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DEVILBISS Sri PRO
Series: SRi PRO Lite

          II 2 G X

Kontakt din lokale DeVilbiss-repræsentant, hvis du ønsker flere kopier af denne vejledning.

VIGTIGT! MÅ IKKE DESTRUERES
Det er forbrugerens ansvar, at alle operatører og servicemedarbejdere har læst og forstået denne 

manual.

LÆS ALLE ANVISNINGER, FØR DETTE DEVILBISS-PRODUKT TAGES I BRUG.

SERVICEMANUAL

Sprøjtepistol med tyngdefødning beregnet til 

mikro-, smartreparationer og små områder.
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P1  =

FUNKTIONSBESKRIVELSE

TILSLUTNINGER

Tåler opløsningsmidler

Forkromet stålAftrækker

KUN PISTOL

SPECIFIKATIONER

Udløser, væskenål og aftrækkerpindbolt

VÆGT

Luftindgangstryk for High Efficiency- og HVLP-opsætninger, når 

pistolen er i brug.
2.0 bar [29 psi]

Fjedre, holdere, skruer

Luftventilenhed

Luftindtags størrelse Universal 1/4" BSP og 1/4" NPS (udvendigt gevind)

Væskeindtags størrelse 7/16" - 14 UNC

Forkromet messing

Pistol, omløberring til lufthætte, greb Anodiseret aluminium

395g

DIMENSIONER

MED KOP 455g

Kan rekvireres

Kan rekvireres

<2.5 m/s²

Rustfrit Stål, HDPE

Lufthætte Forniklet messing

LUFTINDGANGSTRYK

MILJØ

Maks. omgivende driftstemperatur MED KOP

ANVENDTE MATERIALER

12 bar [175 psi]

Tætninger, pakninger

Maksimalt statisk luftindgangstryk

Rustfrit Stål

Luftindgang, bøsning, sprederventil, møtrik til luftventil

Rustfrit Stål

SRi PRO Lite-sprøjtepistolen er en professionel kvalitetspistol, der fremstilles med HVLP-teknologi (høj volumen 

og lavtryk) eller High Efficiency-teknologi, som overholder EPA-retningslinjerne.  HVLP-teknologi mindsker 

overspray og begrænser lufthættetrykket til 0,7 bar [10 psi]. High Efficiency overholder EPA-retningslinjerne ved 

at opnå en overførselseffektivitet på over 65 %. 

VIGTIGT: Denne sprøjtepistol kan bruges både i forbindelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede 

sprøjtematerialer.  Pistolen er ikke konstrueret til brug med meget korrosive og/eller slibende materialer. Hvis 

den bruges sammen med sådanne materialer, bør det forventes, at den skal rengøres mere, og/eller at antallet 

af dele, der skal udskiftes, øges.  I tilfælde af tvivl om, hvorvidt et materiale er egnet, kan der rettes 

henvendelse til en DeVilbiss-forhandler eller DeVilbiss direkte.

135 x 252 x 18L x H x B mm

Vibrationsniveau:

Lydeffektniveau:

Lydtryksniveau:
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Genstanden for erklæringen beskrevet herover er i overensstemmelse med relevant 

harmoniseringslovgivning i Unionen:

Element Materials Technology (0891)

Indlevering af teknisk fil

Underskrevet for og på vegne af Carlisle 

Fluid Technologies UK Ltd:

D Smith Salgsdirektør (EMEA)

1/8/17

Producenten alene har ansvaret for 

udstedelse af denne overensstemmelses-

/inkorporeringserklæring:

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, 

Ringwood Road, 

Bournemouth, BH11 9LH. UK

EU-overensstemmelseserklæring

Maskindirektivet 2006/42/EF

ATEX-direktivet 2014/34/EU

ved at overholde følgende lovbefalede dokumenter og harmoniserede standarder:

EN ISO 12100:2010 Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion

BS EN 1953:2013 Forstøvnings- og sprøjteudstyr til coatingmaterialer – sikkerhedskrav

EN 1127-1:2011 Eksplosive atmosfærer – Eksplosionsbeskyttelse – Grundlæggende begreber og metodik

EN 13463-1:2009 Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer – Grundlæggende metoder og krav

HVLP- og High Efficiency-produkterne overholder kravene i PG6 fra EPA-retningslinjerne og tilbyder en 

overførselseffektivitet på over 65 %.

