICKÝM POSILOVAČEM 

6
7
8
9
10

Č. Popis

Sestava pojistky spouště
Připojení hadice na nátěrovou hmotu
Připojení přívodu vzduchu
Připojení nízkonapěťového kabelu
Přepínač cílové hodnoty kV / displej hodnoty µA

6

5

7

2

1

9
8

10

4

3
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Obrázek 2: Funkční schéma řídicí jednotky Cascade 80131‑13X

1
2
3
4
5
6

Č. Popis

Tlačítka nastavení cílové hodnoty
Tlačítka nastavení cílové hodnoty kV
Ukazatel hodnoty kV
Kontrolka zapnutí VN
Ukazatel hodnoty µA
Kontrolka místního/vzdáleného režimu

PRVKY ŘÍDICÍ JEDNOTKY CASCADE 80131‑41X 9060 

7
8
9
10
11
12

Č. Popis

Konektor blokování
Konektor kabelu střídavého napětí
Pojistky
Zemnicí svorka
Konektor standardního I/O kabelu
Konektor nízkonapěťového kabelu

2

1

6
5

3 4 5

7

8

10

11

12
9
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Okolní prostředí / fyzické

Elektrické

Délka pistole 25,9 cm (10,2 palce)

Hmotnost: 687,5 g (1,52 libry) (model Classic)

Délka hadice a kabelů: 10 m, 15 m, 20 m, 25 m a 30 m

Sestava atomizéru: 79581-XXXXX 

(Viz tabulka „Průvodce výběrem trysky“)

Provozní napětí: Maximálně 85 kV

Proudový výstup, model Classic: Maximálně 90 µA

Odpor barvy:* 0,1 MΩ až ∞
Postřikovatelnost dílu: Postřikovatelnost dílu určeného k postřiku stanovte pomocí testovacího vybavení č. 76652 

(viz servisní příručka „Barva, VN & SCI testovací vybavení“) 

SPECIFIKACE 
POUŽITÍ S ŘEDIDLOVÝMI BARVAMI (MODEL CLASSIC)

Mechanické

Tlak nátěrové hmoty: 193 bar (2 800 psi) (maximálně)

Průtoková rychlost nátěrové hmoty: Proměnlivá až do 1 500 kubických centimetrů/min (závisí na stříkacím hrotu)

Tlak vzduchu: 6,9 bar (0–100 psi) (maximálně)

Hlučnost: 83 dB(A) při 2,1 bar (30 psig)

Smáčené materiály: Nylon, acetal, nerezová ocel, PTFE a karbid

* (Použijte testovací vybavení č. 76652)

(Pokračování na další straně)
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Fyzické

Výška: 16,5 cm (6,5 palce)

Šířka: 37,8 cm (14,9 palce)

Hloubka: 30,7 cm (12,1 palce)

Hmotnost: 10,2 kg

Pneumatické

Přívod vzduchu: Maximálně 6,9 bar (100 psig)

Elektrické

Vstupní napětí: 100–240 V, střídavý proud

Proud: 1 A maximální efektivní hodnota

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: Maximálně 40 W

Výstupní napětí: 20–85 V, stejnosměrný proud

Proud: Maximálně 90 µA 

SPECIFIKACE 
ŘÍDICÍ JEDNOTKA ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ 9060 
(80130‑41X)

80130-41X          79581-XXXXX

VSTUPY A VÝSTUPY ŘÍDICÍ JEDNOTKY
Označení napětí Maximální výstup9060 díl č.

80130-411 110/120 V stříd. -85 kV stejnos.
80130-412 220/240 V stříd. EVROPA -85 kV stejnos.
80130-413 220/240 V stříd. ČÍNA -85 kV stejnos.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA A PISTOLE –KOMBINACE
Pro použití s9060 díl č.
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Obrázek 3: Funkční schéma elektrostatické stříkací pistole na ředidlové barvy AA90 Classic s pneumatickým posilovačem

1
2
3
4
5

Č. Popis

Krytka/elektroda
Hlaveň, VT
Vyměnitelný háček
Regulátor průtoku vzduchu
Spoušť na dva prsty

PRVKY ELEKTROSTATICKÉ STŘÍKACÍ PISTOLE NA ŘEDIDLOVÉ BARVY 
AA90 CLASSIC S PNEUMATICKÝM POSILOVAČEM 

6
7
8
9

Č. Popis

Sestava pojistky spouště
Připojení hadice na nátěrovou hmotu
Připojení přívodu vzduchu
Připojení vysokonapěťového kabelu

8

9

6

7

5

1

2

3

4
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Obrázek 4: Funkční schéma napájecího zdroje 80130‑14X 9060

1
2
3
4
5
6
7
8

Č. Popis

Ukazatel hodnoty kV
Kontrolka zapnutí vysokého napětí
Tlačítko resetování
Ukazatel hodnoty µA
Kontrolka poruch
Spínač zapnutí/vypnutí
Kontrolka místního/vzdáleného režimu
Tlačítko nastavení cílové hodnoty kV  
„na jeden dotek“

PRVKY NAPÁJECÍHO ZDROJE 80130‑41X 9060

9
10
11
12
13
14
15
16

Popis

Tlačítka nastavení cílové hodnoty kV
Přepínač připojení průtoku vzduchu (nízký průtok)
Konektor vysokonapěťového kabelu
Konektor standardního I/O kabelu
Pojistky
Zemnicí svorka
Vstupní zásuvka pro připojení střídavého napětí
Konektor blokování I/O

Č.

5

1

9

8

2 3 4

67
PŘEDNÍ POHLED

16

7

15
14 13 12

11

BOČNÍ POHLED

10
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MONTÁŽ

VAROVÁNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

• Zajistěte, aby byly všechny prvky systému nanášení 
nátěrové hmoty správně uzemněny, připojeny 
a umístěny.

• Umístěte všechna elektrická zařízení bez certifikace 
(což mohou být mimo jiné vysokonapěťové zdroje, 
kapalinová čerpadla a vzduchové kompresory) mimo 
prostředí s nebezpečím výbuchu. Viz příslušné místní 
a státní předpisy.

• Zajistěte montáž vhodných hasicích zařízení.

• Zajistěte, aby byla podlaha v prostoru stříkání vodivá.

NÁZORNÉ SCHÉMA MONTÁŽE 
PISTOLE AA90 CASCADE
Připojte nízkonapěťový kabel do nízkonapěťové zásuvky 
řídicí jednotky. Rukou lehce dotáhněte upevňovací matici 
kabelu. Připojte druhý konec nízkonapěťového kabelu 
k pistoli a utáhněte jej pomocí klíče. Přetáhněte krytku 
kabelu přes matici.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  
PRO MONTÁŽ

• Zajistěte uzemnění stříkací kabiny, přívodu barvy, 
dopravníku a pracovního držáku.

• Zajistěte uzemnění všech bezpečnostních nádob na 
rozpouštědla a odpad.

• Zajistěte uzemnění všech pracovních držáků, háků 
a udržujte je v čistotě tak, aby na nich nebyla barva.

• Zajistěte uzemnění cílového objektu ke konstrukční 
kostře, nikoli k zadní straně systému pistole. Ujistěte se, 
že odpor všech cílových objektů vůči kostře je MENŠÍ 
nebo roven hodnotě 1 megaohm.

Účelem tohoto textu je POUZE uvést obecné pokyny 
pro montáž výrobku a jeho funkční vztah k ostatním 
komponentům systému.

Řídicí jednotku lze připojit skrze chráničku se spínačem 
určeným pro prostředí s nebezpečím výbuchu nebo 
se spínačem v blízkosti stříkací kabiny, podle 
požadavků pracovníka obsluhy. V závislosti na 
požadavcích dané aplikace j i také lze připojit 
prostřednictvím napájecího kabelu.

 � Namontujte a veďte hadice a kabely takovým 
způsobem, aby NEBYLY vystaveny teplotám vyšším 
než 49 °C a tak, aby záhyby hadic NEMĚLY poloměr 
menší než 15 cm. Nedodržení těchto pokynů může 
vést k poruchám zařízení, které mohou zapříčinit 
vznik NEBEZPEČNÝCH PODMÍNEK.

 � Dávejte pozor, abyste příliš NEUTÁHLI připojení 
nízkonapěťového kabelu k pistoli. Mohlo by dojít 
k poškození plastových dílů.

 � Zemnicí vodič cílového objektu nesmí být připojen 
přímo k zemnicí svorce napájecího zdroje 9060. 
Pro každé připojení je nutné zajistit vlastní zemnicí vodič.
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Obrázek 5: Názorné funkční schéma montáže pistole AA90 Cascade 

R < 1 MΩ

1
2
3
4
5
6
7

Č. Popis

Kabel střídavého napětí (110/220 V)
Řídicí jednotka 9060
Pistole Vector
Kulový ventil
Regulátor tlaku vzduchu s manometrem
Odlučovač vody a vzduchu
Hlavní přívod vzduchu

TYPICKÉ PRVKY MONTÁŽE PISTOLE AA90 CASCADE

8
9
10
11
12
13
14

Č. Popis

Přívod nátěrové hmoty (uzemněný)
Regulátor nátěrové hmoty
Vedení vzduchu
Nízkonapěťový kabel
Vedení nátěrové hmoty
Cílový objekt (uzemněný do země nebo ke konstrukci budovy)
Uzemnění řídicí jednotky 9060 (samostatné uzemnění do země 
nebo ke konstrukci budovy)

2

1

14

5 4

10

3

11

12

5
7

4

6

9

8

13
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VAROVÁNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

VAROVÁNÍ!

NÍZKONAPĚŤOVÝ KABEL

Připojte nízkonapěťový kabel vedoucí z řídicí jednotky 
k pistoli a utáhněte jej pomocí klíče.

Obrázek 11: Zapojení kabelů za sebe (daisy chain)

Díky konstrukci pistole Vector je možné propojit několik 
kabelů za sebou a dosáhnout tak požadované délky; 
maximální povolená délka je 30 m. Chcete-li propojit 
kabely, připojte samčí konec jednoho kabelu do samičího 
konce druhého kabelu. Oba konektory k sobě utáhněte 
pomocí dvou (2) 16mm (5/8palcových) otevřených klíčů.

NÁZORNÉ SCHÉMA MONTÁŽE 
PISTOLE AA90 CLASSIC

Připojte nízkonapěťový kabel do nízkonapěťové zásuvky 
řídicí jednotky. Jemně rukou dotáhněte upevňovací 
matici kabelu.

Připojte výstup spínače regulátoru přívodu vzduchu 
prostřednictvím hadice na vzduch k pistoli a utáhněte 
ji klíčem. (Model Cascade používá ovládání spínače 
magnetickým polem.)

Řídicí jednotka může být připojena skrze chráničku 
se spínačem určeným pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu nebo se spínačem v blízkosti stříkací kabiny, 
podle požadavků pracovníka obsluhy. V závislosti na 
požadavcích dané aplikace může být také připojena 
prostřednictvím napájecího kabelu.

