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POZNÁMKA:    Tato příručka byla změněna z revize PA-18-03-R5 na revizi 
PA-18-03-R6. Důvody této změny jsou uvedeny v části „Pře-
hled změn v příručce“ na zadní straně obálky této příručky.
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UPOZORNĚNÍ!

VA R O V Á N Í!

POZNÁMKA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Před provozem, údržbou nebo servisem jakéhokoli 
elektrostatického nátěrového systému si přečtěte a 
pochopte veškerou technickou a bezpečnostní literaturu k 
výrobkům. Tato příručka obsahuje informace, které je důležité 
znát a pochopit. Tyto informace se týkají BEZPEČNOSTI 
UŽIVATELE a PŘEDCHÁZENÍ PROBLÉMŮM SE 
ZAŘÍZENÍM. Abychom vám usnadnili rozpoznání těchto 
informací, používáme následující symboly. Těmto oddílům 
věnujte zvláštní pozornost.

VAROVÁNÍ! uvádí informace, které vás upozorňují 
na situaci, která by mohla způsobit vážné zranění, 
pokud nebudou dodrženy pokyny.

UPOZORNĚNÍ! uvádí informace, jak zabránit 
poškození zařízení nebo jak se vyhnout situaci, 
která by mohla způsobit drobné zranění.

POZNÁMKA je informace týkající se 
probíhajícího postupu.

Přestože tato příručka uvádí standardní specifikace a servisní 
postupy, mohou se mezi touto literaturou a vaším zařízením 
vyskytnout drobné odchylky. Rozdíly v místních předpisech 
a požadavcích na zařízení, požadavky na dodávky materiálu 
atd. způsobují, že tyto rozdíly jsou nevyhnutelné. Porovnejte 
tuto příručku s instalačními výkresy systému a příručkami k 
příslušnému zařízení, abyste tyto rozdíly odstranili.

VA R O V Á N Í!

VA R O V Á N Í!

 � Uživatel si MUSÍ přečíst a seznámit se s 
bezpečnostní částí této příručky a bezpečnostní 
literaturou v ní uvedenou. 

 � Toto zařízení je určeno k použití POUZE 
vyškoleným personálem. 

 � Tento návod si MUSÍ přečíst a důkladně mu 
porozumět VŠICHNI pracovníci, kteří obsluhují, čistí 
nebo udržují toto zařízení! Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat dodržování VAROVÁNÍ a bezpečnostních 
požadavků pro obsluhu a údržbu zařízení. Uživatel 
by měl před instalací, provozem a/nebo údržbou 
tohoto zařízení znát a dodržovat VŠECHNY místní 
stavební a protipožární předpisy a nařízení, jakož i 
BEZPEČNOSTNÍ NORMY NFPA 33 A EN 16985, 
POSLEDNÍ VYDÁNÍ, nebo příslušné bezpečnostní 
normy dané země.

 � Při běžném používání tohoto zařízení se mohou vy-
skytnout nebezpečí uvedená na následujících stránkách.

BEZPEČNOST

Opravy smí provádět pouze personál pověřený společností 
Carlisle Fluid Technologies.

Pečlivé studium a průběžné používání této příručky vám 
umožní lépe porozumět zařízení a procesu, což povede k 
efektivnějšímu provozu, delšímu bezporuchovému provozu a 
rychlejšímu a snadnějšímu řešení problémů. Pokud nemáte 
k dispozici příručky a bezpečnostní literaturu k vašemu 
zařízení, kontaktujte místního zástupce společnosti Carlisle 
Fluid Technologies nebo technickou podporu společnosti 
Carlisle Fluid Technologies.

Zpět na obsah
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OBLAST
Říká, kde se mohou 

vyskytnout nebezpečí

NEBEZPEČÍ
Informuje o nebezpečí.

OCHRANNÉ PRVKY
Uvádí, jak se nebezpečí vyhnout.

Oblast postřiku Nebezpečí požáru

Nesprávné nebo 
nedostatečné postupy 
provozu a údržby způsobují 
nebezpečí požáru.

Ochrana proti neúmyslnému 
vzniku elektrického oblouku, 
který může způsobit požár 
nebo výbuch, se ztratí, 
pokud je během provozu 
vypnuto jakékoli bezpečnostní 
blokování. Časté vypínání 
zdroje napájení nebo řídicí 
jednotky signalizuje problém 
v systému, který vyžaduje 
nápravu.

V prostoru stříkání musí být přítomno a pravidelně 
testováno hasicí zařízení.

Prostory stříkání musí být udržovány v čistotě, aby 
se zabránilo hromadění hořlavých zbytků. 

V prostoru stříkání se nesmí kouřit.

Vysoké napětí dodávané do rozprašovače musí 
být před čištěním, proplachováním nebo údržbou 
vypnuto.

Ventilace stříkacího prostoru musí být udržována 
na úrovni požadované NFPA 33, EN 16985, 
předpisy dané země a místními předpisy. Kromě 
toho musí být větrání zachováno při čištění pomocí 
hořlavých nebo hořlavých rozpouštědel.

Je třeba zabránit vzniku elektrostatického oblouku. 
Mezi natíranými díly a aplikátorem musí být 
dodržena bezpečná vzdálenost pro jiskření. Vždy je 
vyžadována vzdálenost 1 palec na každých 10 kV 
výstupního napětí.

Zkoušky provádějte pouze v prostorách bez 
hořlavých materiálů. Testování může vyžadovat 
zapnutí vysokého napětí, ale pouze podle pokynů.

Náhradní díly, které nebyly vyrobeny ve výrobním 
závodě, nebo neoprávněné úpravy zařízení mohou 
způsobit požár nebo zranění. Pokud se používá 
obtokový spínač klíče, je určen pouze pro použití 
při nastavovacích operacích. Výroba by nikdy 
neměla probíhat s vypnutými bezpečnostními 
blokádami.

Proces lakování a zařízení by měly být nastaveny 
a provozovány v souladu s NFPA 33, NEC, OSHA, 
místními, národními a evropskými zdravotními a 
bezpečnostními normami.

Zpět na obsah
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NEBEZPEČÍ
Informuje o nebezpečí.

OCHRANNÉ PRVKY
Uvádí, jak se nebezpečí vyhnout.

Nesprávné nebo nedostatečné 
postupy provozu a údržby 
způsobují nebezpečí požáru.

Ochrana proti neúmyslnému 
vzniku elektrického oblouku, 
který může způsobit požár 
nebo výbuch, se ztratí, 
pokud je během provozu 
vypnuto jakékoli bezpečnostní 
blokování. 