Forudsat, at alle betingelser for sikker brug/installation, som angivet i produktvejledningerne, er overholdt, og 

monteringen er sket i overensstemmelse med gældende lokale procedurer.

Beskyttelsesniveau:

Detaljer og rolle for bemyndigende organ:

Produktbeskrivelse / Erklæringens genstand: SRi PRO LITE

Dette produkt er beregnet til brug med: Opløsningsmiddel- og vandbaserede materialer

Egnet til brug i farligt område: Zone 1 / Zone 2

II 2 G X
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Vigtige oplysninger om installation, drift eller 

vedligeholdelse.

KONTROLLER UDSTYRET DAGLIGT. Kontroller hver dag, om 

der er slidte eller ødelagte dele. Brug kun maskinen, hvis du er 

sikker på, at den er i god stand.

Farlige situationer eller usikre 

anvendelsesområder der kan resultere i alvorlige 

personskader, dødsfald eller alvorlig skade på 

ejendom.

I dette deldokument anvendes ordene ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRK til at understrege vigtige 

sikkerhedsoplysninger som følger: 

BRAND OG -EKSPLOSIONSFARE. Brug aldrig 1,1,1-trichloroethan, 

methylenchlorid, andre halogensubstituerede kulbrinteopløsninger eller 

væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler, i udstyr med dele af 

aluminium. Hvis de anvendes, kan det resultere i en alvorlig kemisk reaktion 

med mulighed for eksplosion. Kontakt væskeleverandørerne for at sikre, at de 

anvendte væsker er kompatible med aluminiumsdele.

STATISK LADNING. Væske kan oparbejde en statisk ladning, der skal 

neutraliseres via korrekt jording af udstyret, de genstande der skal sprøjtes og 

alle elektrisk ledende genstande i sprøjteområdet.  Fejlagtig jordforbindelse 

eller gnister kan skabe en farlig situation og resultere i brand, eksplosion eller 

elektrisk stød og andre alvorlige skader.

OPLØSNINGSMIDLER OG COATINGMATERIALER. Kan være meget 

brandfarlige eller let antændelige, når de sprøjtes på. Læs altid 

coatingleverandørens vejledning og sikkerhedsblade, før dette udstyr 

anvendes.

LÆS VEJLEDNINGEN. Før du anvender finish-udstyret, skal du sørge for at 

læse og forstå alle oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse i 

betjeningsvejledningen. Brugere skal overholde alle lokale og nationale 

brugerregler samt forsikringsselskabers krav til ventilation, 

brandforanstaltninger, betjening og rengøring af arbejdsområder.

FARE VED MISBRUG AF UDSTYRET. Anvendes udstyret ikke 

korrekt, kan det revne, fejlfungere eller starte uventet og 

forårsage alvorlige skader.

ADVARSEL FORSIGTIG

Farlige situationer eller usikre 

anvendelsesområder der kan resultere i mindre 

alvorlige personskader, skade på ejendom eller 

skade på produktet.

HANDSKER. Brug altid handsker, når du sprøjter eller rengør 

udstyret.

Gennemlæs følgende advarsler, før du anvender udstyret.

ADVARSEL

BRUG SIKKERHEDSBRILLER. Anvendes der ikke 

sikkerhedsbriller med sideafskærmning, er der risiko for alvorlige 

øjenskader eller blindhed.

BRUG ÅNDEDRÆTSVÆRN. Det anbefales til enhver tid at 

bruge åndedrætsværn. Udstyrets type skal være i 

overensstemmelse med det materiale, der sprøjtes med.