 � Dávejte pozor, abyste příliš NEUTÁHLI připojení 
nízkonapěťového kabelu k pistoli. Mohlo by dojít 
k poškození plastových dílů.

 � Napájecí zdroj řídicí jednotky MUSÍ být umístěn 
alespoň 91,5 cm od prostoru stříkání. Namontujte 
jednotlivé jednotky dle požadavků normy (viz státní 
a místní normy).

 � Výboj elektrického napětí, který může vzniknout 
z nabíjecí elektrody, nesmí překročit hodnotu 0,25 mJ 
energie. Aby bylo zajištěno splnění tohoto limitu, musí 
být eliminován jakýkoliv tok energie z přívodu barvy, 
přes vedení barvy až k elektrodě pistole uzemněním 
vedení barvy na rukojeti pistole.

 � Před použitím pistole se ujistěte, že je její rukojeť 
skutečně uzemněna. Tuto zkoušku proveďte u úplně 
propojeného a funkčního systému umístěním jednoho 
vodiče ohmmetru na rukojeť a druhého vodiče na 
elektrickou kostru budovy (potrubí studené vody, 
konstrukce budovy, ocelový prvek apod.). Hodnota 
zobrazená na ohmmetru musí být nula.

 � V případě, že naměříte vyšší hodnotu, 
zkontrolujte, zda je řídicí jednotka uzemněna (viz část 
„Postup uzemnění“ v příručce k řídicí jednotce). 
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Obrázek 12: Názorné funkční schéma montáže pistole AA90 Classic 

R < 1 MΩ

1
2
3
4
5
6
7

Č. Popis

Kabel střídavého napětí (110/220 V)
Řídicí jednotka 9060
Pistole Vector
Kulový kohout
Regulátor tlaku vzduchu s manometrem
Odlučovač vody a vzduchu
Hlavní přívod vzduchu

TYPICKÉ PRVKY MONTÁŽE PISTOLE AA90 CLASSIC

8
9
10
11
12
13
14

Č. Popis

Přívod nátěrové hmoty (uzemněný)
Regulátor nátěrové hmoty
Vedení vzduchu
Nízkonapěťový kabel
Vedení nátěrové hmoty
Cílový objekt (uzemněný do země nebo ke konstrukci budovy)
Uzemnění řídicí jednotky 9060 (samostatné uzemnění do země 
nebo ke konstrukci budovy)

2

1

14

5 4

10

3

11

5
7

4

6

9

8

13

10

12

Návrat na obsah

AH-07-01-R16 (03/2020) 28 / 64 www.carlisleft.com

MONTÁŽCS



VAROVÁNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

Obrázek 13: Vzorové umístění napájecího zdroje

Jak lze vidět na obrázku 13, napájecí zdroj může volně 
stát na jakémkoliv vodorovném povrchu nebo může být 
připevněn ke zdi (držáky pro upevnění na zeď nejsou 
součástí balení).

MONTÁŽ NAPÁJECÍHO 
ZDROJE MODELU CLASSIC

VYSOKONAPĚŤOVÝ KABEL

Umístěte pistoli do prostoru stříkání a přiveďte 
vysokonapěťový kabel k napájecímu zdroji. Kabel musí 
být umístěn tak, aby nemohl být poškozen pošlapáním 
nebo provozem vozidel, a rovněž tak, aby se nenacházel 
v blízkosti oblastí s vysokou teplotou (54 °C+). Pracovník 
obsluhy musí být schopný pistolí volně pohybovat a žádný 
ohyb kabelu nesmí mít menší poloměr než 15 cm. Připojte 
vysokonapěťový kabel k napájecímu zdroji a utáhněte 
pojistnou matici a stavěcí šroub. Pokud je během 
kladení vysokonapěťového kabelu nezbytné jej z pistole 
demontovat, dbejte na to, aby byla při zpětné montáži 
spona zajišťující vysokonapěťový kabel v pistoli úplně 
zasunuta a upevňovací šroub vysokonapěťového kabelu 
byl utažen momentem 6–8 Nm (viz obrázek 17).

Obrázek 17:  Montáž a demontáž 
vysokonapěťového kabelu

 � Napájecí zdroj NEUMISŤUJTE do blízkosti nebo 
těsného sousedství zařízení produkujících teplo, 
jako jsou trouby, vysoce výkonné lampy apod.

 � Při demontáži nebo opětovné montáži pistole 
musí být napájecí zdroj vypnutý.

PŘEDNÍ POHLED 

BOČNÍ POHLED 
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VAROVÁNÍ!

POZNÁMKA
VAROVÁNÍ!

VEDENÍ VZDUCHU
(MODELY CLASSIC A CASCADE)

Společnost Ransburg dodává se všemi sestavami pistolí 
standardní 2 m hadici s koncovkami. Připojte hadici 
k vedení vzduchu vhodné velikosti a délky v závislosti 
na aplikaci.

FILTRY
(MODELY CLASSIC A CASCADE)

Namontujte sestavu filtru vzduchu na přívod vzduchu 
ze závodu.

VEDENÍ NÁTĚROVÉ HMOTY
(MODELY CLASSIC A CASCADE)

Společnost Ransburg dodává standardní 1 m hadici 
s koncovkami. K dispozici jsou i jiné délky hadic. Společnost 
Ransburg tuto hadici dodává POUZE jako kompletní 
sestavu, aby bylo zajištěno správné uzemnění hadice na 
obou koncovkách.

 � Používejte pouze hadice určené pro pracovní tlak 
6,9 bar a vyšší.

 � Používejte pouze vysokotlaké hadice určené pro 
pracovní tlak 193 bar a vyšší.

 � Vzduchový filtr MUSÍ být namontován, aby 
nedošlo ke znečištění nátěrové hmoty atomizací 
a tlakovým vzduchem.
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POUŽITÍ

POZNÁMKA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
PRO POUŽÍVÁNÍ 
• Zajistěte uzemnění pracovníků obsluhy – vyžadujte, 

aby rukojeť pistole drželi holou rukou.

• Zajistěte uzemnění pracovníků obsluhy a všech 
dalších osob nacházejících se v prostoru stříkání – 
vyžadujte, aby nosili boty s vodivými podrážkami nebo 
zemnicí pásky.

• Při stříkání zapněte ventilátory odtahu.

• Ventilátory odtahu musí být propojeny s řídicí jednotkou 
nebo zařízením Aviator.

• Zajistěte, aby se v prostředí s nebezpečím výbuchu 
nenacházelo více než 4,5 l rozpouštědla na jednu 
bezpečnostní nádobu a jednoho pracovníka obsluhy.

• V případě, že se objeví JAKÝKOLIV náznak nesprávné 
funkce, uveďte jednotku mimo provoz, dokud 
neprovedete diagnostiku problému a nevyřešíte ho. 
Nahlédněte do „Průvodce odstraňováním problémů“ 
nebo kontaktujte autorizovaného obchodního zástupce 
společnosti Ransburg.

• Při doplňování nátěrové hmoty do zásobní nádoby 
NESMÍTE přerušit uzemnění! Při přelévání hořlavé 
kapaliny z jedné nádoby do druhé MUSÍ být vždy obě 
nádoby nejprve správně připojeny k ověřené kostře 
a až poté k sobě navzájem. Pracovníci provádějící tento 
úkon MUSÍ být rovněž uzemněni.

• Při použití chemikálií, jako je např. 1,1,1-trichlorethan, 
methylenchlorid nebo jiná halogenovaná uhlovodíková 
rozpouštědla, v TLAKOVÝCH SYSTÉMECH PRO 
NÁTĚROVÉ HMOTY s GALVANIZOVANÝMI 
SMÁČENÝMI DÍLY nebo SMÁČENÝMI DÍLY Z HLINÍKU 
může dojít k chemické reakci s následkem tlakového 
VÝBUCHU. Takový výbuch může mít za následek 
SMRT nebo vážné ZRANĚNÍ a značné škody na 
majetku. Kontaktujte dodavatele nátěrových hmot, 
které používáte, a zjistěte od něj chemické složení 
vámi používaných rozpouštědel. (Viz „Značka 
nebezpečí výbuchu HHC“ a „Bezpečnostní bulletin 
o halogenovaných uhlovodíkových rozpouštědlech“.)

• Nikdy nevyplachujte pistoli rozpouštědlem při 
zapnuté elektrostatice. Nevypnutím elektrostatiky při 
vyplachování může vzniknout NEBEZPEČÍ VZNÍCENÍ.

SPRÁVNÁ TECHNIKA 
POUŽÍVÁNÍ
Následující text uvádí některé ze základních technik 
elektrostatického stříkání. V závislosti na cílovém stříkaném 
objektu může být nutné používanou techniku upravit.

Stanovení šířky paprsku stříkání
Pro nastavení tvaru stříkacího paprsku je rozhodující 
velikost cílového stříkaného objektu. Čím větší objekt je, 
tím širší musí stříkací paprsek být. Nastavení šířky paprsku 
stříkání je docíleno výběrem trysky pro nátěrovou hmotu. 
Regulátor vzduchu se používá pro odstranění nechtěných 
stop z paprsku stříkání a k úpravě jeho velikosti.

Vzdálenost cílového objektu od pistole
Vzdálenost pistole od cílového objektu ovlivňuje vzhled 
konečné povrchové úpravy stříkaného objektu. Pokud 
je při stříkání pistole příliš blízko, ve vzdálenosti menší 
než 100 mm, může dojít ke vzniku poteklin a „záclonek“ 
s nadměrným hromaděním nátěrové hmoty. Pokud 
je pistole od cílového objektu příliš daleko, přilnavost 
elektrostatického pole je nižší. Standardně se nejvhodnější 
vzdálenost pistole od cílového objektu pohybuje v rozsahu 
od 150 mm do 300 mm.

 � Stupeň atomizace je závislý na viskozitě 
namíchané barvy, aplikovaném tlaku nátěrové hmoty 
a výběru trysky.
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UPOZORNĚNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

Pro optimální překryv a jednotnost tloušťky nástřiku by se 
měly jednotlivé tahy zhruba z 50 % překrývat. K překryvu 
by také mělo docházet u hran stříkaného dílu tak, aby 
bylo pokrytí hrany vyšší. Požadavky na překryv se velmi 
liší s ohledem na různé složení barev a rozličné tvary 
stříkaných objektů.