Časté vypínání zdroje 
napájení nebo řídicí jednotky 
signalizuje problém v systému, 
který vyžaduje nápravu.

Nesprávná obsluha nebo 
údržba může způsobit 
nebezpečí.

Personál musí být řádně 
proškolen v používání tohoto 
zařízení.

Personál musí být proškolen v souladu s požadavky 
NFPA 33.

Před použitím tohoto zařízení je třeba si přečíst návod 
a bezpečnostní opatření a porozumět jim.

Dodržujte příslušné místní, státní a národní předpisy 
upravující větrání, požární ochranu, provozní údržbu 
a hospodaření. Odkazujeme na předpisy OSHA, 
NFPA 33, normy EN a požadavky pojišťovny.

Obecné použití a 
údržba

Oblast postřiku Nebezpečí výbuchu Je třeba zabránit vzniku elektrostatického oblouku. 
Mezi natíranými díly a aplikátorem musí být 
dodržena bezpečná vzdálenost pro jiskření. Vždy je 
vyžadována vzdálenost 1 palec na každých 10 kV 
výstupního napětí.

Pokud není výslovně schváleno použití v 
nebezpečných prostorech, musí být všechna 
elektrická zařízení umístěna mimo nebezpečné 
prostory třídy I nebo II, divize 1 nebo 2, v souladu s 
NFPA 33.

Test provádějte pouze v prostorách bez hořlavých 
nebo požárně nebezpečných materiálů.

Citlivost na proudové přetížení (je-li jím zařízení 
vybaveno) MUSÍ být nastavena podle popisu v 
příslušné části návodu k obsluze zařízení. Pokud 
není citlivost na proudové přetížení správně 
nastavena, ztrácí se ochrana proti neúmyslnému 
oblouku, který může způsobit požár nebo výbuch. 
Časté vypínání zdroje signalizuje problém v 
systému, který vyžaduje nápravu.

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

Před zapnutím vysokého napětí se ujistěte, že se 
v bezpečné jiskřivé vzdálenosti nenacházejí žádné 
předměty.

Zajistěte, aby byl ovládací panel propojen s 
ventilačním systémem a dopravníkem v souladu s 
NFPA-33, EN 16985.

Mějte snadno dostupné a pravidelně testované 
hasicí zařízení.

OBLAST
Říká, kde se mohou 

vyskytnout nebezpečí

Zpět na obsah



BEZPEČNOSTCZ

PA-18-03-R6 (02/2022)7 / 35www.carlisleft.com

NEBEZPEČÍ
Informuje o nebezpečí.

OCHRANNÉ PRVKY
Uvádí, jak se nebezpečí vyhnout.

Oblast stříkání / 
vysokonapěťové 

zařízení
  

Existuje vysokonapěťové 
zařízení, které může na 
neuzemněných předmětech 
vyvolat elektrický náboj, který 
je schopen zapálit nátěrové 
hmoty.

Nedostatečné uzemnění 
způsobí nebezpečí jiskření. 
Jiskra může zapálit mnoho 
nátěrových materiálů a 
způsobit požár 
nebo výbuch.

Elektrický výboj Stříkané díly a obsluha v prostoru stříkání musí být 
řádně uzemněny.

Stříkané díly musí být podepřeny na dopravnících 
nebo závěsech, které jsou řádně uzemněny. Odpor 
mezi dílem a uzemněním nesmí přesáhnout 1 Meg 
Ohm. (Viz NFPA 33, EN 16985.)

Obsluha musí být uzemněna. Nesmí se nosit 
izolační obuv s gumovou podrážkou. K zajištění 
dostatečného kontaktu se zemí lze použít 
uzemňovací pásky na zápěstí nebo nohy.

Obsluha nesmí mít na sobě ani u sebe žádné 
neuzemněné kovové předměty.

Při použití elektrostatické ruční pistole musí obsluha 
zajistit kontakt s rukojetí aplikátoru pomocí vodivých 
rukavic nebo rukavic s vyříznutou dlaňovou částí.

POZNÁMKA: OHLEDNĚ SPRÁVNÉHO UZEMNĚNÍ 
OBSLUHY SE ŘIĎTE NORMAMI NFPA 33, EN 
16985 NEBO BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY 
KONKRÉTNÍ ZEMĚ.

Všechny elektricky vodivé předměty v prostoru 
stříkání, s výjimkou předmětů, u kterých je z 
hlediska procesu vyžadováno vysoké napětí, 
musí být uzemněny. V prostoru stříkání musí být k 
dispozici uzemněná vodivá podlaha.

Před proplachováním, čištěním nebo prací na 
zařízení stříkacího systému vždy vypněte přívod 
elektrické energie.

Pokud není výslovně schváleno použití v 
nebezpečných prostorech, musí být všechna 
elektrická zařízení umístěna mimo nebezpečné 
prostory třídy I nebo II, divize 1 nebo 2, v souladu s 
NFPA 33.

Vyvarujte se instalace aplikátoru do kapalinového 
systému, kde není uzemněn přívod rozpouštědla.

Nedotýkejte se elektrody aplikátoru, pokud je pod 
napětím.

OBLAST
Říká, kde se mohou 

vyskytnout nebezpečí

Zpět na obsah
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OBLAST
Říká, kde se mohou 

vyskytnout nebezpečí

NEBEZPEČÍ
Informuje o nebezpečí.

Elektrický výbojElektrické 
zařízení

Chemické nebezpečíToxické 
látky

Nebezpečí výbuchu —
Nekompatibilní materiály

Oblast postřiku

V procesu se používá 
vysokonapěťové zařízení. V 
blízkosti hořlavých nebo hoření 
podporujících materiálů může dojít 
ke vzniku elektrického oblouku. 
Personál je při provozu a údržbě 
vystaven vysokému napětí.

Ochrana před neúmyslným 
obloukovým výbojem, který může 
způsobit požár nebo výbuch, se 
ztrácí, pokud jsou během provozu 
vypnuty bezpečnostní obvody.

Časté vypínání napájení 
signalizuje problém v systému, 
který vyžaduje nápravu.

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

Dodržujte požadavky bezpečnostního listu dodaného 
výrobcem nátěrových hmot.

Musí být zajištěno dostatečné odsávání, aby se ve 
vzduchu nehromadily toxické materiály. Viz norma EN 
12215 nebo příslušný předpis.

Používejte masku nebo respirátor vždy, když existuje 
možnost vdechnutí stříkaných materiálů. Maska 
musí být kompatibilní se stříkaným materiálem a jeho 
koncentrací. Vybavení musí odpovídat předpisům 
průmyslového hygienika nebo odborníka na 
bezpečnost a musí být schváleno NIOSH.