LOCK OUT/TAG-OUT. (Genstartspærre/mærkning) Hvis maskinen ikke 

trykaflastes, frakobles enhver strømforsyning, og underkastes lock out/tag out, 

før der udføres vedligeholdelse på udstyret, kan det medføre alvorlige 

personskader eller dødsfald.

BEMÆRK

MODIFICER IKKE UDSTYRET. Lav ikke ændringer på maskinen 

uden skriftlig godkendelse fra producenten.

PROCEDURE TIL TRYKAFLASTNING. Følg altid proceduren til 

trykaflastning, der kan findes i udstyrets betjeningsvejledning.

GIFTIGE DAMPE. Visse materialer kan være giftige, forårsage irritation eller 

på anden måde være skadelige for helbredet, når man sprøjter med dem. Læs 

altid etiketterne og sikkerhedsbladene, og følg alle anbefalinger for materialet, 

før sprøjtning påbegyndes. Kontakt din materialeleverandør, hvis du er i tvivl.

PROJEKTILFARE. Du kan risikere at blive ramt af væske eller 

gas under tryk eller af flyvende stumper eller materialerester..

DET ER ARBEJDSGIVERENS ANSVAR AT STILLE DISSE OPLYSNINGER TIL RÅDIGHED FOR MASKINENS OPERATØR.

STØJNIVEAUER. Pumpers og sprøjteudstyrs A-vægtede lydtrykniveau kan 

overstige 85 dB(A) afhængigt af udstyrets indstillinger. De faktiske støjniveauer 

kan rekvireres.  Det anbefales, at man altid benytter en form for høreværn, når 

udstyret er i brug.

FORHOLDSREGLER VED ARBEJDE MED HØJTRYKSUDSTYR. Højt tryk 

kan forårsage alvorlige skader.  Udstyret skal trykaflastes fuldstændigt, før der 

udføres vedligeholdelse. Stråler fra sprøjtepistolen, slangelækager eller 

revnede komponenter kan indsprøjte væske direkte i kroppen og forårsage 

ekstremt alvorlige skader.

LÆR HVOR OG HVORDAN, DU SLUKKER MASKINEN I 

NØDSTILFÆLDE.

UDDANNELSE AF OPERATØRER. Alt personale skal optrænes, 

før de anvender finish-udstyret.
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TE5

HV5

RS1

MC1

L - TE5 - 10

L

(L/Min)

TE5

RS1

MC1

*

**

0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.4mm

TE5 - S S S S

HV5 - S S S S

RS1 - S S S S

MC1 S - - - -

S=

LUFTHÆTTE

HVLP

High Efficiency

1 - 50 ml/min 60mm

Anbefalet 

luftindtagstryk

12

High Efficiency

10

Viftemønsterstørrelse ved 50 - 100 mm afstand.

Round Spray SRIPRO-102-RS1-K 55 [1.9 cfm]

Round Spray

Rustfrit Stål

SRIPRO-310-06M-K

SRIPRO-300-08-10-K

SRIPRO-300-08-10-K

SRIPRO-300-12-14-K

SRIPRO-300-12-14-K

NålVæskespids

SRIPRO-210-06M-K

SRIPRO-200-08-K

SRIPRO-200-10-K

SRIPRO-200-12-K

SRIPRO-200-14-K

2 Bar [29 psi] 5 - 50 ml/min 50mm

High Efficiency SRIPRO-102-MC1-K 50 [1.8 cfm]

Round Spray

1 Bar [14.5 psi]

Rustfri stålspidser og nåle i høj kvalitet fås til denne type og størrelse.

High Efficiency

HVLP

High Efficiency

Se tabel 1

Lite

06

08

Flowhastighederne kan variere efter anvendt maling/materiale og tryk.