Pravidla pro stisknutí spouště

Dobu stisknutí spouště pistole (zapnutí/vypnutí) výrazně 
ovlivňují cílové požadavky (množství nanesené barvy, 
pokrytí hran apod.). V přední a zadní části stříkaného 
objektu mohou být v některých případech díky správné 
technice práce s pistolí hrany pokryty, aniž by bylo 
nutné provádět zvláštní, k tomu určené tahy. Stisknutí 
spouště pistole před tím, než je cílový objekt přímo před 
pistolí, může mít v důsledku elektrostatické přitažlivosti 
za následek nahromadění silné vrstvy na počáteční 
hraně objektu.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Barva
Výběr správné směsi barvy je základem pro úspěšné 
elektrostatické stříkání. Testovací zařízení barvy si můžete 
vyžádat u obchodního zástupce společnosti Ransburg. 
Na další postupy testování a míchání barev se zeptejte 
obchodního zástupce společnosti Ransburg nebo 
dodavatele barvy, kterou používáte.

Tryska pro nátěrové hmoty

S ohledem na konstrukci pistolí AA90 je přesnost trysky 
rozhodující pro správnou funkci. Společnost Ransburg 
dělá maximum pro to, aby veškeré výrobní procesy 
spojené s tímto dílem splňovaly náročné výrobní normy 
vyžadované jakoukoliv aplikací.

Výběr nejvhodnější trysky pro nanesení zvoleného nástřiku 
na specifický objekt s maximální účinností se neřídí 
přesnými pravidly. Zpravidla je nutné provést testování, 
při výběru pak pomáhá i šíře zkušeností s různými typy 
nástřiků. Při doporučování trysky pro vaši aplikaci používá 
obchodní zástupce společnosti Ransburg právě tyto 
zkušenosti a reálné laboratorní testy.

Pokud však dojde ke změně dílů, barev nebo rychlosti 
dopravníku, může být pro dosažení nejlepších výsledků 
potřeba jiná tryska. Níže uvedené tipy a průvodce vám při 
výběru trysky pomohou, kdykoliv to bude potřeba. Výběr 
je vždy nutné ověřit reálnými testy za účelem stanovení 
optimální účinnosti.

Pro výběr šířky a vlastností paprsku stříkání odpovídající 
velikosti a typu cílového objektu nahlédněte do tabulky I, 
„Průvodce výběrem trysky“, která je uvedena v této části. 
Maximální objemový průtok tryskou závisí na velikosti 
otvoru trysky, tlaku nátěrové hmoty, viskozitě barvy 
a teplotě stříkání. Vždy myslete na to, že maximální úspory 
barvy s jakoukoliv zvolenou tryskou dosáhnete při provozu 
při nejnižším možném tlaku nátěrové hmoty; tím zajistíte 
dobrou atomizaci a požadovaný průtok.

Sestava pistole AA90 se prodává bez těsnění s otvorem. 
V případě, že chcete toto příslušenství používat, musíte 
je dokoupit samostatně.

Sestavu těsnění s otvorem lze identifikovat na základě 
černého plastového těsnění. Těsnění pro nátěrové hmoty 
bez otvoru je z bílého plastu.

Účelem těsnění s otvorem je rozrušit proud nátěrové 
hmoty před tím, než se dostane do stříkacího hrotu. Tím 
se sníží tření nátěrové hmoty při průchodu hrotem.

Použitím těsnění s otvorem omezíte opotřebení stříkacího 
hrotu a „zjemníte“ tvar paprsku stříkání v důsledku 
jemnější atomizace.

Použití těsnění s otvorem je volitelné, jednoduše 
nahrazuje bílé plastové těsnění ve stříkacím hrotu. Pokud 
těsnění s otvorem používáte, všimněte si, že paprsek 
stříkání je poněkud menší.

 � Stříkaný objekt se udržuje na hladině nulového 
potenciálu (je uzemněný). Pracovník obsluhy pistole 
je rovněž uzemněný, z toho důvodu přitahuje nabitou 
barvu stejně jako cílový objekt. Aby nedocházelo ke 
„zpětného odletu“ barvy, je nutné, aby pracovník 
obsluhy držel trysku pistole vždy blíže cílovému 
objektu než sobě.

 � Společnost Ransburg doporučuje kromě použití 
filtru ve vedení nátěrové hmoty do pistole také použití 
filtru nátěrové hmoty, aby se omezilo ucpávání trysky.
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Pistole AA90 je vybavena novým prvkem – seřizovacím 
kolíkem vzduchového uzávěru. Seřizovací kolík je 
znázorněn na obrázku 18. Tento prvek umožňuje 
stříkání vějířovým vzorem buď ve vodorovném nebo ve 
svislém směru.

Obrázek 18: Seřizovací kolík vzduchového uzávěru

Obrázek 19: Identifikace velikosti těsnění s otvorem 
pomocí číslic za pomlčkou

V tabulce II jsou uvedeny dostupné velikosti těsnění 
s otvorem. Vybrané těsnění s otvorem by mělo mít 
velikost o přibližně 0,025 mm větší než otvor stříkacího 
hrotu. Použití těsnění s otvorem může výrazně prodloužit 
životnost stříkacího hrotu.

79691-0509
79691-0511
79691-0513
79691-0811
79691-0813
79691-1009
79691-1011
79691-1013
79691-1015
79691-1018
79691-1021
79691-1311
79691-1313
79691-1315
79691-1318
79691-1511
79691-1513
79691-1515
79691-1518
79691-1521
79691-1715

0,009 (0,23)
0,011 (0,28)
0,013 (0,33)
0,011 (0,28)
0,013 (0,33)
0,009 (0,23)
0,011 (0,28)
0,013 (0,33)
0,015 (0,38)
0,018 (0,46)
0,021 (0,53)
0,011 (0,28)
0,013 (0,33)
0,015 (0,38)
0,018 (0,46)
0,011 (0,28)
0,013 (0,33)
0,015 (0,38)
0,018 (0,46)
0,021 (0,53)
0,015 (0,38)

Označení trysky

Č. dílu trysky 
na nátěrové 
hmoty AA90

Velikost otvoru 
trysky v palcích 

(mm)

První dvě číslice v označení trysky za pomlčkou udávají šířku 
paprsku stříkání v palcích ve vzdálenosti 10 palců (254 mm) 
od cílového objektu. Následující dvě číslice označují velikost 
otvoru v tisícinách palce.

Například: Tryska 79691-1015 má šířku paprsku stříkání 

10 palců (254 mm) a velikost otvoru 0,015 palce (0,38 mm).

5 palců (127)

8 palců (203)

10 palců (254)

13 palců (330)

15 palců (381)

17 palců (432)

Šířka paprsku 
stříkání ve 
vzdálenosti 

10 palců (mm)

Provozní parametry

TABULKA I
PRŮVODCE VÝBĚREM TRYSKY

79692-01
79692-02
79692-03
79692-04
79692-06
79692-07

0,0101 palce (0,256 mm) 
0,0121 palce (0,307 mm)
0,0141 palce (0,358 mm)
0,0161 palce (0,409 mm)
0,0201 palce (0,511 mm)
0,0221 palce (0,561 mm)

Č. dílu Velikost omezovacího otvoruČ. dílu odpovídajícího stříkacího hrotu

79691-0509, -1009
79691-0511, -0811, -1011, -1311, -1511
79691-0513, -0813, -1013, -1313, -1513
79691-1015, -1315, -1515, -1715
79691-1018, -1318, -1518
79691-1021, -1521

TABULKA II – VELIKOST TĚSNĚNÍ S OTVOREM 79692‑XX
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VAROVÁNÍ!

UVEDENÍ DO PROVOZU 
(79580 CASCADE)
Po zapnutí napájení střídavým proudem zobrazí řídicí 
jednotka na dobu 2–3 sekund na displeji ukazujícím cílovou 
hodnotu kV číslo typu pistole a na displeji ukazujícím 
hodnotu µA verzi softwaru.

Obrázek 23: Zobrazení na displeji po zapnutí 
řídicí jednotky

NASTAVENÍ A ÚPRAVA 
VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ

Chcete-li změnit cílovou hodnotu pro pistoli, pistole 
NESMÍ být zapnutá (stisknutá spoušť). Stlačením tlačítka 
pro nastavení hodnoty kV na zadní straně pistole se 
cílová hodnota změní. Pokud svítí 2 zelené kontrolky, je 
nastavena cílová hodnota 1. Pokud svítí 2 zelené kontrolky 
a 2 žluté kontrolky, je nastavena cílová hodnota 2. Pokud 
svítí všechny kontrolky (2 zelené, 2 žluté a 2 červené 
kontrolky), je nastavena cílová hodnota 3.

Nastavení hodnoty kV pistole lze vypnout stisknutím tlačítka 
nastavení hodnoty kV na pistoli po dobu 2–3 sekund. To lze 
provést, když je spoušť pistole stisknutá i když stisknutá 
není. Tato funkce se hodí, pokud je nutné vypnout napětí 
v kV pro stříkání zapuštěných míst. Pokud dojde k vypnutí 
napětí v kV tímto způsobem, zobrazí se na ukazateli 

Obrázek 26: Pohled na zadní kryt

hodnota 0 kV a na ukazateli hodnoty µA VYPNUTO 
a všechny kontrolky cílové hodnoty kV zhasnou. Stisknutím 
tlačítka nastavení hodnoty kV na pistoli po dobu dalších 
2–3 sekund napětí v kV znovu zapnete.

ZÁKLADNÍ ÚKONY
(JEDNOTKY CASCADE)

Pravidla pro stisknutí spouště
Stisknutím spouště se přivádí vysoké napětí, čímž dojde 
ke spuštění atomizace proudu nátěrové hmoty a regulaci 
vzduchu proudícího skrze pistoli. Při stisknutí spouště 
pistole dojde k aktivaci spínače v pistoli. Na displeji 
ukazujícím hodnotu kV se zobrazí aktuálně nastavená 
hodnota kV, na displeji ukazujícím hodnotu µA se zobrazí 
aktuální odběr proudu a kontrolka vysokého napětí se 
rozsvítí. Pod displejem ukazujícím hodnotu µA se nachází 
sloupcový ukazatel, který se rozsvěcuje podle aktuálního 
odběru proudu.

PopisTyp pistole

0 85 kV Cascade 

DISPLEJ PO ZAPNUTÍ

 � NEVYPÍNEJTE pistoli prostřednictvím tlačítka 
pistole místo jejího propojení s přívodem rozpouštědla 
pro vypláchnutí. Pistole musí být propojena 
s přívodem rozpouštědla tak, aby při vyplachování 
pistole rozpouštědlem nebyla pistole pod žádným 
napětím (kV).

ČÍSLO 
PISTOLE VERZE 

SOFTWARU 

SPÍNAČ ZAPNUTÍ/
VYPNUTÍ 

CÍLOVÁ HODNOTA „1“ 
(2) ZELENÉ 

KONTROLKY 
CÍLOVÁ HODNOTA „3“ 

(2) ZELENÉ 
KONTROLKY 

(2) ŽLUTÉ 
KONTROLKY 
(2) ČERVENÉ 
KONTROLKY 

CÍLOVÁ HODNOTA „2“ 
(2) ZELENÉ 

KONTROLKY 
(2) ŽLUTÉ KONTROLKY 

TLAČÍTKO NASTAVENÍ 
CÍLOVÉ HODNOTY kV 
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UPOZORNĚNÍ!