Některé materiály mohou 
být škodlivé při vdechování 
nebo při styku s pokožkou.

Pokud není výslovně schváleno použití v 
nebezpečných prostorech, musí být napájecí zdroj, 
ovládací skříň a všechna ostatní elektrická zařízení 
umístěna mimo nebezpečné prostory třídy I nebo II, 
divize 1 a 2 v souladu s NFPA 33 a EN 16985.
 
Před prací na zařízení vypněte zdroj napájení.
 
Zkoušky provádějte pouze v prostorách bez 
hořlavých nebo vznětlivých materiálů.
 
Testování může vyžadovat zapnutí vysokého napětí, 
ale pouze podle pokynů.
 
Výrobu nikdy neprovádějte s vypnutými 
bezpečnostními obvody.
 
Před zapnutím vysokého napětí se ujistěte, že se v 
dosahu jiskření nenacházejí žádné předměty.

Aplikátory postřiku vyžadují, aby hliníkové přívodní 
armatury byly nahrazeny nerezovou ocelí. 

Hliník je široce používán v dalších zařízeních pro 
aplikaci postřikem - jako jsou čerpadla na materiál, 
regulátory, spouštěcí ventily atd. Halogenovaná 
uhlovodíková rozpouštědla se nikdy nesmí používat s 
hliníkovým zařízením při stříkání, proplachování nebo 
čištění. Přečtěte si etiketu nebo datový list materiálu, 
který hodláte stříkat. V případě pochybností, zda 
je nátěrový nebo čisticí materiál kompatibilní, se 
obraťte na dodavatele nátěrových hmot. S hliníkovým 
zařízením lze použít jakýkoli jiný typ rozpouštědla.

Halogenovaná uhlovodíková 
rozpouštědla, například: 
methylenchlorid a 1,1,1, - 
trichlorethan nejsou chemicky 
kompatibilní s hliníkem, 
který může být použit v 
mnoha součástech systému. 
Chemická reakce způsobená 
reakcí těchto rozpouštědel s 
hliníkem může být prudká a 
vést k výbuchu zařízení.

OCHRANNÉ PRVKY
Uvádí, jak se nebezpečí vyhnout.

Zpět na obsah
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Následující pokyny se vztahují na zařízení, na které 
se vztahuje certifikát číslo FM 19ATEX0004X, a 
FM21UKEX0140X.

1. Zařízení lze používat se zápalnými prášky s přístroji 
skupiny II.

2. Zařízení je certifikováno pouze pro použití při okolních 
teplotách v rozsahu +10°C až +40°C a nemělo by se 
používat mimo tento rozsah.

3. Instalaci musí provádět vhodně vyškolený personál v 
souladu s platným předpisem, např. EN 60079-14:2014. 
Napájecí kabel musí být zapojen do zdroje napájení mimo 
všechny klasifikované zóny.

4. Kontrolu a údržbu tohoto zařízení musí provádět vhodně 
vyškolený personál v souladu s platnými předpisy, např. 
EN 60079-17, EN 50050-2, EN 50177.

5. Opravy tohoto zařízení musí provádět vhodný vyškolený 
personál v souladu s platným předpisem, např. EN 60079-
19.

6. Uvedení do provozu, používání, montáž a seřízení 
zařízení musí být provedeno vhodně vyškoleným 
personálem v souladu s dokumentací výrobce. Pokyny 
je třeba dodržovat, aby se předešlo možnému nebezpečí 
elektrostatického náboje. 

 Viz „Obsah“ této servisní příručky:
  
 a. Instalace 
 b. Provoz 
 c. Údržba 
 d. Identifikace dílů 

7. Součásti, které mají být zabudovány do zařízení nebo 
použity jako náhradní díly, musí být namontovány vhodně 
vyškoleným personálem v souladu s dokumentací 
výrobce.

8. Certifikace tohoto zařízení závisí na následujících 
materiálech použitých v jeho konstrukci:

 Pokud je pravděpodobné, že zařízení přijde do styku 
s agresivními látkami, je povinností uživatele přijmout 
vhodná bezpečnostní opatření, která zabrání jeho 
nepříznivému ovlivnění, a zajistí tak, aby nebyl ohrožen 
typ ochrany poskytovaný zařízením.

 Agresivní látky: např. kyselé kapaliny nebo plyny, které 
mohou napadat kovy, nebo rozpouštědla, která mohou 
ovlivňovat polymerní materiály.

 Vhodná preventivní opatření: např. pravidelné kontroly 
v rámci rutinních inspekcí nebo zjištění z datových listů 
materiálu, že je odolný vůči určitým chemikáliím.

 Viz „Technické údaje“ v části „Úvod“:

a. Vysokonapěťová kaskáda je zapouzdřena 
epoxidovou pryskyřicí odolnou vůči rozpouštědlům.

9.  Konkrétní podmínky použití naleznete v níže uvedených 
pokynech. Jsou stejné pro systémy vozíků a ovladače:

 a.  Příručka k aplikátoru PA-17-08
 b.  Příručka k ovladači PA-19-08
 c.  Čísla certifikátů vibračního motoru:

  1. ATEX: ITS17ATEX102020X 
  2. IECEX: IECEX TUN 12.0023

10. Podrobně se uvedou charakteristiky zařízení, např. 
elektrické, tlakové a napěťové parametry.

Výrobce by měl vzít na vědomí, že při uvedení do provozu 
musí být k zařízení přiložen překlad návodu k použití 
do jazyka nebo jazyků země, ve které má být zařízení 
používáno, a návod v původním jazyce.