Væskespidsstørrelse

14

180mmHigh Efficiency

Størrelse & konstruktion

Se tabel 2

Luftforbrug

VEJLEDNING TIL PISTOLDELNUMMERFORMAT & DELVALG

VÆSKESPIDS

Typisk 

væskestrøm*

Typisk 

viftemønsterstørr

else**

2 Bar [29 psi]

Lufthætte & type Delnummer

100 [3.5 cfm]SRIPRO-102-TE5-K

SRi PRO

5 - 100 ml/min

SRi PRO LITE 

Lufthætte & type

TABEL 1

TABEL 2

TABEL 3

HV5 HVLP SRIPRO-102-HV5-K 135 [4.8 cfm] 2 Bar [29 psi] 5 - 80 ml/min 160mm

VEJLEDNING TIL E-LUFTHÆTTEFUNKTION

VÆSKESPIDSER OG NÅLE

ANBEFALEDE VÆSKESPIDS-/LUFTHÆTTEKOMBINATIONER
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EKSPLODERET VISNING
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SRIPRO-402-K

1

1

1

1

27

-

22

PAKNINGSMØTRIK

LUFTVENTILHOLDER

- LUFTVENTIL

1

1

-

14

20

-

-

-

1

*18

19

SPREDERVENTILENHED

-

NÅLPAKNING

-

16

1

TÆTNING TIL LUFTVENTIL

BESKRIVELSE

KONTAKTRING

RESERVEDELSLISTE

1

*13

1

9

SRIPRO-2-K5

ANTAL.

-

1

*12

REF.

3

SÆT MED AFTRÆKKERPINDBOLT OG SKRUE

SN-405-K5

1

35

33

LUFTINDGANGSSÆT

SÆT MED PINDBOLT OG SKRUE (SÆT MED 5) 1

37

AFTRÆKKER

SN-42-K 1

AFTRÆKKERPINDBOLT

PAKNINGSFJEDER

SÆT MED PAKNING, FJEDER OG PAKNINGSMØTRIK

2

SPREDERVENTIL

BØSNING OG TÆTNING

-

10

LUFTVENTILSÆDE

LÅSERING

1

1

-

*24

31

1

15

JUSTERINGSGREB TIL SPREDERVENTIL

SN-423-K3

1

- NÅLEFJEDER 1

1

1

- NÅLFJEDERPUDE

17

1*32 -

-*34

1

-

LUFTVENTILFJEDER-28

1

1

29 1

1

1

-

SN-402-K

LUFTVENTILFJEDERPUDE

1SN-6-K

15

21

TÆTNING TIL SPREDERVENTIL

1

SEPARATOR (SÆT MED 5)

VÆSKEJUSTERINGSGREB

1

SN-81-K

FJEDER OG PUDE (SÆT MED 3)

2

DELNR.

- TÆTNING TIL OMLØBERRING

BØSNING

*7

*8

SE TABEL 1

4

OMLØBERRING1

BØSNINGSTÆTNING

LUFTHÆTTE OG OMLØBERRING

-

-

-

LUFTHÆTTE

SE TABEL 2 VÆSKESPIDS OG SEPARATOR 16

SE TABEL 2 VÆSKENÅL 111

1

1

-

-

SN-404-K

25

23

30

26

LUFTVENTILENHED

-

36

SKRUE TIL AFTRÆKKERPINDBOLT (T20 TORX)
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•

•

•

FORSIGTIG

1

44

1-

LUFTSTRØMSVENTIL

SRI-414-K2

46

1PRO-408-K

49

SRI-50-K2

SPN-8-K2 TORXNØGLE (SÆT MED 2)

VIGTIGT: Denne sprøjtepistol kan bruges både i forbindelse med vandbaserede og 

opløsningsmiddelbaserede sprøjtematerialer.  

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt et materiale er egnet, kan der rettes henvendelse til en DeVilbiss-

forhandler eller til DeVilbiss direkte.

STIFT TIL VENTIL

PRO-415-1 REPARATIONSSÆT TIL SPRØJTEPISTOL (OMFATTER NUMRE MÆRKET *)

41

50

51

LÅG TIL OVERKOP (SÆT MED 2)

-

47

-*42

DRÅBEFANGERLÅG (SÆT MED 5)

Pistolen er ikke konstrueret til brug med meget korrosive og/eller slibende materialer.