Zelená a žlutá políčka sloupcového ukazatele udávají stav, 
kdy je výstupní proud v optimálním rozsahu pro maximální 
účinnost přenosu. Červené políčko udává stav, kdy příliš 
vysoký proud způsobuje snížení účinnosti přenosu.

Displej na zadní straně pistole funguje rovněž jako 
sloupcový ukazatel hodnoty µA, pokud je napájení 
vysokým napětím zapnuto (viz obrázek 32). Jde 
o obdobnou funkci, kterou plní displej se sloupovým 
ukazatelem na řídicí jednotce.

Obrázek 32: Pohled na LED displej na pistoli

Měření doby „VN zapnuto“
Napájecí zdroj 9060 zaznamenává dobu, kdy bylo vysoké 
napětí zapnuto, až do hodnoty 99 999 hodin. Tato hodnota 
je zobrazena na displejích jednotky ukazujících hodnoty kV 
a µA. K dispozici jsou dvě počitadla, která tento údaj 
uchovávají. Jeden z údajů lze vynulovat, druhý nikoli, 
neboť je trvale uložen v paměti. Počet hodin, po které bylo 

Obrázek 33: Možnosti zobrazení doby „VN zapnuto“

Obrázek 31: Displej sloupcového ukazatele hodnoty µA

vysoké napětí zapnuto, lze zobrazit současným dlouhým 
stisknutím tlačítka předvolby 1 a tlačítka resetování. 
Počet hodin se na displeji zobrazí po dobu 3 sekund. Toto 
počitadlo lze vynulovat. 

Chcete-li toto počitadlo vynulovat, stiskněte tlačítko resetování 
v okamžiku, kdy je zobrazen počet hodin. Současným 
dlouhým stisknutím tlačítka předvolby 2 a tlačítka resetování 
zobrazíte počet hodin nevynulovatelného počitadla.

Místní/vzdálený režim
Pro všechny ruční pistole Vector je třeba nastavit 
místní režim.

Obrázek 34: Ovládací spínač vysokého napětí

 � Jednotka nebude funkční, pokud je ve vzdáleném 
režimu a nejsou připojeny žádné externí vstupy.

ZELENÉ, ŽLUTÉ 
A ČERVENÉ 

KONTROLKY 
LED UDÁVAJÍ 

ÚROVEŇ 
ODBĚRU 
PROUDU

PRO ZOBRAZENÍ 
VYNULOVATELNÉHO 

POČITADLA DOBY 
ZAPNUTÍ DLOUZE 

STISKNĚTE OBĚ 
TLAČÍTKA

PRO ZOBRAZENÍ 
NEVYNULOVATELNÉHO 
POČITADLA DOBY 
ZAPNUTÍ DLOUZE 
STISKNĚTE OBĚ TLAČÍTKA

DISPLEJ PŘI ZOBRAZENÍ DOBY „VN 
ZAPNUTO“ V HODINÁCH

µA
SLOUPCOVÝ UKAZATEL HODNOTY µA
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Obrázek 35: Zobrazení displeje po zapnutí 
napájecího zdroje

UVEDENÍ DO PROVOZU 
(79581 CLASSIC)
Po dokončení všech montážních kroků je možné uvést 
pistoli do provozu. Po zapnutí spínače ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 
se na displeji ukazujícím hodnotu kV zobrazí typ pistole, pro 
který je napájecí zdroj 9060 nakonfigurován, a na displeji 
ukazujícím hodnotu µA se zobrazí aktuální verze softwaru. 
Tyto položky se zobrazí po dobu 2–3 sekund.

NASTAVENÍ A ÚPRAVA 
VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ
U napájecího zdroje 80130-41X je napětí nastavitelné 
od hodnoty 20 kV po maximální hodnotu napětí kV 
stejnosměrného proudu. Z výroby přednastavené hodnoty 
napětí jsou: předvolba 1 – maximální hodnota kV mínus 
20 kV, předvolba 2 – maximální hodnota kV mínus 10 kV 
a předvolba 3 – maximální hodnota kV.

Systém pistole Vector disponuje tlačítky pro tři cílové 
hodnoty napětí 1, 2 a 3. Každou z těchto cílových hodnot 
lze samostatně nastavit od hodnoty 20 kV po maximální 
hodnotu kV pomocí tlačítek + a -, která jsou umístěna na 
předním panelu napájecího zdroje. Pokud podržíte tlačítka 
+ nebo - po dobu delší než 1 sekunda, začne hodnota kV 
na displeji narůstat nebo klesat v krocích po 5 místo po 1.

Pokud není spoušť pistole stisknuta, lze aktuálně zvolenou 
cílovou hodnotu změnit stisknutím tlačítka 1, 2 nebo 3 na 
předním panelu.

Obrázek 36: Tlačítka pro nastavení/upravení cílové 
hodnoty kV

ZÁKLADNÍ ÚKONY
(JEDNOTKY CLASSIC)

Pravidla pro stisknutí spouště
Stisknutím spouště je přivedeno vysoké napětí, čímž dojde 
ke spuštění atomizace proudu a regulaci tlakového vzduchu 
proudícího skrze pistoli. Při stisknutí spouště pistole dojde 
k aktivaci přepínače připojení průtoku vzduchu, na displeji 
ukazujícím hodnotu kV se zobrazí aktuálně nastavená 
hodnota kV, na displeji ukazujícím hodnotu µA se zobrazí 
aktuální odběr proudu a kontrolka vysokého napětí se 
rozsvítí. Pod displejem ukazujícím hodnotu µA se nachází 
sloupcový ukazatel, který se rozsvěcuje podle aktuálního 
odběru proudu.

Obrázek 37: Displej sloupcového ukazatele hodnoty µA

PopisTyp pistole

6 85 kV Cascade 

DISPLEJ PO ZAPNUTÍ

µA
SLOUPCOVÝ UKAZATEL HODNOTY µA

JEDNOTLIVÁ KRÁTKÁ STISKNUTÍ TLAČÍTKA 
ZVÝŠÍ (+) NEBO SNÍŽÍ (-) HODNOTU NAPĚTÍ 
V KROCÍCH PO 1. DLOUHÝM STISKNUTÍM 
TLAČÍTKA SE ZVÝŠÍ (+) NEBO SNÍŽÍ (-) 
HODNOTA NAPĚTÍ V KROCÍCH PO 5 kV.

TLAČÍTKO VÝBĚRU CÍLOVÉ HODNOTY

SPÍNAČ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

ČÍSLO TYPU PISTOLE VERZE SOFTWARU

RESET
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UPOZORNĚNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

Zelená a žlutá políčka sloupcového ukazatele udávají stav, 
když je výstupní proud v optimálním rozsahu pro maximální 
účinnost přenosu. Červená políčka udávají stav, kdy příliš 
vysoký proud způsobuje snížení účinnosti přenosu.

Obrázek 39: Tlačítko místního/vzdáleného režimu

Tlačítko místního/vzdáleného režimu
Pro všechny ruční pistole Vector je třeba nastavit 
místní režim.

DEMONTÁŽ PISTOLE 
Z PRACOVNÍ SESTAVY

1.  Pistoli vypláchněte (viz oddíl „Postup vyplachování“ 
v části „Údržba“).

2. Před odpojením vedení ze systému se ujistěte, že 
se všechny hadice na vzduch a nátěrovou hmotu 
vyprázdnily. Pomocí klíče povolte a odmontujte matici 
hadice na nátěrovou hmotu. Sestavu hadice na 
nátěrovou hmotu demontujte.

3. Pomocí klíče podržte koncovku hadice na vzduch 
na místě a povolte matici hadice na vzduch pomocí 
druhého klíče. Matici úplně odšroubujte a sestavu 
hadice na vzduch vyjměte.

4. Pistole modelu Cascade: Pomocí klíče povolte 
matici nízkonapěťového kabelu v připojovací sestavě 
otáčením proti směru hodinových ručiček a matici 
ručně odmontujte. Odpojte nízkonapěťový kabel jeho 
vytažením z připojovací sestavy.

 Pistole modelu Classic: Pomocí čepele nebo 
šroubováku vytáhněte sponu zajišťující vysokonapěťový 
kabel. Povolte stavěcí šroub kabelu. Vytáhněte kabel 
z rukojeti.

5. Pistoli demontujte z pracovní sestavy.

Obrázek 40: Demontáž pistole modelu Cascade

 � Jednotka nebude funkční, pokud je ve vzdáleném 
režimu a nejsou připojeny žádné externí vstupy. 
Jednotka musí být v místním režimu.

 � Pistoli z pracovní sestavy demontujte VŽDY, 
když chcete provádět údržbu nebo opravy pistole.

 � Před demontáží pistole se ujistěte, že napájení 
řídicí jednotky/napájecího zdroje je odpojeno ze sítě.

 � Aby nedošlo k poškození barvy, NEPOUŽÍVEJTE 
žádná silikonová maziva.
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Obrázek 41: Demontáž pistole modelu Classic

OPRAVY PISTOLE
Všechny opravy musí být prováděny na čistém a rovném 
povrchu. Pokud při údržbě nebo opravě použijete svěrák, 
nikdy NESVÍREJTE plastové díly a na čelisti svěráku vždy 
nasaďte podložky.

Při zpětné montáži namažte dielektrickým mazivem 
(LSCH0009-00) následující díly:

•  všechny O-kroužky (O-kroužky z PTFE není  
třeba mazat)

• sestavu jehly 
• pouzdro jehly 
• sestavu pouzdra rezistoru (model Classic)
• sestavu dříku vzduchového ventilu 79310-00

Při zpětné montáži naneste těsnicí tmel (7969-10) na vnější 
závity následujících součástí:

• pojistná matice vzduchového ventilu 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ
• speciální víceúčelový klíč na pistoli 19749-00

• nástroj pro demontáž vzduchového uzávěru 79642-00

• 2,5 mm klíče 74133-00 (2)

• klíč na trysku 76428-00

• 3/32 palcový inbus

•  otevřené klíče: 15/16, 7/8, 11/16, 9/16, 7/16, 3/4, 3/8 
a 1/4palcové

• šroubovák (čepel)

• dielektrické mazivo LSCH0009-00

• těsnicí tmel se střední fixací 7969-10

•  plastový nebo dřevěný spojovací kolík o průměru 
5/16 palce
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ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

VAROVÁNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

ROZPOUŠTĚDLA VHODNÁ PRO 
ČIŠTĚNÍ PISTOLÍ VECTOR AA90
Volba rozpouštědla vhodného pro čištění pistole 
Vector AA90 závisí na tom, který díl chcete čistit, a na 
povaze materiálu, který je třeba odstranit. Společnost 
Ransburg doporučuje provádět čištění všech vnějších 
povrchů pomocí nepolárních rozpouštědel, abyste 
předešli ulpění vodivých zbytků na kritických součástech. 
Jsme si vědomi toho, že některá z těchto rozpouštědel 
nejsou schopna určité materiály odstranit. Pokud pro 
čištění určitých součástí pistole použijete vodivá polární 
rozpouštědla, musíte veškeré jejich zbytky odstranit pomocí 
nevodivého nepolárního rozpouštědla (např. pomocí nafty 
s vysokou teplotou vzplanutí). Máte-li dotazy k tomu, 
která rozpouštědla jsou pro čištění nejvhodnější, obraťte 
se na obchodního zástupce společnosti Ransburg nebo 
dodavatele barvy, kterou používáte.