ATEX/FM/UKEX

EVROPSKÁ SMĚRNICE ATEX 2014/34/EU, 
PŘÍLOHA II, UKSI 2016: 1107 (V PLATNÉM ZNĚNÍ)

Zpět na obsah
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Konfigurace 
DWG. 805700

805700 -  AAAA  B  C -  ZZ  Y  W

Typ ovladače
Jazykový balíček
Sestava zástrčky
Aplikátor 2 Sestava hadice/kabelu pro prášek
Aplikátor 1 Sestava hadice/kabelu pro prášek
Konfigurace sestavy vozíku
Číslo základního modelu

SCHVÁLENÍ (FM/ATEX)

Zpět na obsah
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0  Žádná sada hadic/kabelů na prášek ---
1  Sada hadic na prášek 6 m 610139-06
2  Sada hadic na prášek 10 m 610139-10
3  Sada hadic na prášek 16 m 610139-16
4  Sada hadic na prášek 20 m 610139-20

Pomlčka „B“ a „C“ # Popis „B“ a „C“

SADA HADIC NA PRÁŠEK - TABULKA S POMLČKAMI „B“ A „C“
Díl #

Pomlčky „AAAA“ Dash # Popis „AAAA“

VOZÍK ELITE - TABULKA S POMLČKAMI „AAAA“

1VB1  Jednoduchý ovladač/aplikátor, vibrační box s přívodem, 115 V vozík elite
1VB2  Jednoduchý ovladač/aplikátor, vibrační box s přívodem, 230 V vozík elite
2VB1  Dvojitý ovladač/aplikátor, vibrační box, 115 V vozík elite
2VB2  Dvojitý ovladač/aplikátor, vibrační box, 230 V vozík elite
1FH1  Jednoduchý ovladač/aplikátor, zásobník na tekutý materiál, 115 V vozík elite
1FH2  Jednoduchý ovladač/aplikátor, zásobník na tekutý materiál, 230 V vozík elite
2FH1  Dvojitý ovladač/aplikátor, zásobník s kapalinou 115 V vozík elite
2FH2  Dvojitý ovladač/aplikátor, zásobník s kapalinou 230 V vozík elite

Zpět na obsah
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Pomlčky „ZZ“ Dash # Popis „ZZ“ Díl č.

Pomlčka „W“ #

TABULKA S POMLČKAMI „D“ - ŘÍDICÍ JEDNOTKA / BALÍČEK ZÁSTRČEK

Zástrčka „ZZ“Ovladač „W“

00 Žádný ---
01 Sestava zástrčky EU 460147
02 Sestava zástrčky Severní Amerika/Japonsko 460149
03 Sestava zástrčky Čína 460150
04 Sestava zástrčky Švýcarsko 460148
05 Sestava zástrčky UK 461881

1 Obecný jazykový balíček 
2 Východoevropský jazykový balíček 

1 Základní 
2 Delux 

Pomlčka „Y“ # Popis „Y“

Popis „W“

Díl č.

Díl č.

Zpět na obsah
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Rozměry ovladače
Hloubka:  332,0 mm (13,07 palců)
Šířka:  200,6 mm (7,89 palců)
Výška:  128,6 mm (5,06 palců)
Hmotnost: 6,4 kg (14,2 liber)

Rozměry aplikátoru 
Hmotnost: 458 g (bez kabelu a hadice) (15 oz.)
Délka: 350 mm (plochá stříkací tryska) (13,7 palce)

Rozměry vozíku elite 
Hloubka: 740 mm (29 palců)
Šířka: 640 mm (25 palců)
Výška: 1160 mm (46 palců)
Hmotnost 80570-1VBXX-XXXX: 49 kg (109 liber)
Hmotnost 80570-2VBXX-XXXX: 56,2 kg (124 liber)
Hmotnost 80570-1FHXX-XXXX: 49 kg (109 liber)
Hmotnost 80570-2FHXX-XXXX: 56,2 kg (124 liber) 

Elektrické údaje - vozík elite 
Hlavní napájení: 100-240 VAC
Frekvence: 50 - 60 Hz
Vstupní efektivní proud: .75 A Max. 
Napájení AC Max. výstup: 1,5 VAC/1W
Napájení DC Max. výstup: 24 VDC/1W
Externí frekvence k pistoli: 40 kHz.
Výstup do vibrátoru: 100-240 VAC / max. 70 W
Pojistka: 2,5 A 

Osvědčení
Osvědčení USA: FM18US0005
Osvědčení Kanada: FM18CA0001
Osvědčení ATEX: FM19ATEX0004X
Osvědčení UKCA: FM21UKEX0140X
Stupeň ochrany životního prostředí: IP 64
Teplotní rozsah: +10° C - +40° C (50° F - +104° F)

Pneumatické údaje 
Vstupní tlak vzduchu: max. 6,0 barů. (87 psig) 

Kvalita stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573.1 
Obsah zbytkové vody ve stlačeném vzduchu: max. 1,3 g/m3 s rosným bodem 7° C
Obsah zbytkového oleje ve stlačeném vzduchu: max. 0,1 mg/m3

Průtok vzduchu: 5-20 Nm3/h
Regulovaný výstupní tlak vzduchu: 0 - 5 bar

SPECIFIKACE - VOZÍK ELITE

Zpět na obsah
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ÚVOD

POPIS PRODUKTU
MS elite je malá samostatná lakovací jednotka. Jednotka se 
skládá z ruční práškové stříkací pistole MS elite M5, řídicí 
jednotky a sacího systému elite nebo zásobníku s kapalinou 
s čerpadlem T9. Všechny tyto položky jsou umístěny na 
pojízdném vozíku.

Základnu vozíku lze konfigurovat dvěma způsoby. U verze 
s vibračním podáváním do boxu je k dispozici vibrátor, který 
mobilizuje prášek v suspenzi a umožňuje tak jeho snadnější 
dopravu k aplikátoru. U zásobníku s kapalinou se k mobilizaci 
prášku používá pneumatický tlak, který umožňuje přepravu 
k aplikátoru.

Veškeré technické údaje a návod k obsluze aplikátoru (M5) 
naleznete v příručce k výrobku PA-17-08. Veškeré technické 
údaje a návod k obsluze řídicí jednotky MS elite naleznete 
v příslušné příručce PA-19-06.

Součástí verze s vibračním boxem je rychlý způsob čištění 
prášku v přívodním potrubí do aplikátoru. Volitelně lze vozík 
vybavit druhou řídicí jednotkou, druhou ruční stříkací pistolí na 
prášek, které jsou napájeny druhým vyhrazeným čerpadlem.

Tato jednotka se dodává smontovaná, pouze je třeba dokončit 
připojení ručního aplikátoru a řádně uzemnit. Tuto sestavu 
vozíku lze kdykoli integrovat do stávajícího zařízení nebo 
ji použít jako samostatnou jednotku pro retušování před 
nebo po lakování.

U jednotek s jedním vibračním boxem s napájením aplikátoru 
se po zapnutí řídicí jednotky a aktivaci spouštěče aplikátoru 
automaticky spustí motor vibrátoru. U dvou vibračních 
krabicových aplikačních jednotek se při napájení automaticky 
spustí motor vibrátoru, když je aktivována jedna ze spouští. 
Po uvolnění spouštěče aplikátoru se motor vibrátoru spustí 
přibližně na 5 sekund.