For at undgå for tidlig nedslidning af dele anbefaler DeVilbiss, at pistolen vaskes i en neutral 

rensevæske (pH 6 til 8).

 Pistolen er ikke konstrueret til rensning i ultralydsbad.

38 - SÆT MED FARVEDE ID-RINGE (FIRE FARVER) 1

*39 - LÅSERING

JUSTERINGSGREB TIL VENTIL

RESERVEDELSLISTE (Forts).

1

OVERKOPSDELE

SKRUENØGLE (SÆT MED 2)

GFC-2-K5 1

1

1

1

1

43

40 - VENTILHUS 1

REF.

1TRAGT (SÆT MED 12)

SERVICEVÆRKTØJ TIL LUFTVENTIL

SERVICEDELE

52

SRI-51-K12

1

-

1

-

1

DELNR. BESKRIVELSE ANTAL.

48

OVERKOP

45

SRI-42-K3 FILTER (SÆT MED 3)

SRI-510
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Drej væskejusteringsgrebet mod uret, indtil det første gevind bliver synligt.

Udfør et testsprøjt. Hvis finishen er for tør, kan det hjælpe at reducere luftstrømmen ved at 

sænke luftindgangstrykket.

Hvis finishen er for våd, kan det hjælpe at reducere væskestrømmen ved at dreje 

væskejusteringsgrebet (14) med uret. Hvis forstøvningen er for grov, skal luftindgangstrykket 

øges. Hvis den er for fin, skal indgangstrykket reduceres.

Mønsterstørrelsen kan reduceres ved at dreje sprederventilgrebet (19) med uret.

1

Hold pistolen vinkelret på den overflade, der sprøjtes. Hvis man buer eller hælder den, kan det 

medføre en ujævn overfladebehandling.

Den anbefalede sprøjteafstand er 50-100 mm.

Slut pistolen til en ren, fugt- og fedtfri luftforsyning via en ledende slange.

Bland sprøjtematerialet efter producentens vejledning, og si materialet.

Drej væskejusteringsgrebet (14) med uret for at forhindre væskenålen i at bevæge sig.

Drej justeringsgrebet til sprederventilen 19) mod uret for at åbne den helt.

Juster om nødvendig luftindgangstrykket.

STARTSEKVENS

Sprøjtepistolen skal have jordforbindelse for at eliminere eventuelle elektrostatiske udladninger, der 

kan opstå pga. væske- eller luftstrømme.  Dette kan gøres via sprøjtepistolmontering eller ledende 

luft-/væskeslanger.  Elektrisk binding fra sprøjtepistol til jord skal kontrolleres, og der kræves en 

modstand på under 10⁶ ohm.

ADVARSEL

Sprøjt kanterne først. Overlap hvert strøg med minimum 75 %. Bevæg pistolen med konstant 

hastighed.

Sluk altid for luftforsyningen og udløs trykket, når pistolen ikke er i brug.

11

12

13

2

3

4

5

6

7

9

8

10
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(modsat af monteringsrækkefølge)

NØGLE

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF SPRØJTEPISTOL

DEMONTERING/MONTERING AF SPRØJTEPISTOL

(modsat af monteringsrækkefølge)

- se næste side

Rengør lufthætten og væskedysen ved at børste ydersiden med en stiv børste.  Hvis det er 

nødvendigt at rengøre hættehullerne, skal der anvendes et hår fra en kost eller en tandstikker om 

muligt.  Hvis der bruges ståltråd eller et hårdt redskab, skal rengøringen udføres med største 

forsigtighed, så hullerne ikke ridses eller kradses, idet dette vil forårsage et forvrænget 

sprøjtemønster.

Afhængig af slangens længde kan det være nødvendigt med en større indvendig diameter på 

slangen. Monter en lufttryksmåler ved pistolens håndtag. Når pistolen aktiveres, skal det regulerede 

tryk indstilles efter behov. Påfør ikke større tryk end nødvendigt for at forstøve det materiale, der 

sprøjtes med. Et for stort tryk vil skabe ekstra overspray og mindske overførselseffektiviteten.