ROZVRH ÚKONŮ ÚDRŽBY
Chcete-li prodloužit životnost pistole a zajistit efektivní 
provoz, dodržujte následující úkony údržby.

Několikrát denně
• VYPNĚTE napájení řídicí jednotky.

• Zajistěte pojistku spouště a zkontrolujte, zda se na 
vzduchovém uzávěru nenahromadila barva. Čistěte dle 
potřeby měkkým kartáčkem a vhodným rozpouštědlem.

• Očistěte všechny izolační povrchy v systému. Pomocí 
hadříku namočeného do rozpouštědla odstraňte 
nahromaděnou barvu z vnějších povrchů pistole 
a nízkonapěťového nebo vysokonapěťového kabelu.

Pistoli AA90 ani sestavy hadice na vzduch, hadice 
na nátěrovou hmotu, nízkonapěťového kabelu 
a vysokonapěťového kabelu nesmíte namáčet ani nořit do 
rozpouštědla. Vnější povrch těchto součástí však můžete 
vhodným rozpouštědlem otřít. Pokud je pistole rozložena na 
jednotlivé součásti, některé z nich lze do vhodného čisticího 
rozpouštědla namočit. Součásti, které nesmí být namočeny, 
jsou označeny v této příručce. Rozpouštědlem nesmí být 
čištěny ani do něj namočeny žádné elektrické součásti.

 � NIKDY nenamáčejte ani neponořujte elektrické 
součásti pistole, jako např. kaskádovitou sestavu 
hlavně, sestavu nebo sestavu kabelu. Mohlo by dojít 
k jejich poškození nebo poruše.

 � Před čištěním JAKÉHOKOLIV zařízení pomocí 
rozpouštědla SE UJISTĚTE, že napájení je 
VYPNUTO a systém uzemněn. Snižte tlak ve všech 
vedeních nátěrové hmoty.

 � Při používání rozpouštědel k čištění dodržujte 
obvyklá zdravotní a bezpečnostní opatření. 

 � Čištění vnějších povrchů pistole je nutné provést 
pomocí nepolárních rozpouštědel. V případě, že je 
při čištění nutné použít polární rozpouštědla, je třeba 
pistoli před opětovným uvedením do provozu otřít 
nepolárním rozpouštědlem.

 � Rozpouštědlo použité pro čištění musí mít rosný 
bod o 15 °C vyšší, než je okolní teplota. Za splnění 
této podmínky odpovídá koncový uživatel.
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Denně (nebo na začátku každé směny)
• Ověřte si, že VŠECHNY bezpečnostní nádoby na 

rozpouštědla jsou uzemněny.

• Zkontrolujte okruh 6,1 metru od místa provozu 
(umístění pistole) a odstraňte z něj VŠECHNY 
neupevněné nebo neuzemněné objekty.

• Zkontrolujte, zda se na pracovních držácích 
nehromadí nátěrová hmota (a takto nahromaděnou 
hmotu odstraňte).

• Zkontrolujte, zda je sestava atomizéru čistá 
a nepoškozená.

• Zkontrolujte, zda elektroda pistole není poškozená.

• V případě potřeby vyčistěte filtr nátěrové hmoty.

• ZAPNĚTE napájení řídicí jednotky. Zelená kontrolka 
napájení by se měla rozsvítit nebo by zařízení Aviator 
mělo vydat zvukové upozornění.

• Proveďte test výstupního napětí.

Test výstupního napětí pistole 
(modely Cascade a Classic)
Použijte sestavu vysokonapěťové sondy (76652-01).

1. Nastavte stupnici kV na ukazateli měřidla. Zapojte 
vysokonapěťovou sondu do jedné strany měřidla.

2. Zemnicí svorku připojte k ověřenému zemnicímu bodu.

3. Ujistěte se, že všechny uzemněné objekty se nacházejí 
ve vzdálenosti alespoň 0,61 metru.

4. Srovnejte otvor v testovací sondě s elektrodou. Přejeďte 
testovací sondou přímo po vodiči elektrody pistole.

5. Současně držte kovovou část vysokonapěťové sondy 
v ruce a stiskněte spoušť pistole tak, aby byla elektroda 
pod napětím.

6. Přečtěte si hodnotu naměřenou měřidlem.

7. VYPNĚTE napětí na pistoli a vytáhněte testovací sondu 
v přímém směru z elektrody.

Při vypnutí (nebo na konci směny)
1. VYPNĚTE řídicí jednotku/napájecí zdroj. 

2. VYPNĚTE přívod barvy.

3. VYPNĚTE přívod podpůrného vzduchu.

4. Očistěte pistoli, kabel a hadice pomocí hadříku 
namočeného ve vhodném čisticím rozpouštědle.

5. Vypláchněte vedení nátěrové hmoty a pistoli. 
Poté nechejte tlak nátěrové hmoty klesnout na nulu 
a zajistěte, aby rozpouštědlo zůstalo ve vedení 
(viz „Postup vyplachování“ v této části).

6. Zajistěte pojistku spouště.

POSTUP VYPLACHOVÁNÍ

Systém pro nátěrové hmoty musí být důkladně vyčištěn 
propláchnutím vhodným čistým rozpouštědlem, kdykoli se 
přechází na jinou barvu nebo pokud nebude pistole delší 
dobu používána.

1. VYPNĚTE řídicí jednotku / napájecí zdroj. 

2. VYPNĚTE přívod barvy.

3. VYPNĚTE přívod podpůrného vzduchu. Proveďte 
kompletní odvzdušnění vedení.

 � Nebude-li zemnicí svorka PŘIPEVNĚNA, hrozí 
zranění osob nebo poškození zařízení. Tento krok je 
NUTNÉ provést před přivedením napětí.

 � Aby uzemnění mezi operátorem a zařízením 
odpovídalo požadavkům, MUSÍ pracovník obsluhy 
držet vodivou rukojeť v holé ruce. Měřidlo nesmí 
být NIKDY odpojeno od sondy během měření 
vysokého napětí, jinak by mohlo dojít k úrazu 
elektrickým proudem.
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Týdně
• Zkontrolujte celý systém a hledejte poškození, 

netěsnosti a nahromaděnou barvu.

• Vyčistěte sestavu atomizéru.

4. Nakloňte pistoli směrem dolů a stiskněte spoušť, dokud 
neodstraníte veškerou barvu.

5. Zajistěte pojistku spouště a demontujte matici trysky, 
vzduchovou trysku a trysku pro nátěrové hmoty.

6. Připojte přívod rozpouštědla.

7. Uvolněte pojistku spouště a propláchněte systém 
rozpouštědlem, dokud nebude vytékat čisté 
rozpouštědlo.

8. Přívod rozpouštědla odpojte.

9. Stiskněte spoušť pistole, dokud nebude veškeré 
rozpouštědlo odstraněno. Po dokončení všech 
předcházejících kroků je pistole připravena na změnu 
barvy, uskladnění nebo údržbu.

POSTUP ČIŠTĚNÍ SESTAVY 
PISTOLE

Vybavení potřebné pro pravidelné čištění

• vhodné rozpouštědlo
• bezpečnostní nádoba na rozpouštědlo (uzemněná)
• malý měkký kartáček

Chcete-li zajistit účinnou elektrostatickou funkci, udržujte 
vnější povrchy pistole a nízkonapěťový a vysokonapěťový 
kabel v čistotě tak, aby na nich neulpívala barva. Čištění 
zabrání ztrátě napětí do uzemnění, jejímž následkem je 
snížení účinnosti přenosu.

 � Pokud jsou pauzy ve výrobě krátké, nemusí být 
nutné vedení nátěrové hmoty čistit (v závislosti na 
použité nátěrové hmotě). Pokud se pevné částice 
v nátěrové hmotě usazují pomalu, nemusí být vedení 
vyčištěno ihned po ukončení stříkání, jako tomu je 
v případě rychle se usazujících pevných částic. 
Nutnost provést vyplachování se odvíjí od druhu 
použité barvy a délky pauzy ve výrobě. Metalízy 
a základní barvy vyžadují dřívější vypláchnutí než 
jiné typy nátěrových hmot.

 � V případě, že se nátěrová hmota usazuje rychle 
a vedení nátěrové hmoty není včas vypláchnuto, 
může dojít k ucpání vnitřních průchodů. To může mít 
za následek dlouhé pauzy ve výrobě z důvodu oprav.

 � Před čištěním sestavy trysky VYPNĚTE řídicí 
jednotku nebo napájecí zdroj a vypláchněte vedení 
nátěrové hmoty vhodným rozpouštědlem, dokud 
nebude čisté. VYPNĚTE přívod barvy a vzduchu. 
Stiskněte spoušť pistole, abyste snížili tlak nátěrové 
hmoty i vzduchu.

 � Před prováděním údržby pistole se ujistěte, že 
byl přetlak všech přívodů odtlakován na nulu. Při 
nedodržení tohoto pokynu může dojít ke zranění osob.

 � Pokud je tryska pro nátěrové hmoty zcela 
zanesená, pak stisknutí spouště pistole odtlakování 
nevyvolá. Zakryjte konec pistole těžkým hadrem 
a pomalu povolte matici trysky do uzemněné 
záchytné nádoby.

 � Veškeré rozbité nebo poškozené součásti je 
nutné vyměnit. Jakékoliv poškození pistole může 
způsobit NEBEZPEČNÉ provozní podmínky.
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1. VYPNĚTE řídicí jednotku / napájecí zdroj. 

2. VYPNĚTE přívod barvy a vzduchu. Odtlakujte vedení 
nátěrové hmoty i vzduchu. Zajistěte pojistku spouště.

3. Úplně odšroubujte pojistný kroužek vzduchového 
uzávěru z hlavně.

4. Nahněte přední část hlavně dolů a vyjměte vzduchový 
uzávěr a trysku pro nátěrové hmoty.

5. Očistěte všechny součásti pomocí vhodného 
rozpouštědla a ověřte si, zda nejsou opotřebeny nebo 
poškozeny. Otvor trysky pro nátěrové hmoty vyčistěte 
profouknutím hrotu stlačeným vzduchem proti směru 
proudění barvy. Pro vyčištění otvoru může být rovněž 
nutné namočit jej do rozpouštědla nebo použít kartáček. 
V případě potřeby součásti vyměňte.