Zpět na obsah



ÚVODCZ

PA-18-03-R6 (02/2022)15 / 35www.carlisleft.com

3

2

ROZDĚLENÍ DÍLŮ
 Popis Mn.  Položka #

1

  Díl #

UPOZORNĚNÍ!
 � Napájecí kabel elite US (460149) používejte pouze 

s vibračním motorem 110V. Všechny ostatní kabely jsou 
určeny pro použití s 230V.

1 461959-XXXMX Ovladač MS elite 1
2 615210 Manuální aplikátor MS elite M5 1
 835015-01 Jednoduchý ovladač/aplikátor, vibrační box s přívodem, 230V vozík elite (na obrázku) 1
 835015-02 Jednoduchý ovladač/aplikátor, vibrační box 115 V vozík elite 1
 835019-01 Dvojitý ovladač/aplikátor, vibrační box, 230 V vozík elite 1
3 835019-02 Dvojitý ovladač/aplikátor, vibrační box, 115 V vozík elite 1
 615501 Jednoduchý ovladač/aplikátor, zásobník na tekutiny, 115V vozík elite 1
  Jednoduchý ovladač/aplikátor, zásobník na tekutiny, 230 V vozík elite
 615551 Dvojitý ovladač/aplikátor, zásobník na tekutiny, 115 V vozík elite 1
  Dvojitý ovladač/aplikátor, zásobník na tekutiny, 230V vozík elite 1

Zpět na obsah
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POPIS

Vstřikovač T9
Vstřikovač T9 dopravuje prášek do aplikátoru prostřednic-
tvím hadice na prášek. Využívá plně nastavitelný přívodní 
a dávkovací vzduch dodávaný z řídicí jednotky MS elite k 
dosažení plynulé nastavitelné rychlosti přívodu prášku.

Technické údaje

Tento graf je přiložen pro demonstraci vztahu mezi pneumatickým nastavením a průtokem prášku. Průtok prášku závisí také na vlast-
nostech stříkané práškové barvy. Tento graf by měl sloužit jako referenční údaj, který se použije pro konkrétní výkon prášku.

VA R O V Á N Í!
 � Při připojování a obsluze vstřikovače elite je 

nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a návod k 
obsluze.
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POPIS

Vstřikovač elite
Vstřikovač elite zkapalňuje a dopravuje prášek do aplikátoru 
prostřednictvím hadice na prášek. Využívá plně nastavitelný 
přívodní a dávkovací vzduch dodávaný z řídicí jednotky MS 
elite k dosažení plynulé nastavitelné rychlosti přívodu prášku.

Technické údaje
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Tento graf je přiložen pro demonstraci vztahu mezi pneumatickým nastavením a průtokem prášku. Průtok prášku závisí také na vlast-
nostech stříkané práškové barvy. Tento graf by měl sloužit jako referenční údaj, který se použije pro konkrétní výkon prášku.

VA R O V Á N Í!
 � Při připojování a obsluze vstřikovače elite je 

nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a návod k 
obsluze.

Zpět na obsah
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INSTALACE

UVEDENÍ DO PROVOZU A 
PROVOZ VOZÍKU ELITE

VA R O V Á N Í!

POZNÁMKA

VA R O V Á N Í!

 � Pro provoz systému práškového lakování je 
nutný filtrovaný suchý a čistý stlačený vzduch. Po-
žadavky na vzduch naleznete na stránce s technic-
kými údaji.

 � Před zapnutím zařízení se seznamte s jeho 
obsluhou tak, že si přečtete všechny příručky k 
výrobku a porozumíte jim. 

 � Nestůjte před stříkací pistolí! 

 � Nikdy nemiřte stříkací pistolí na osoby.

 � Hlavní přípojka napájení zařízení pro naná-
šení práškových barev MS musí být elektricky 
propojena s odsávacím systémem kabiny pro 
nanášení práškových barev. Zařízení pro naná-
šení práškových barev musí být zapnuto pouze 
tehdy, když v kabině cirkuluje odsávaný vzduch. 

 � Při montáži systému elite musí být napájecí ka-
bel k řídicí jednotce MS elite odpojen. 

 � Dodaný zemnicí kabel (zelený/žlutý) musí být při-
pojen k zemnicí matici elektrostatického ručního zaří-
zení pro nanášení práškových barev. Zemnicí kabel 
musí mít dobré kovové spojení s pravým uzemněním. 

 � Nepoužívané spoje musí být chráněny dodaný-
mi kryty. 

 � Dodržujte bezpečnostní předpisy

Napájecí kabel musí být zapojen do zdroje napájení mimo 
všechny klasifikované zóny.

Zpět na obsah
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POKYNY PRO VYBALENÍ 
PŘÍRUČNÍHO VOZÍKU

1. Rozbalte a vyjměte sestavu z ochranné pěny.

2.  Vyjměte aplikátor ze samostatné krabice.

3.  Stisknutím spony a tahem dolů za tvarovku vyjměte z 
aplikátoru bodcovou koncovku.

 

4.  Nainstalujte kolíkovou koncovku do hadice na prášek. 
Stiskněte tlačítko na doraz.

 

5.  Připojte vzduchovou hadici pistole ke vzduchovému 
konektoru pistole.

 

6.  Znovu připojte kolíkovou armaturu s hadicí na prášek 
připojenou k aplikátoru.

 

7.  Připojte kabel pistole. Zkontrolujte vyrovnávací kolík. 
Ujistěte se, že je konektor zcela zasunut a matice je 
bezpečně upevněna.

POZNÁMKA
 � Nesprávné připojení kabelu pistole může způso-

bit přerušované napětí a špatné nanášení povlaku.

Zpět na obsah
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8. Všechna připojení aplikátoru jsou nyní provedena. 
Umístěte aplikátor do dodaného pouzdra.

 

9.  Vyjměte zemnicí kabel z úložného boxu a připojte jej 
ze zadní strany ovladače pomocí matice s palcem ke 
skutečnému uzemnění.

 
10.  Zkontrolujte, zda je šroubení pro přívod kapalného 

vzduchu zapojeno.
 

11.  Zapojte napájecí kabel do konektoru napájení ze 
sítě na zadní straně regulátoru. Vezměte na vědomí 
vyrovnávací kolík. Utáhněte ve směru hodinových 
ručiček. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do 
zásuvky napájení mimo všechny klasifikované zóny.

 

12.  Připojte hlavní přívod vzduchu ke šroubení T. Použijte 
šroubení s vnitřním univerzálním závitem 1/4" (není 
součástí dodávky).