BEMÆRK

- se næste side

Hvis hurtigkoblinger er nødvendige, må der kun anvendes hurtigkoblinger med høj 

gennemstrømningsevne. Andre typer lader ikke tilstrækkelig luft passere, til at pistolen fungerer 

korrekt.

Væskekanaler rengøres ved, at overskydende materiale fjernes, hvorefter der skylles med en 

pistolvaskeopløsning.  Tør pistolen udvendigt med en fugtig klud.  Nedsænk aldrig sprøjtepistolen i et 

opløsningsmiddel eller en rengøringsopløsning, idet dette vil ødelægge smøremidlerne og forkorte 

sprøjtepistolens levetid.

BEMÆRK

Afmonteringsrækkefølge 

#

#
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2.

At trykke på aftrækkeren og holde den inde, mens væskedysen strammes eller løsnes, eller,

At fjerne væskejusteringsgrebet for at udløse fjedertrykket i forhold til nåleringen.

AFMONTER SPIDS OG NÅL

FORSIGTIG

Beskadigelse af væskedysen eller væskenålen undgås ved at sørge for enten: 

1.

BEMÆRK

Når væskedysen eller væskenålen udskiftes, skal begge dele samt væskepakningen udskiftes 

samtidig.  Brug af slidte dele kan medføre væskelækager.  Overspænd ikke.  
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DEMONTERING AF LUFTVENTIL
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AFMONTER / MONTERING AF LUFTVENTILPAKNINGER
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AFMONTER PAKNING
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Stram til.

Ophobning af maling på 

lufthætte.

Beskadigede lufthættehuller. Udskift med ny lufthætte.

Gradvis opbygning af tilbageslag 

på pistolhoved.
Rengør grundigt.

Kan ikke få rund sprøjtning.
Væskespids eller sprøjtehoved 

monteret forkert.

Fjern, kontroller komponenter 

for skader, og monter korrekt.

Væskespids-/nålelækage.
Kontroller for skader eller 

blokering.

FEJLFINDING MEKANISK FUNKTION

Åbn væskenålens justeringsgreb.

Pistol spytter maling, når udløser 

aktiveres og deaktiveres.

Forkert nål monteret på pistol.

Kontroller væskespids-

/nålevalgsdiagram, og monter 

den rigtige del.

For stor slitage på væskespids. Udskift med ny væskespids.

GENERELLE FEJL ÅRSAG UDBEDRING

Vil ikke sprøjte.

Intet lufttryk i pistol.
Kontroller luftforsyning og 

luftslange.

Væskenåls justeringsgreb ikke 

åbent nok.

Udskift med ny nål.For stor slitage på nål.

Pistol spytter maling, når den 

udløses, på grund af ophobning 

af maling i lufthætte mellem 

sprøjtninger.

Væskespids ikke monteret 

korrekt i pistolhoved.
Stram til.

Væskespids-/nålelækage.
Kontroller for skader eller 

blokering.

Ophobning af maling på 

væskespids.

Væskespids ikke monteret 

korrekt i pistolhoved.
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Udskift.

Langsom væskelækage fra 

nålepakning.
Spænd eller udskift efter behov.Væskenålspakning slidt eller løs.

Væskespids' interne sæde ridset, 

beskadiget eller slidt.

Forkert væskespids til væskenål, 

som er monteret på pistol.

UDBEDRING

Langsom væskelækage fra 

væskespids og nålesæde.

Forkert væskespids til væskenål, 

som er monteret på pistol.

Når lufthætten fjernes fra omløberringen, må ringsædet ikke fjernes fra omløberringen. Dette kan 

beskadige delene. Du skal blot tørre delene af og samle dem igen med en ny eller ren lufthætte.