6. Očistěte všechny vnější povrchy pistole pomocí hadříku 
a vhodného rozpouštědla.

7. Proveďte zpětnou montáž součástí v opačném pořadí 
než při demontáži.

Demontáž stříkacího hrotu / karbidového 
stříkacího hrotu
1. Rukou zcela odšroubuj te poj is tný kroužek 

vzduchového uzávěru.

2. Z pistole sejměte vzduchový uzávěr tak, že jej z pistole 
vysunete v přímém směru.

Obrázek 42a: Demontáž stříkacího hrotu / karbidového 
stříkacího hrotu

3. Vysuňte stříkací hrot společně s držákem ven ze 
vzduchového uzávěru zatlačením prstem nebo měkkým 
předmětem na karbidový hrot nebo na zkosenou část 
stříkacího hrotu. Karbidový stříkací hrot obsahuje 
vyjímatelné těsnění trysky s otvorem nebo bez otvoru. 
Těsnění s otvorem je černé, standardní těsnění je bílé. 
Chcete-li vyjmout těsnění z držáku hrotu, přidržte konec 
hrotu a konec těsnění a oddělte je od sebe „zlomením“.

Obrázek 42b: Demontáž stříkacího hrotu a těsnění

 � NIKDY nepoužívejte drátěný kartáč nebo 
kovové nástroje. NIKDY nepoužívejte pro čištění 
nástroje, které jsou tvrdší než plastové díly. Jestliže 
usazeninu nelze odstranit pomocí rozpouštědla 
a hadříku nebo měkkého kartáčku, namočte POUZE 
daný díl v rozpouštědle do té doby, než bude možné 
usazeninu odstranit. NIKDY nenamáčejte tělo 
pistole, hlaveň nebo háček na zavěšení! 

 � NIKDY neomotávejte aplikátor, související 
ventily a potrubí ani nosné prvky plastem za účelem 
jejich uchování v čistotě. Na plastovém povrchu 
může totiž růst povrchový náboj, který by se mohl 
vybít na nejbližší uzemněný předmět. Rovněž se 
sníží účinnost aplikátoru a hrozí poškození nebo 
porucha součástí aplikátoru. ZABALENÍM PISTOLE 
DO PLASTU BUDE ZNEPLATNĚNA ZÁRUKA.
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Obrázek 42c: Montáž karbidového stříkacího hrotu

Demontáž hlavně
1. Odmontujte vzduchový uzávěr a pojistný kroužek.

2. Pomocí plochého šroubováku demontujte šrouby 
spouště a spoušť.

3. Povolte připojení hadičky nátěrové hmoty k hlavni.

4. Pomocí speciálního klíče 19749 demontujte pojistnou 
matici hlavně.

5. Přidržte rukojeť pistole a vytáhněte hlaveň v přímém 
směru ven. U jednotek modelu Cascade bude vyjmuta 
celá kaskádovitá sestava. U jednotek modelu Classic 
zůstane v rukojeti pistole pouzdro rezistoru.

4. Vložte samčí část nástroje 79642-00 do samičího 
otvoru v držáku hrotu, viz obrázek 42c. Vložte držák 
hrotu do vzduchového uzávěru tak, aby byla drážka 
v držáku hrotu zarovnaná s kolíkem ve vzduchovém 
uzávěru (viz obrázek 42c). Lehkým klepnutím do 
nástroje se držák hrotu zacvakne na místo. Demontujte 
nástroj 79642-00 ze sestavy.

5. Do nástroje vložte těsnění, jak je vidět na obrázku 42d. 
Zacvakněte těsnění do držáku hrotu.

Obrázek 42d: Montáž těsnění

Obrázek 43: Demontáž hlavně

Demontáž hlavně
1. Pomocí klíče 76428 demontujte trysku.

Obrázek 44a: Demontáž trysky

2.  Pomocí speciálního nástroje 19749 demontujte 
zajišťovací matici hlavně.

Obrázek 44b: Demontáž zajišťovací matice

3. Vytáhněte sestavu jehly ven v přímém směru.
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Výměna sestavy jehly
1. Z jehly demontujte pružinu, podložku pružiny a pojistnou 

matici. Demontujte všechna těsnění v zadní části jehly. 
Jednotlivé součásti dle potřeby vyměňte.

Obrázek 45a: Výměna sestavy jehly

3. Demontujte přední těsnění rozprašovače, přední 
těsnění ve tvaru u-misky a vymezovací těsnění.

2. Pomocí dvou klíčů 74133 demontujte karbidovou 
kulovou koncovku a pojistnou matici. Vyjměte součásti 
sestavy jehly.

Obrázek 45b: Výměna sestavy jehly

Obrázek 45c: Výměna sestavy jehly

Obrázek 46a: Zpětná montáž sestavy jehly

Obrázek 46b: Zpětná montáž sestavy jehly

Zpětná montáž sestavy jehly
1. V pořadí uvedeném na obrázku namontujte vymezovací 

těsnění, přední těsnění ve tvaru u-misky a přední 
těsnění rozprašovače. Otočte těsnění dle ilustrace na 
obrázku 46a.

2. Pojistnou matici zcela našroubujte na sestavu jehly. 
Pomocí dvou klíčů 74133 zcela zašroubujte karbidovou 
kulovou koncovku. Ke koncovce utáhněte pojistnou matici.
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Zpětná montáž pružiny

3. Namontujte zbytek dílů v opačném pořadí. Ujistěte 
se, že všechny díly jsou přiměřeně pokryty mazivem 
LSCH0009-00. Rukou dotáhněte podložku pružiny 
sestavy jehly a pojistnou matici.

Obrázek 47: Zpětná montáž pružiny

Zpětná montáž hlavně
1. Do hlavně vložte hrot a těsnění.

Obrázek 48a: Zpětná montáž hlavně

2. Otvor pro jehlu důkladně namažte mazivem 
LSCH0009-00. Namontujte sestavu jehly zpět do hlavně.

Obrázek 48b: Zpětná montáž hlavně

3. Utáhněte zajišťovací matici, dokud neucítíte odpor jehly 
při jejím pohybu tam a zpět.

Obrázek 48c: Zpětná montáž hlavně

Montáž hlavně na rukojeť
1.  Seřiďte podložku pružiny a pojistnou matici tak, aby 

byly ve vzdálenosti uvedené na obrázku. Součásti 
dotáhněte k sobě.

Obrázek 49a: Montáž hlavně na rukojeť

2. Zatlačte hlaveň v přímém směru do rukojeti.

3. Pomocí klíče 19749 přitáhněte pojistnou matici hlavně 
na rukojeť.

4. Zajistěte matici hadičky nátěrové hmoty.

5. Namontujte spoušť a upevňovací šrouby spouště.
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Obrázek 49b: Montáž hlavně na rukojeť

Obrázek 50b: Demontáž rukojeti

Demontáž rukojeti
1. Demontujte hlaveň.

2. Demontujte hadičku nátěrové hmoty z držáku.

Obrázek 50a: Demontáž rukojeti

3. Demontujte ventil tlakového vzduchu a zadní kryt.

4. Demontujte sestavu pojistky spouště.

5. Demontujte tvarovku vedení vzduchu a držák.

Obrázek 50c: Demontáž rukojeti

6.  Demontuje vzduchový ventil a těsnění vzduchového ventilu.
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7. Demontujte těsnění, háček a těsnění háčku.

Obrázek 50e: Demontáž rukojeti

8.  V případě jednotky modelu Cascade – demontujte  
připojovací sestavu.

Obrázek 50f: Demontáž rukojeti

9.  V případě jednotky modelu Classic – demontujte 
sestavu rezistoru. 

Obrázek 50g: Demontáž rukojeti

Před zpětnou montáží namažte pouzdro rezistoru 
dielektrickým mazivem LSCH0009-00.

Obrázek 50h: Demontáž rukojeti

Zpětná montáž rukojeti
1. Kroky demontáže proveďte v opačném pořadí. Díly dle 

potřeby vyměňte. Naneste mazivo LSCH0009-00 na 
všechny elektrické součásti.

Obrázek 50d: Demontáž rukojeti

ZAJIŠTĚNO 
V RUKOJETI
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(pokračování na další straně)

Obecný popis problému Možná příčina Řešení

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ

Částečně zanesená tryska

Nízký tlak nátěrové hmoty

Příliš vysoká viskozita 

Nevhodná tryska
 

Příliš opotřebovaná tryska

Ohnutá vysokonapěťová elektroda

Nízký tlak podpůrného vzduchu

Nedostatečná atomizace 

Nadměrná výstupní rychlost nátěrové hmoty

Nadměrný tlak nátěrové hmoty

Pistole příliš blízko cílovému objektu

Příliš vodivá barva

Nedostatečné uzemnění cílového objektu

Nedostatečné uzemnění součástí

Pistole příliš daleko od součástí

Nedostatečný nebo špatně namířený odtah 
ve stříkací kabině

Nesprávná stříkací technika

Zanesená tryska

Zanesená hadice nebo filtry

Čerpadlo nátěrové hmoty bez tlaku

Proveďte čištění.

Zvyšte tlak ve vzduchovém čerpadle.

Zkuste použít trysku s užším vějířem nástřiku nebo 
menším otvorem.

Zkuste použít trysku s nižším tlakem vzduchu nebo 
menším otvorem.

Vyměňte.

Narovnejte elektrodu nebo vyměňte sestavu trysky.

Změňte nastavení tlaku podpůrného vzduchu.

Viz „Nedostatečná atomizace a nerovnoměrné 
rozprostření nástřiku“.

Snižte rychlost (podle limitů normy).

Snižte tlak vzduchu do čerpadla.

Držte pistoli ve větší vzdálenosti.

Kontaktujte technickou podporu společnosti Ransburg.

Zkontrolujte neporušenost uzemnění od cílového 
objektu přes držák až po zemnicí bod.

Ověřte si, zda jsou díly plně uzemněny, a vybavte 
pracovní držáky zemnicími páskami.

Přibližte pistoli k cílovému objektu.

Zesilte odtah nebo změňte jeho směr, vyměňte filtr 
stříkací kabiny.

Udržujte pistoli ve směru aplikace.

Profoukněte trysku.

Vyčistěte.

Pokud je přívod vzduchu v pořádku, nahlédněte do 
příručky k čerpadlu.

Nedostatečná 
atomizace 
a nerovnoměrné 
rozprostření nástřiku

Nanesení 
nedostatečného 
množství barvy

Barva stříká zpět 
na pracovníka 
obsluhy

Barva z pistole 
nestříká

Nadměrné 
zasekávání

Překážka ve vedení vzduchu od čerpadla

Nedostatečná kapacita čerpadla

Ucpaný filtr nátěrové hmoty

Odstraňte překážku.

Zajistěte čerpadlo s vyšší kapacitou nebo omezte výstup.

Proveďte údržbu nebo výměnu.
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(pokračování na další straně)

Obecný popis problému Možná příčina Řešení

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ (pokr.)