Zpět na obsah
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+ -

 13.  Pro kontrolu průtoku nastavte regulátor vzduchu 
pro pistoli na otevřenou polohu.

(Kroky 14-17 platí pouze pro vozíky s vibračním boxem. 
U vozíků se zásobníkem na tekutiny přejděte ke kroku 18.

14.  Zapněte hlavní přívod vzduchu a nastavte regulátor 
vzduchu pro pistoli podle potřeby.

15. Nastavte napětí, přívodní vzduch, dávkovací vzduch a 
proud na 0. Stiskněte spoušť aplikátoru a zajistěte, aby 
vibrační stůl začal vibrovat. Zajistěte, aby vzduch z pistole 
vytékal z hrotu aplikátoru. Pokud na hrotu aplikátoru není 
přítomen vzduch z pistole, nastavte regulátor vzduchu 
z pistole tak, aby vzduch z pistole mohl proudit z hrotu 
aplikátoru. Na regulátoru nepřekračujte hodnotu 6 barů.

 
16.  Nastavte přívodní a dávkovací vzduch na požadované 

úrovně pro výrobu. Zkontrolujte mosazný úsek sacího 
potrubí, zda jím proudí vzduch. 

 

17.  Umístěte krabici s práškem na vibrační stůl a vložte do 
ní sací potrubí.

18. Zapněte hlavní přívod vzduchu a podle potřeby 
nastavte regulátor vzduchu pro pistoli.

19. Stiskněte spoušť aplikátoru a zajistěte, aby vzduch 
z pistole vytékal z hrotu aplikátoru. Pokud na hrotu 
aplikátoru není přítomen vzduch z pistole, nastavte 
regulátor vzduchu z pistole tak, aby vzduch z pistole 
mohl proudit z hrotu aplikátoru. Na regulátoru 
nepřekračujte tlak 6 barů.

 Zkontrolujte také zásobník s kapalinou násypky, 
abyste se ujistili o průtoku vzduchu násypkou. Pokud 
vzduch do fluidního lože neproudí, nastavte jehlový 
ventil na vzduchové hadici násypky tak, aby mohl 
vzduch proudit skrze fluidní lože.

20. Nastavte přívodní a dávkovací vzduch na požadované 
úrovně pro výrobu. Zkontrolujte konec sacího potrubí, 
zda jím proudí vzduch.

21. Na násypku nasaďte víko.

JEHOLOVÝ 
VENTIL

PŘÍVOD 
VZDUCHU

DO NÁSYPKY

Zpět na obsah
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PROVOZ

PROCES ČIŠTĚNÍ PŘI ZMĚNĚ 
BARVY (POUZE VIBRAČNÍ 
VOZÍKY S BOXEM)
1. Vstřikovač elite zdvihněte z držáku.
 

2.  Vstřikovač elite zasuňte do bloku čisticího ventilu. 
Tlakem na horní část jej udržujte na místě směřujícím k 
aplikátoru do kabiny.

 

3.  Postupujte podle pokynů k čisticímu cyklu z příručky 
k ovladači. Aplikátor namiřte do kabiny. Spoušť by 
neměla být aktivována. Program se spustí a ukončí 
automaticky.

4.  Po spuštění čisticího cyklu vraťte elitní aplikátor do dr-
žáku.

5. Vyčistěte součásti spouštěče a spínače pomocí 
stlačeného vzduchu nasměrovaného do horní a dolní 
vzduchové cesty na spouštěči. Vzduch se zavádí tam, 
kam ukazují šipky.

Zpět na obsah
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ÚDRŽBA

Obecný problém Možná příčina Roztok

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Opotřebovací lišta nebo plochá stříkací tryska 
jsou nesprávně orientovány

Nesprávné připojení napájecího kabelu.

Nesprávné připojení kabelu řídicí jednotky/pistole.

Nedostatečný přívod vzduchu

Vadná pojistka na řídicí jednotce.

Nesprávné uzemnění.

Zkontrolujte nastavení vysokého napětí.

Příliš vysoká rychlost dodávání prášku.

Nadměrná vlhkost vzduchu v kabině s práškem.

Kabel pistole/ovladače.

Vadná pojistka na řídicí jednotce.

Nesprávné uzemnění.

Příliš velká vzdálenost pistole od aplikátoru.

Překroucené hadice.

Netěsnosti vzduchu v systému dodávání prášku.

Nízká hladina prášku.

Nedostatečný hlavní přívod vzduchu.

Nesprávné nastavení přívodu prášku a dávkování 
vzduchu.

Hromadění prášku ve vstřikovači prášku.

Nedostatečný hlavní přívod vzduchu.

Nesprávné nastavení přívodu prášku a 
dávkování vzduchu.

Opotřebovaný systém trysek.

Viz část „Instalace trysky“ v dokumentu PA-17-08.

Zkontrolujte připojení zástrček.

Zkontrolujte připojení kabelů.

Zkontrolujte hlavní přívod vzduchu.

Vyměňte pojistku.

Zkontrolujte správné uzemnění dílu a závěsu.

Upravte nastavení vysokého napětí.

Snižte přívod vzduchu pro prášek, abyste snížili nad-
měrný objem a rychlost prášku.

Zkontrolujte úroveň vlhkosti, ve vlhkém prostředí částice 
prášku rozptylují náboj.

Zkontrolujte spojitost kabelu a v případě potřeby jej vyměňte.

Vyměňte pojistku.

Zkontrolujte uzemnění dílu a závěsu.

Zajistěte správnou vzdálenost mezi pistolí a dílem. 
Příliš velká vzdálenost od dílu způsobí obalení pistole 
a obsluhy (částice hledají nejbližší zem).

Zkontrolujte hadice.

Zkontrolujte těsnost.

Zkontrolujte úroveň výkonu.

Zkontrolujte hlavní přívod vzduchu.

Zkontrolujte nastavení.

Zkontrolujte a vyčistěte/vyměňte.

Zkontrolujte hlavní přívod vzduchu.

Zkontrolujte nastavení.

Vyměňte systém trysek.

Nesouvislý oblak 
prachu

Nedochází k  
napájení nebo  
přívodu vzduchu

Žádná 
elektrostatická  
síla / špatné pokrytí 
(např. žádné 
obtékání, malá nebo 
žádná přilnavost 
prášku)

Špatné obtékání 
Zpětný nástřik

Nedostatečná 
rychlost průtoku 
prášku

Oblak spreje již 
není správný

Zpět na obsah
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IDENTIFIKACE DÍLŮ
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VIBRAČNÍ VOZÍK ELITE S BOXOVÝM PODÁVÁNÍM

(Pokračování na další stránce)
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Položka #
Mn.