VÆSKEFEJL ÅRSAG

Kontroller spids-

/nålevalgsdiagram, og monter 

den rigtige del.

Større væskelækage eller 

væskestråler fra væskespids og 

nålesæde.

Kontaminering på nåls eller 

spids' kontaktflader forhindrer 

god forsegling.

Stram pakningsmøtrik.

Fjern spids og nål, og rengør 

grundigt.

Udskift.

Kontaminering på nåls eller 

spids' kontaktflader forhindrer 

god forsegling.

Smør pakning. (GL-1)

Rengør grundigt.

Juster.

Træg nål.

Væskenåls eksterne profil 

beskadiget eller slidt.

Kontroller spids-

/nålevalgsdiagram, og monter 

den rigtige del.
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Fjern luftventilspindlen, og 

rengør ventilaksel og 

kontaktflader grundigt.

Luftventilspindeltætning 

beskadiget eller mangler.
Udskift.

LUFTFEJL ÅRSAG UDBEDRING

Lille luftlækage fra lufthætte, når 

pistol ikke udløses.

Luftventilspindel forurenet og 

sidder ikke korrekt.
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Væskespids eller lufthætte 

udskiftes, hvis det er nødvendigt.

ÅRSAG

Ophobning af materiale på 

lufthætte, tilstoppede hornhuller, 

midterhuller eller dyser.

PROBLEM

Ophobning af materiale udvendigt 

på væskedyse eller delvist tilstoppet 

væskespids.

Undersøg, om blokeringen sidder på lufthætten eller på væskespidsen. Det kan gøres ved at lave et 

testsprøjtemønster. Drej derefter hætten en halv omgang, og sprøjt et andet mønster. Hvis problemet opstår 

omvendt, er blokeringen placeret på lufthætten. Rengør lufthætten som tidligere anvist. Kontroller også, om der 

er tørret lak inden i hættens midteråbning. Fjern lakken ved at vaske med et opløsningsmiddel.

Kraftigt mønster i 

højre eller venstre 

side.

Hvis problemet ikke opstår omvendt, er blokeringen placeret på væskespidsen. Rengør spidsen. Hvis problemet 

ikke forsvinder, skal spidsen udskiftes.

Væskespids eller lufthætte 

udskiftes, hvis det er nødvendigt.

Hætte eller spids lægges i blød i et 

passende opløsningsmiddel og 

rengøres grundigt.

Venstre eller højre sidehornhuller 

tilstoppet.

Udbedringsmetoder ved kraftigt mønster foroven, forneden, til højre eller til venstre.

Væskespids eller lufthætte 

udskiftes, hvis det er nødvendigt.

Væskespids eller hætte snavset eller 

beskadiget.

Hætte eller spids lægges i blød i et 

passende opløsningsmiddel og 

rengøres grundigt.

FEJLFINDING AF SPRØJTNING

Kraftigt mønster foroven 

eller forneden.

UDBEDRING

Væskespids er snavset eller 

beskadiget udvendigt på venstre 

eller højre side.
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Drej udad mod uret for at opnå 

korrekt mønster.

Reducer lufttrykket ved at dreje 

mønsterkontrolventilen med uret.

For lav materialestrøm.

Øg væskestrømmen ved at ændre 

væskespidsstørrelse, åbne nålens 

justeringsgreb eller øge 

væsketrykket på trykbeholderen.

Fjern væskespids, rengør 

komponenter, kontroller konus' 

placering på spids og pistol for 

skader eller kontaminering.

Materiale for tykt.

Delvist blokeret væskepassage eller 

slange.

For højt horntryk.

Rengør eller udskift den.

For meget luft til den anvendte 

væskemængde.

Kraftigt midter- mønster.

For høj materialestrøm.

Reducer indgangslufttrykket.

Opdelt sprøjtemønster

Sprederjusteringsventil indstillet for 

lavt.

Fortynd, indtil der opnås korrekt 

konsistens.

Reducer væskestrømmen ved at 

dreje væskenålens justeringsskrue 

med uret. Reducer væsketrykket.