Nízká kapacita objemu vzduchu

Příliš velká tryska

Zaschnutí barvy v trysce nebo ve vedení 

Příliš hrubý nebo poškozený filtr nátěrové 
hmoty v pistoli

Příliš velké částice pigmentu 

Uvolněný uzávěr trysky

Nesprávné seřízení spouště

Vadné nebo špinavé sedlo ventilu

Uvolněný uzávěr trysky.

Opotřebované těsnění nátěrové hmoty

Uvolněná zajišťovací matice

Příliš rychlé odpařování

Nedostatečná atomizace. 

Příliš vysoká viskozita.

Málo pevných částic v barvě

Nízká viskozita barvy

Nadměrné množství stříkané barvy

Zkontrolujte kapacitu přívodu vzduchu z výroby.

Vyměňte trysku za správnou.

Po každém použití vypláchněte vedení 
rozpouštědlem.

Vyměňte filtr nátěrové hmoty za nový nebo jemnější. 

Zajistěte předběžnou filtraci barvy nebo použijte 
trysku s větším otvorem.

Dotáhněte matici.

Proveďte seřízení.

Vypláchněte je nebo podle potřeby vyměňte.

Dotáhněte matici.

Vyměňte těsnění.

Dotáhněte zajišťovací matici.

Použijte rozpouštědlo, které se pomaleji odpařuje.

Viz „Nedostatečná atomizace a nerovnoměrné 
rozprostření nástřiku“.

Přidejte více rozpouštědla nebo proveďte ohřev.

Použijte méně rozpouštědla.

Použijte méně rozpouštědla.

Použijte menší trysku, širší úhel rozstřiku nebo nižší 
tlak čerpadla.

Nadměrné 
zasekávání 
(pokrač.)

Přetrvávající 
zanášení trysky

Barva stéká nebo 
má špatné krycí 
vlastnosti

Únik barvy středem 
trysky 
(pistoli nelze vypnout)

Únik barvy kolem 
uzávěru trysky

Únik barvy v zadní 
části hlavně

Pomerančový 
povrch nebo hrubá 
povrchová úprava

Nesprávné nebo 
žádné vysoké 
napětí 

Vadné připojení nízkonapěťového kabelu

Nesprávné nebo žádné uzemnění  
řídicí jednotky

Vadná hlaveň nebo kaskádovitá sestava

Zkontrolujte a upevněte kabel v pistoli a řídicí jednotce.

Prohlédněte spojení a opravte je.

Vyměňte.
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Obecný popis problému Možná příčina Řešení

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ (pokr.)

Vadný nízkonapěťový kabel

Vadná základní deska řídicího PC

Znečištěný vzduchový uzávěr nebo tryska 
pro nátěrové hmoty

Spálená pojistka

Je zapnuto napájení?

Je zapnutý vzduch pro atomizaci?

Má pistole stisknutou spoušť?

Je pistole zapnutá?

Je barva příliš vodivá?

Vadný spínač průtoku

Vadná hadice na nátěrovou hmotu

Izolovaný stojan nebo nabité zařízení 
příliš blízko uzemnění 

Vyměňte.

Vyměňte.

Proveďte čištění v intervalech uvedených 
v „Rozvrhu údržby“.

Vyměňte pojistku.

Zkontrolujte napájecí zdroj.

Zkontrolujte regulátor vzduchu.

Zkontrolujte spoušť pistole.

Zkontrolujte spínač pistole.

Zkontrolujte vodivost barvy.

Vyměňte spínač průtoku.

Vyměňte hadici na nátěrovou hmotu.

Zajistěte odpovídající vzdálenost od uzemnění.

Nesprávné nebo 
žádné vysoké 
napětí (pokrač.)

Izolační systém 
uzemněn
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OZNAČENÍ DÍLŮ

* POZNÁMKA: Všechny trysky se dodávají v sadách po 3 kusech.

PISTOLE 79580 VECTOR AA90
OZNAČENÍ DÍLŮ MODELU

Při objednávání použijte číslo dílu 79580-A, B, C, D nebo E podle informací uvedených v tabulkách A, B, C, D a E.
Základní číslo dílu musí následovat pět (5) číslic.

Například:

79580  A  B  C  D  E

TABULKA E, ŘÍDICÍ JEDNOTKA
TABULKA D, HADICE NA NÁTĚROVOU HMOTU
TABULKA C, VELIKOST STŘÍKACÍHO HROTU
TABULKA B, TYP SPOUŠTĚ
TABULKA A, DÉLKA KABELU
ZÁKLADNÍ ČÍSLO DÍLU

(Pokračování na další straně)

0 Bez kabelu       - - -
1 10 79338-10
2 15 79338-15
3 20 79338-10 (2)
4 25 79338-15,-10
5 30 79338-15 (2)

Č. podtržítka Délka kabelu – metry „A“

TABULKA A – DÉLKA KABELŮ PRO PISTOLI NA ŘEDIDLOVÉ BARVY 
MODELU CASCADE – METRICKÉ JEDNOTKY

2 Spoušť na dva prsty       79325-12

Č. podtržítka Popis „B“

TABULKA B – TYP SPOUŠTĚ

0 Hrot 081179691-0811
1 Hrot 0813 79691-0813
2 1011 Hrot 79691-1011
3 1015 Hrot 79691-1015

Č. podtržítka Popis „C“

TABULKA C – VELIKOST STŘÍKACÍHO HROTU
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Č. podtržítka Popis „D“

TABULKA D – DÉLKA HADIC NA NÁTĚROVOU HMOTU

0 Bez hadice na NH       - - -
1 Hadice na NH 11 m, vnitřní průměr 3/16 palce 7994-36

2 Hadice na NH 15 m, vnitřní průměr 3/16 palce 7994-50

3 Hadice na NH 23m (75 stop), 3/16 palce ID 7994-75

4 Hadice na NH 30m (100 stop), 3/16 palce ID 7994-100

0 Pistole pouze s kabelem, bez napájecího zdroje       - - -
1 110/120 V 80131-411
2 240 V, 50/60 Hz, Evropa 80131-412
3 240 V, 50/60 Hz, Čína 80131-413

Č. podtržítka Popis „E“

TABULKA E – ŘÍDICÍ JEDNOTKA
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PISTOLE 79581 VECTOR AA90
OZNAČENÍ DÍLŮ MODELU

Při objednávání použijte číslo dílu 79581-A, B, C, D nebo E podle informací uvedených v tabulkách A, B, C, D a E.
Základní číslo dílu musí následovat pět (5) číslic.

Například:

79581  A  B  C  D  E

TABULKA K, ŘÍDICÍ JEDNOTKA
TABULKA J, HADICE NA NÁTĚROVOU HMOTU
TABULKA H, VELIKOST STŘÍKACÍHO HROTU
TABULKA G, TYP SPOUŠTĚ
TABULKA F, DÉLKA KABELU
ZÁKLADNÍ ČÍSLO DÍLU

(Pokračování na další straně)

0 Bez kabelu       - - -
1 10 79519-10
2 15 79519-15
3 20 79519-20
4 25 79519-25
5 30 79519-30

Č. podtržítka Délka kabelu – metry „F“

TABULKA F – DÉLKA KABELŮ PRO PISTOLI NA ŘEDIDLOVÉ BARVY 
MODELU CASCADE – METRICKÉ JEDNOTKY

2 Spoušť na dva prsty       79325-12

Č. podtržítka Popis „G“

TABULKA G – TYP SPOUŠTĚ

0 0811 Hrot 79691-0811
1 0813 Hrot 79691-0813
2 1011 Hrot 79691-1011
3 1015 Hrot 79691-1015

Č. podtržítka Popis „H“

TABULKA H – VELIKOST STŘÍKACÍHO HROTU
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0 Bez hadice na NH       - - -
1 Hadice na NH, 11 m, vnitřní průměr 3/16 palce 7994-36
2 Hadice na NH 15 m, vnitřní průměr 3/16 palce 7994-50
3 Hadice na NH 23m (75 stop), 3/16 palce ID 7994-75
4 Hadice na NH 30m (100 stop), 3/16 palce ID 7994-100

Č. podtržítka Popis „J“

TABULKA J – DÉLKA HADIC NA NÁTĚROVOU HMOTU

0 Pistole pouze s kabelem, bez napájecího zdroje       - - -
1 110/120 V 80130-411
2 240 V – 50/60 Hz Evropa 80130-412
3 240 V – 50/60 Hz Čína 80130-413

Č. podtržítka Popis „K“

TABULKA K – ŘÍDICÍ JEDNOTKA
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Obrázek 51: Schematický pohled na sestavu pistole Vector AA90 Cascade
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1 79568-00 Pojistný kroužek vzduchového uzávěru pneumatického posilovače 1
2 19603-8F Stavěcí šroub, bod v misce  2
3 79460-04 Sestava, připojení nízkého napětí  1
4 79588-00 Sestava, hlaveň pistole AA90 s jehlou, pojistný kroužek  1
 79586-00 Sestava, hlaveň pistole AA90, pouze hlaveň  1
4A 79970-00 Sestava jehly  1
5 76105-00 Otočný čep, vysokotlaký  1
6 77096-01 Sestava hadičky nátěrové hmoty  1
7 79476-01 Sestava rukojeti  1
8 7720-01 Filtr barvy, rozteč tkaniny 0,005, mřížka 100 (jemná)  1
 7720-02 Filtr barvy, rozteč tkaniny 0,009, mřížka 60 (hrubá)  1
9 LSOR0005-17 O-kroužek, PTFE, zapouzdřený  1
10 72375-02 Těsnění, PTFE  1
11 17130-00 Pružina, vratná  1
12 79001-31 O-kroužek, odolný vůči rozpouštědlům  1
13 79310-00 Sestava dříku, dvoustupňový vzduchový ventil  1
14 79453-00 Pojistný uzávěr vzduchového ventilu  1
15 78635-00 Pojistná matice vzduchového ventilu  1
16 10051-05 Těsnění misky, předepjaté pružinou  1
17 - - - - - -                                                                     - - -
18 79570-00 Držák, podpěra, ohnutá  1
19 74189-00 Tvarovka, přívod vzduchu (REM)  1
20 79001-08 O-kroužek, odolný vůči rozpouštědlům  1
21 Tabulka B – „B“ Spoušť, lisovaná  1
22 79454-00 Šroub pro upevnění spouště  2
23 79638-00 Sestava pojistky spouště  1
24 - - - - - -                                                                     - - -
25 - - - - - -                                                                     - - -
26 8301-08C SHCS  1
27 79566-10 Sestava ventilu, aretovaný regulátor tlakového vzduchu  1
28 79322-00 Háček, lisovaný  1
29 80185-00 O-kroužek, odolný vůči rozpouštědlům  1
30 79471-01 Sestava zadního krytu  1
31 79378-00 Těsnění, kryt hlavně  1
32 78824-00 Pružina  1
33 78632-00 Pojistná matice jehly  1
34 78823-00 Podložka pružiny, jehla  1
35 79373-00 Pojistná matice hlavně  1
36 75326-00 Pojistný kroužek  1
37 79668-00 Sestava, tryska pro nátěrové hmoty  1
38 72375-03 Těsnění, PTFE  1
39 79695-00 Sestava, vzduchový uzávěr, pneumatický posilovač  1
40 Tabulka C – „C“ Sestava karbidového hrotu  1
41 Tabulka A – „A“ Nízkonapěťový kabel                                                                  Tabulka A – „A“
42 79692-00-K3 Těsnění, karbidový hrot, sada 3 ks (bílý plast)  1
43 - - - - - -                                                                      - - -
44 LSOR0005-11 O-kroužek, PTFE, zapouzdřený (součást položky 39)  1