PopisDíl #

VIBRAČNÍ VOZÍK ELITE S BOXOVÝM PODÁVÁNÍM - SEZNAM DÍLŮ

* Množství závisí na konfiguraci.

1 835015-XX Pouze jednoduchý vozík MS Elite (na obrázku) 1*
 835019-XX Pouze dvojitý vozík MS Elite 1*
2 620240 Vibrační motor 230V 1*
 620245 Vibrační motor 115V 1*
3 461959-XXXMX Ovladač horního panelu kufříku 1*/2*
4 615210 Aplikátor MS Elite M5 1*/2*
5 806000 Sací systém Elite 1*/2*
6 610015 Vstřikovač Elite 1*/2*
7 460375 Držák aplikátoru 1*/2*
8 443930 Pevná pneumatika 2
9 417836 Gumový nárazník 2
10 461343 Držák hadice 1*/2*
11 445352 Kuličkové tlačítko 1*/2*
12 460146 Zemnící kabel (není zobrazen) 1
13 444295 Prodlužovací držák 2*/4*
14 461335 Obal kabelového portu 2
15 620101 Čištění ventilového bloku 1

Zpět na obsah
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 6b

6a

6c

1

2

3

4
5

6d

6c

Vstřikovač MS elite (610015)

Položka #

VSTŘIKOVAČ MS ELITE (610015) - SEZNAM DÍLŮ
Díl # Popis Mn. Opotřebitelný 

díl

VA R O V Á N Í!
 � Opotřebitelné díly označené v seznamu náhradních 

dílů písmenem (W) je třeba pravidelně kontrolovat a v 
případě potřeby vyměnit.

1 - Sací systém hlavního tělesa elite 1 
2 620257 Dávkovací tryska s O-kroužkem 1 W
3 417223 O-kroužek (součástí 620257) 1 W
3a 417223-K5 Servisní sada O-kroužků (5 balení) - 
4 426638 Zástrčka 1 S
5 426639 Sání s pojistnou maticí 1 S
6 610060 Kompletní hardwarová sada - 
6a 426080 Q.D. Samec 1/8“ BSPP 1 
6b 412332 Hadicová spojka 1/8“ BSPP 1 
6c 421430 Vnitřní zubová pojistná podložka M9x14 2 
6d 413162 Set Screw M6x1 1 
7 610061 Sada spojky - samec: (Obsahuje 426080 a 421430)  - 
8 610062 Sada spojky - samice: (Obsahuje 412332 a 421430) - 

Zpět na obsah
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5

2

6

5

44

1

Položka #

SOUČÁSTI SACÍHO POTRUBÍ - SEZNAM DÍLŮ
Díl # Popis Mn. Opotřebitelný díl

3

VA R O V Á N Í!
 � Opotřebitelné díly označené v seznamu náhradních 

dílů písmenem (W) je třeba pravidelně kontrolovat a v pří-
padě potřeby vyměnit.

1 615127 Vnitřní trubka vstřikovače s O-kroužkem 1 S
2 427061 O-kroužek 11x1 Viton 1 W
2a 427061-K5 O-kroužek 11x1 sada Viton  (sada 5 ks) - 
3 615128 Vnější trubka s O-kroužkem 1 
4 615126 Sání s O-kroužkem 1 
5 417186 O-kroužek 17x1 mm 2 W
5a 417186-K5 O-kroužek 17x1 mm sada (sada 5 ks) - 
6 426633 Venturiho tryska 1 W
7 610063 Servisní sada sacího potrubí (obsahuje 427061, 417186 a 426633) - 

Zpět na obsah
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VIBRAČNÍ VOZÍK ELITE S BOXOVÝM PODÁVÁNÍM

(Pokračování na další stránce)

9

7
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13
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6 10

8

10

4

5

3

1
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Položka # Mn.PopisDíl #

VIBRAČNÍ VOZÍK ELITE S BOXOVÝM PODÁVÁNÍM - SEZNAM DÍLŮ

* Množství závisí na konfiguraci.

1 615501 Pouze jednoduchý vozík MS Elite (na obrázku) 1*
 615551 Pouze dvojitý vozík MS Elite 1*
2 805501 Zásobník kapaliny s jedním čerpadlem 1*
 805551  Zásobník na kapalinu s dvojitým čerpadlem  1*
3 461959-XXXMX Ovladač horního panelu kufříku 1*/2*
4 615210 Aplikátor MS Elite M5 1*/2*
5  810263  Čerpadlo T9  1*/2*
6 460375 Držák aplikátoru 1*/2*
7 443930 Pevná pneumatika 2
8 417836 Gumový nárazník 2
9 461343 Držák hadice 1*/2*
10 445352 Kuličkové tlačítko 1*/2*
11 460146 Zemnící kabel (není zobrazen) 1
12 444295 Prodlužovací držák 2*/4*
13 461335 Obal kabelového portu 2

Zpět na obsah
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Vstřikovač MS T9 (810263)

Položka #

MS T9 VSTŘIKOVAČ (810263) - SEZNAM DÍLŮ
Díl # Popis Mn. Opotřebitelný díl

VA R O V Á N Í!
 � Opotřebitelné díly označené v seznamu náhradních 

dílů písmenem (W) je třeba pravidelně kontrolovat a v 
případě potřeby vyměnit.

5a

5c5c

4
2 9

318

5d

5b

1  -  Těleso vstřikovače T9  1 
2 445450 Sběrná tryska vstřikovače T9 1 W
2a  445450-K5  Sběrná tryska vstřikovače T9, sada 10 ks  - 
3 445470 Pojistná matice vstřikovače T9 1 
4 448060 Čep M10 x 8 1 
5 610064 Kompletní hardwarová sada T9  - 
5a 426080 Q.D. Samec 1/8“ BSPP 1 
5b 412332 Hadicová spojka 1/8“ BSPP 1 
5c 421430 Vnitřní zubová pojistná podložka M9x14 2 
5d 445429 Jehla vstřikovače T9 1 W
6 610061 Sada spojky - samec: (Obsahuje 426080 a 421430)  - 
7 610062 Sada spojky - samice: (Obsahuje 612332 a 421430) - 
8 426400 O-kroužek 1 W
8a 426400-K5 O-kroužek - sada (sada 5) - 
9 613360 Sestava uzemňovacího pouzdra 1 
10 445141 O-kroužek 1 W
10a 445141-K5 O-kroužek - sada (sada 5) - 

10

Zpět na obsah
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Položka # Opotřebitelný 
dílPopis

FLUIDNÍ BOX (805501/805551) - SEZNAM DÍLŮ
Díl #

1  805501  Sestava 30l boxu s kapalinou (1 vstřikovač)  1*
         805551  30L sestava fluidního boxu (2 vstřikovače) (na obrázku)  1*
2  610053  Víko boxu na prášek s 1 vstřikovačem  1*
         610054  Víko boxu na prášek se 2 vstřikovači (na obrázku)  1*
3  810288  Sestava 30l boxu na kapalinu  1
4  810263  Vstřikovač T9  1* / 2*
5  412891  Šestihranná matice  1* / 2*
6  620255  Sestava sacího potrubí (včetně O-kroužku)  1* /2*  W
7  427060  O-kroužek sacího potrubí / 427060-K5 (sada 5 ks)  1  W
8  461375  Sací potrubí  1  W

Mn.