Stram til.

Forstøvningstryk for lavt. Øg lufttrykket.

Stødvis eller ujævn 

sprøjtning. Løs væskespids.

Væskespids sidder ikke korrekt i 

sprøjtepistolens hoved.
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Reducer lufttryk, og kontroller 

sprøjtemønster.

Kontroller afstand.

Anbring pistol vinkelret på arbejde.

Kontroller afstand (normalt 150-

200 mm).

For stort tilbageslag.

For højt forstøvningslufttryk.

Løber og flyder ud.

Tynd, sandet, grov finish tørrer, før 

den løber ud.

Væskestrømmen er for langsom.

Øg lufttryk ved at skifte 

væskespidsstørrelse, forsyningstryk 

eller dreje nålens justeringsgreb 

mod uret.

For højt lufttryk.

Udskift væskespids med en mindre 

størrelse, eller udskift lufthætte til 

en lufthætte med en anden 

specifikation.

Bland korrekt, eller påfør tynde 

lag/reducer væskestrøm.

For kraftig væskestrøm.

Pistol for langt fra overflade.

Reducer lufttrykket.

Mønster med kraftige 

kugleformede ender.

Pistol vippet.

For kraftig væskestrøm.
Juster pistol, eller reducer 

væsketryk.

Materiale for tyndt.

Pistol for langt fra overflade.
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DIMENSIONER
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BEMÆRKNINGER
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BEMÆRKNINGER
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www.carlisleft.com.au

sales@carlisleft.com.au

Tlf.: +61 (0) 2 8525 7555

Fax: +61 (0) 2 8525 7575

USA/Canada

Storbritannien

www.carlisleft.eu

info@carlisleft.eu

Tlf.: +44 (0)1202 571 111

Fax: +44 (0)1202 573 488

Kina

www.carlisleft.com.cn

mkt@carlisleft.com.cn

Tlf.: +8621-3373 0108

Fax: +8621-3373 0308

Mexico

Australien

www.carlisleft.com.mx

ventas@carlisleft.com.mx

Tlf.: 011 52 55 5321 2300

Fax: 011 52 55 5310 4790

Japan

www.devilbiss.com.br

vendas@carlisleft.com.br

Tlf.: +55 11 5641 2776

Fax: +55 11 5641 1256

Tyskland

www.carlisleft.eu

info@carlisleft.eu

Tlf.: +49 (0) 6074 403 1

Fax: +49 (0) 6074 403 281

Frankrig

www.ransburg.co.jp

overseas-sales@carlisleft.co.jp

Tlf.: 081 45 785 6421

Fax: 081 45 785 6517

www.devilbiss.com

info@carlisleft.com

Gratis tlf.: 1-888-992-4657

Gratis fax: 1-888-246-5732

Brasilien

www.carlisleft.eu

info@carlisleft.eu

Tlf.: +33(0)475 75 27 00

Fax: +33(0)475 75 27 59

DeVilbiss-produkter er dækket af Carlisle Fluid Technologies' etårige begrænsede garanti på 

materialer og forarbejdning.  Hvis der anvendes reservedele eller tilbehør fra andre end 

Carlisle Fluid Technologies, ophæves alle garantier.  Specifikke garantioplysninger kan fås ved 

henvendelse til nærmeste Carlisle Fluid Technologies-kontor, som er anført nedenfor.

GARANTIPOLITIK

Carlisle Fluid Technologies forbeholder sig ret til at ændre udstyrsspecifikationerne uden forudgående 

varsel. DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® og Binks® er registrerede varemærker tilhørende 

Carlisle Fluid Technologies, Inc.

© 2017 Carlisle Fluid Technologies,Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

DeVilbiss er en del af Carlisle Fluid Technologies, som er førende i verden inden for innovative 

finishteknologier. Hvis du ønsker teknisk assistance eller at finde en autoriseret forhandler, bedes du 

henvende dig til et af vores internationale salgs- og kundesupportkontorer nedenfor.
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