
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: 80951, 80953

Rozvodná skříň RVC
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UPOZORNĚNÍ!

VÝSTRAHA!

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 PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU PROBLÉMŮ SE 
ZAŘÍZENÍM. Abyste tyto informace snadněji rozpoznali, použili 
jsme následující symboly. Těmto částem věnujte zvláštní 
pozornost.

„VÝSTRAHA“ 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.

VÝSTRAHA!

VÝSTRAHA!

 � 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 pokynů VÝSTRAH 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 rizika 
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 a rychlejšímu 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.
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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, 
se deaktivuje, pokud se během 
provozu vyřadí z funkce kterýkoli 
z bezpečnostních blokovacích 
prvků. 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 kromě toho 
zajištěna 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 součásti 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.
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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, 
se deaktivuje, pokud se během 
provozu vyřadí z funkce kterýkoli 
z bezpečnostních blokovacích 
prvků. 

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, se deaktivuje, 
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 se musíte důkladně 
seznámit s příslušnými pokyny a bezpečnostními 
opatřeními.

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
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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
  

Výrobek je vybaven 
vysokonapěťovým zařízením, 
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 megaohm 
(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 musí být v souladu 
se směrnicí NFPA-33 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.

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

Nedotýkejte se elektrody aplikátoru, je-li pod proudem.

Výboj elektrického napětí
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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, se deaktivuje, 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 napětíElektrická 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 látkyToxické 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
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ÚVOD

PŘEHLED SYSTÉMU
OBECNÝ POPIS
Rozvodná skříň RVC poskytuje jednoduché diskrétní rozhraní 
pro všechny vstupy a výstupy regulátoru RVC. Umožňuje 
připojení externích zařízení a jejich komunikaci s regulátorem 
RVC pomocí diskrétních signálů. Všechny vstupy/výstupy jsou 
označeny, přičemž podrobnější informace o každém signálu 
naleznete v příručce regulátoru RVC.
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PROVOZNÍ ÚDAJE
Další informace o signálech a informace o vstupech/výstupech 
najdete v příručce regulátoru RVC. Níže je uveden příklad, jak 
lze rozvodnou skříň RVC používat. Na tomto schématu jsou 
vyobrazeny samostatné spínače ovládající externí spoušť 
pistole, resetování a blokování rozpouštědla.

RVC Rozvodná skříň Externí zařízení

VSTUP/VÝSTUP 
PISTOLE Č. 1 

VSTUPY SYSTÉMU

VÝSTUPY SYSTÉMU

EXTERNÍ SPOUŠŤ PISTOLE

UZEMNĚNÍ

BLOKOVÁNÍ – DVEŘE

BLOKOVÁNÍ – VZDUCH

BLOKOVÁNÍ – RŮZNÉ

BLOKOVÁNÍ – ROZPOUŠTĚDLO

RESETOVÁNÍ
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GUN1 - A Výstupní signál přítomného VN (+) B1 B2
GUN1 - B Trojitý bod nastavení 1 B3 B4
GUN1 - C Trojitý bod nastavení 2 B5 B6
GUN1 - D Nepřipojeno B7 B8
GUN1 - E Spoušť pistole (externí)  D1  D2
GUN1 - F Napájení (VCC +24 V) D3 D4
GUN1 - G Analogový přídavný vstup (+) D5 D6
GUN1 - H Nastavená hodnota KV (+) D7 D8
GUN1 - J Společná zpětná vazba uA F1 F2
GUN1 - K Zpětná vazba uA (+) F3 F4
GUN1 - L Vstup indikátoru procesního cyklu F5 F6
GUN1 - M Společný analogový vstup F7 F8
GUN1 - N Výstupní signál přítomného VN (-) J1 J2
GUN1 - O Uzemnění J3 J4
GUN2 - A Výstupní signál přítomného VN (+) A1 A2
GUN2 - B Trojitý bod nastavení 1 A3 A4
GUN2 - C Trojitý bod nastavení 2 A5 A6
GUN2 - D Nepřipojeno A7 A8
GUN2 - E Spoušť pistole (externí) C1 C2
GUN2 - F Napájení (VCC +24 V) C3 C4
GUN2 - G Analogový přídavný vstup (+) C5 C6
GUN2 - H Nastavená hodnota KV (+) C7 C8
GUN2 - J Společná zpětná vazba uA E1 E2
GUN2 - K Zpětná vazba uA (+) E3 E4
GUN2 - L Vstup indikátoru procesního cyklu E5 E6
GUN2 - M Společný analogový vstup E7 E8
GUN2 - N Výstupní signál přítomného VN (-) H1 H2
GUN2 - O Uzemnění H3 H4
SI - 1 Blokování – dveře J5 J6
SI - 2 Blokování – vzduch J7 J8
SI - 3 Blokování – různé M1 M2
SI - 4 Blokování – rozpouštědlo M3 M4
SI - 5 Náhradní vstupní signál M5 M6
SI - 6 Resetování M7 M8
SO - 1 Spoušť 1 připravena (-) H5 H6
SO - 2 Chybový výstup (-) H7 H8
SO - 3 Spoušť 2 připravena (-) K1 K2
SO - 4 Chybový výstup (+) K3 K4
SO - 5 Spoušť 2 připravena (+) K5 K6
SO - 6 Spoušť 1 připravena (-) K7 K8
SO - 7 Napájení (VCC +24 V) N1 N2
SO - 8 Uzemnění (GND) N2 N4