Položka # Č. dílu Popis Množství

PISTOLE VECTOR AA90 CASCADE – KUSOVNÍK (obrázek 51)
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Obrázek 52: Schematický pohled na sestavu pistole Vector AA90 Classic
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1 79476-01 Sestava rukojeti  1
2 79568-00 Pojistný kroužek vzduchového uzávěru pneumatické podpory  1
3 19603-8F Stavěcí šroub, bod v misce  2
4 77096-01 Sestava hadičky nátěrové hmoty  1
5 76105-00 Otočný čep, vysokotlaký  1
6 79584-00 Sestava, hlaveň pistole AA90 Classic s jehlou, pojistným kroužkem a pouzdrem rezistoru 1
 79583-00 Sestava hlavně, pouze hlaveň  1
6A 79970-00 Sestava jehly  1 
7 7720-01 Filtr barvy, rozteč tkaniny 0,005; mřížka 100 (jemná)  1
 7720-02 Filtr barvy, rozteč tkaniny 0,009; mřížka 60 (hrubá)  1
8 Tabulka F – „F“ Sestava, vysokonapěťový kabel  1
9 LSOR0005-17 O-kroužek, PTFE, zapouzdřený  1
10 72375-02 Těsnění, PTFE  1
11 - - - - - -  - - -
12 - - - - - -  - - -
13 - - - - - -  - - -
14 79638-00 Sestava pojistky spouště  1
15 Tabulka G – „G“  Spoušť, lisovaná, na dva prsty  1
16 79454-00 Šroub pro upevnění spouště  2
17 79570-00 Držák, podpěra, ohnutá  1
18 74189-00 Tvarovka, přívod vzduchu (REM)  1
19 79566-10 Sestava ventilu, aretovaný regulátor tlakového vzduchu  1
20 79322-00 Háček, lisovaný  1
21 78635-00 Pojistná matice vzduchového ventilu  1
22 79310-00 Sestava dříku, dvoustupňový vzduchový ventil  1
23 79471-11 Sestava zadního krytu, pistole AA90 Classic  1
24 79453-00 Pojistný uzávěr vzduchového ventilu  1
25 8301-08C SHCS  1
26 17130-00 Pružina, vratná  1
27 79001-31 O-kroužek, odolný vůči rozpouštědlům  1
28 79378-00 Těsnění, kryt hlavně  1
29 80185-00 O-kroužek, odolný vůči rozpouštědlům  1
30 10051-05 Těsnění misky, předepjaté pružinou  1
31 75326-00 Pojistný kroužek  1
32 79373-00 Pojistná matice hlavně  1
33 78633-00 Podložka pružiny, jehla  1
34 78632-00 Pojistná matice jehly  1
35 78824-00 Pružina  1
36 79668-00 Sestava, tryska pro nátěrové hmoty  1
37 72375-03 Těsnění, PTFE  1
38 79695-00 Sestava, vzduchový uzávěr  1
39 79001-08 O-kroužek, odolný vůči rozpouštědlům  2
40 Tabulka H – „H“ Sestava karbidového hrotu  1
41 70397-02 Pouzdro rezistoru, keramické  1
42 14061-05 Houbička, vodivá  1
43 79001-07 O-kroužek, odolný vůči rozpouštědlům  1
44 14061-08 Houbička, vodivá  1
45 79692-00-K3 Těsnění, karbidový hrot, sada 3 ks (bílý plast)  1
46 - - - - - -  - - -
47 LSOR0005-11 O-kroužek, PTFE, zapouzdřený (součást položky 38)  1

Položka 
#

Č. dílu Popis Množství

PISTOLE VECTOR AA90 CLASSIC – KUSOVNÍK (obrázek 52)
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Obrázek 53: Příslušenství

* Položky označené  „Příslušenství“ se dodávají s každou jednotkou modelu Classic i Cascade.
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1 79676-00 Klíč, demontáž trysky 1
2 74133-00 Klíč, jehla 2
3 76104-00 VT hadice s koncovkami, 1 m 1
4 19749-00 Klíč na sestavu 1
5 71880-06 Nástavec, oboustranný samčí 1
6 79529-00 Jednorázový kryt na pistoli 1
 79529-00-K5 Jednorázový kryt na pistoli (balení po 5) --
7 74187-02 Sestava hadice na vzduch s koncovkami, 2 m 1
8 77105-00 Adaptér, 3/8palcový AN samčí na 1/4palcový NPSM(M) 1
9 79338-01 1metrový nízkonapěťový kabel (pouze pro model 79580 Vector Cascade) 1
10 79634-00-K3 Těsnění karbidového hrotu, sada 3 ks (bílý plast) 1
 79634-XX Těsnění s otvorem pro karbidový hrot (černý plast) 1
11 79642-00 Montážní nástroj pro stříkací hrot a těsnění 1

Položka # Č. dílu Popis Množství

PŘÍSLUŠENSTVÍ – KUSOVNÍK (obrázek 53) *
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Obrázek 55: Sestava jehly 79970‑00 AA90

 7994-36 36' ± 9" 11 ± 0,23
 7994-50 50' ± 12" 15 ± 0,30
 7994-75 75' ± 18" 23 ± 0,46
 7994-100 100' ± 24"   30 ± 0,61

Číslo dílu Stopy Metry

Délka

VEDENÍ NÁTĚROVÉ HMOTY 7994‑XX  (obrázek 54)

1 74330-00 Těsnění, vysokotlaké  1
2 72209-05 O-kroužek  1
3 72378-01 Pouzdro sestavy jehly  1
4 73345-00 Těsnění, přední těsnění ve tvaru u-misky  1
5 73346-00 Těsnění, vymezovací  1
6 73347-00 Pouzdro, zadní těsnění  1
7 73348-00 Podložka, zadní těsnění  1
8 73350-00 Sestava, kulový ventil  1
9 73351-00 Pojistná matice  1
10 73354-00 Zajišťovací matice  1
11 79572-00 Sestava, jehla pistole AA90  1
12 79618-00 Těsnění rozprašovače, frézované  1

Položka # Č. dílu Popis Množství

SESTAVA JEHLY 79970‑00 AA90 – KUSOVNÍK (obrázek 55)

Obrázek 54: Vedení nátěrové hmoty 7994‑XX
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Obrázek 56: Součásti ventilu tlakového vzduchu

1 79566-10 Sestava, regulátor průtoku tlakového vzduchu (součástí jsou položky č. 2 a 3) 1
2 79001-16 O-kroužek, odolný vůči rozpouštědlům  1
3 79001-07 O-kroužek  1

Položka # Č. dílu Popis Množství

VENTIL TLAKOVÉHO VZDUCHU – KUSOVNÍK (obrázek 56)

1

3

2
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10051-05 Těsnění misky, předepjaté pružinou  1  1
17130-00 Pružina, vratná  1  1
72209-05 O-kroužek  1  1
72375-02 Těsnění, PTFE  1  1
72375-03 Těsnění, PTFE  1  1
72378-01 Pouzdro sestavy jehly  1  1
73344-00 Těsnění, vymezovací  1  1
73345-00 Těsnění u-misky  1  1
73347-00 Pouzdro, zadní těsnění  1  1
73348-00 Podložka, zadní těsnění  1  1
73350-00 Sestava kulového ventilu  1  1
73351-00 Pojistná matice  1  1
74330-00 Vysokotlaké těsnění  1  1
75326-00 Pojistný kroužek vzduchového uzávěru  1  1
77096-01 Sestava hadičky nátěrové hmoty  1  1
7720-01 Filtr barvy, mřížka 100  1  1
7720-02 Filtr barvy, mřížka 60  1  1
78824-00 Pružina  1  1
79566-10 Sestava ventilu tlakového vzduchu  1  1
79695-00 Vzduchový uzávěr  1  1
79691-XXXX Karbidové stříkací hroty  1  1
79616-00 Těsnění zadní u-misky  1  1
79617-00 Těsnění, vymezovací  1  1
79692-00-K3 Těsnění karbidového hrotu, sada 3 ks (bílý plast)  1  1
79668-00 Sestava, tělo sedla ventilu  1  1

DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY PRO PISTOLE AA90  

Č. dílu Popis
   Classic        Cascade

Množství
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SOUHRN ZMĚN V PŘÍRUČCE

Č. Popis změny

VERZE AH‑07‑01‑R16 – nahrazuje verzi AH‑07‑01‑R15 s následujícími změnami:

1. Aktualizujte čísla položek pro označení „C“ 13, 15

Strana(y)
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na materiály a zpracování tohoto výrobku se vztahuje omezená záruka společnosti 
Carlisle Fluid Technologies. 

Použití jakýchkoliv částí nebo příslušenství ze zdrojů jiných než je společnost Carlisle Fluid Technologies bude 
mít za následek zneplatnění veškerých záruk. Konkrétní informace o záruce vám poskytne společnost 

Carlisle Fluid Technologies.

Potřebujete-li technickou pomoc nebo chcete vyhledat autorizovaného prodejce, obraťte se na jedno 
z našich mezinárodních míst pro prodej a zákaznickou podporu.

Nejnovější informace o našich výrobcích naleznete na stránkách www.carlisleft.com.

Společnost Carlisle Fluid Technologies je přední světovou společností v oblasti inovativních 
dokončovacích technologií.

Společnost Carlisle Fluid Technologies si vyhrazuje právo na změny 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.
 Všechna práva vyhrazena.

Tel: +44 (0)1202 571 111
Fax: +44 (0)1202 573 488

Tel: +8621-3373 0108
Fax: +8621-3373 0308

Tel: +81 45 785 6421
Fax: +81 45 785 6517

Tel: +61 (0) 2 8525 7555
Fax: +61 (0) 2 8525 7575

Oblast

Severní a Jižní Amerika

Evropa, Afrika
Střední východ, Indie

Čína

Japonsko

Austrálie

Průmysl / automobilový 
průmysl

Tel: 1-800-992-4657
Fax: 1-888-246-5732

Poprodejní lakování 
v automobilovém průmyslu

Tel: 1-800-445-3988
Fax: 1-800-445-6643
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