VA R O V Á N Í!
 � Opotřebitelné díly označené v seznamu náhradních 

dílů písmenem (W) je třeba pravidelně kontrolovat a v 
případě potřeby vyměnit.

* Množství závisí na konfiguraci.

3

2

4 4

6

5

7

8

1
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1

4

3

2

Položka # Opotřebitelný dílPopis

SADA HADIC NA PRÁŠEK (610139-XX) - SEZNAM DÍLŮ
Díl #

Dostupné délky kabelu pistole a hadice na prášek/vzduch a informace pro objednání jsou k dispozici v příručkách k příslušným 
aplikátorům (PA-17-08 a PA-18-01).

1  810195-XX  Hadice na prášek o průměru 10 mm  W
 810190-XX  Hadice na prášek o průměru 11 mm  W
2  461942-XX  Kabel ruční pistole, M5  S
3  421370-XX  Vzduchová hadice k pistoli  S
4  620120  Pásek na suchý zip (délka řezu 100 mm x 30 mm)*  S

* Pásek se suchým zipem by neměl být umístěn ve vzdálenosti menší než 1 m od připojení pistole.

Zpět na obsah
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1

2

Položka # Opotřebitelný dílPopis

VZDUCHOVÁ HADICE (610144) - SEZNAM DÍLŮ
Díl #

1  615235  Sestava hadice proti zamotání
2  615236  Sestava hadice proti zamotání

Při objednání kompletní sestavy 610144 budou hadice zabaleny do smršťovací fólie. Jednotlivé aplikační vozíky vyžadují jednu
610144, zatímco vozíky se dvěma aplikátory vyžadují dvě 610144.

Položka # Mn.Popis

HADICE PRO ZÁSOBNÍK NA KAPALINU (615470) - SEZNAM DÍLŮ
Díl #

2

1

3

1  615288  Sestava hadice proti zamotání  1
2  461876  Jednocestný ventil pro regulaci průtoku, 6 mm  1
3  421590  Vodivá hadice, 6 mm  1

Zpět na obsah
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PŘEHLED RUČNÍCH VÝMĚN

Č. Popis změny

PA-18-03-R6 - Nahrazuje PA-18-03-R5 s následujícími změnami:

1. Nový obrázek na obalu a číslo modelu 1
2. Aktualizace části BEZPEČNOST 4-8
3. Vložení nové stránky z PA-19-06-R3 strana 11 9
4.  Aktualizace obrázku a textu               10
5.  Přidat tabulku AAAADashes           11
6.  Aktualizace textu, levého obrázku a tabulky               12
7.  Aktualizace technických údajů           13
8.  Aktualizace obrázků a prvního odstavce                                                           14
9.  Aktualizace obrázků a tabulky                                 15
10.  Aktualizace na vstřikovač T9 a přidání nového obrázku                                      16
11.  5 nových obrázků                                     19
12.  5 nových obrázků                                     20
13.  2 nové obrázky a přidání bodů 18-21                                      21
14.  Do čísla 2 přidány nové obrázky a text                                      22
15.  Aktualizace na nový obrázek, aktualizace textu tabulky a přesun tabulky na stránku 24                             24-25
16.  Přesunutí sloupce s čísly dílů za položku #                                      26-27
17.  Aktualizace obrázků, spotterů, textu tabulky a přesun tabulky na stranu 28                             28-29
18.  Přidání nového obrázku a spotterů                                      30
19.  Aktualizace na nový obrázek a přidání textu do tabulky                                      31
20.  Přidat tabulku „VZDUCHOVÁ HADICE SE ZKAPALNĚNÝM VZDUCHEM“                                      33

Stránka(y)

Zpět na obsah



Na tento výrobek se vztahuje omezená záruka společnosti Carlisle Fluid Technologies na materiál 
a zpracování. Použitím jakýchkoli dílů nebo příslušenství z jiného zdroje než od společnosti Carlisle 
Fluid Technologies zaniká platnost všech záruk. Nedodržení poskytnutých pokynů pro údržbu může 

vést ke ztrátě platnosti záruky.

Pro konkrétní informace o záruce kontaktujte společnost Carlisle Fluid Technologies.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Chcete-li získat technickou pomoc nebo vyhledat autorizovaného distributora, obraťte se na jedno z našich 
mezinárodních prodejních míst a míst zákaznické podpory.

Nejnovější informace o našich produktech najdete na adrese www.carlisleft.com.

Společnost Carlisle Fluid Technologies je světovým lídrem v oblasti inovativních dokončovacích technologií.
Společnost Carlisle Fluid Technologies si vyhrazuje právo změnit specifikace zařízení bez předchozího upozor-

nění.
 

BGKTM, Binks®, DeVilbiss®, Hosco®, MS®, and Ransburg® 
jsou registrované ochranné známky společnosti Carlisle Fluid Technologies, Inc.

©2021 Carlisle Fluid Technologies, Inc.
 Všechna práva vyhrazena.
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 Oblast  

 Severní Amerika marketing@carlisleft.com +1-800-992-4657

	 Střední	Amerika	 CustServMX@carlisleft.com	 +52-55-5321-2339

 Evropa, Afrika 
	Střední	východ,	Indie	

cs-eu@carlisleft.com	 +44-(0)1202-571111

	 Čína	 mkt_cn@carlisleft.com	 +86-21-337-30308

	 Japonsko	 devi@carlisleft.com	 +81	045-785-6371

	 Austrálie	 sales@carlisleft.com	 +61	(0)	28525-7555

	 Švýcarsko	 csms@carlisleft.com	 +41	71	727	13	70

 Technical Support

 Severní Amerika marketing@carlisleft.com +1-800-992-4657

	 Evropa	 techsupportEU@carlisleft.com	 +44-(0)1202-571111
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