SignálŠtítek vodiče

USPOŘÁDÁNÍ SVORKOVNICE
Kabelová svorka Uživatelský terminál
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MONTÁŽ

VÝSTRAHA!

UPOZORNĚNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

V této části je popsán postup instalace rozvodné skříně RVC.

UPOZORNĚNÍ!

 � VŠICHNI pracovníci, kteří toto zařízení obsluhují, 
čistí nebo provádějí jeho údržbu, si musejí přečíst 
tuto příručku a uživatelskou příručku regulátoru RVC 
a musejí důkladně porozumět uvedeným informacím. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby byly 
dodržovány výstrahy a požadavky týkající se bezpečné 
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 norem NFPA-33, norem agentury 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) 
a bezpečnostních norem platných v dané zemi.

 � S regulátorem RVC mohou být používány pouze 
schválené aplikátory.

 � Dodržujte bezpečnostní předpisy v příručce 
regulátoru RVC.

 � Rozvodná skříň RVC a regulátor RVC musejí být umístěny 
mimo nebezpečnou oblast (zóna 22, třída I divize 2).

 � Regulátor NEUMÍSŤUJTE do blízkosti nebo těsného 
sousedství zařízení produkujících teplo, jako jsou trouby, 
vysoce výkonné lampy apod.

UMÍSTĚNÍ REGULÁTORU RVC 
A ROZVODNÉ SKŘÍNĚ RVC

Regulátor RVC a rozvodnou skříň RVC nainstalujte mimo 
nebezpečnou oblast v souladu s federálními, státními a místními 
předpisy. Regulátor musí být chráněn před možností vniknutí 
látek z okolního prostředí (jako je prach nebo vlhkost), okolní 
teploty nesmí překročit 40 °C (104 °F) a regulátor se musí 
nacházet co nejblíže aplikátoru, aby byla zajištěna co nejkratší 
délka jeho kabelu. 

Regulátor a rozvodná skříň mohou volně stát na jakémkoli 
rovném povrchu.

UZEMNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ!
 � Dodávaný zemnicí kabel (zelený/žlutý) musí být 

připojen k uzemňovacímu šroubu elektrostatického ručního 
lakovacího zařízení. Uzemňovací kabel musí mít rovněž 
dobré kovové spojení s lakovací kabinou, rekuperační 
jednotkou a řetězem dopravníku a musí být připojen ke 
skutečnému uzemnění.

V zájmu dosažení kvalitního lakovaného povrchu a zajištění 
bezpečnosti (viz bezpečnostní předpisy) musí být systém řádně 
uzemněn ke skutečnému uzemnění (měděná tyč zasunutá 
do země). Uzemňovací kabel je součástí regulátoru. Na 
následujícím obrázku je znázorněn připojovací bod na zadní 
straně RVC. 
 

Uzemnění lakovaného dílu je předpokladem pro optimální 
lakování. Špatně uzemněný lakovaný díl způsobuje: 

1. Velmi špatné nanášení hmoty, nízkou účinnost
2. Nerovnoměrnou tloušťku nátěrové hmoty
3. Zpětné rozprašování na stříkací aplikátor a uživatele
4. Nebezpečné elektrické nabíjení lakovaného dílu
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PŘIPOJENÍ ROZVODNÉ SKŘÍNĚ 
RVC K REGULÁTORU RVC
Rozvodná skříň RVC je dodávána s 3 nebo 15metrovými kabely. 
Tyto kabely lze připojit k výstupům systému, vstupům systému, 
k zásuvkám vstupu/výstupu pistole 1 a vstupu/výstupu pistole 2. 
Vstup/výstup pistole 2 se používá pouze s regulátorem RVC pro 
dvě pistole a rozvodnou skříní RVC. 

Regulátor RVC

CP-19-02  (11/2019) 12 / 13 www.carlisleft.com

MONTÁŽCS



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.

©2019 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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