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MEGJEGYZÉS:    Ezt az útmutatót a PA-18-03-R5 átdolgozásról a PA-18-
03-R6 átdolgozásra módosították. Ennek a módosításnak az 
okait az útmutató hátlapján található „Manuális módosítási 
összefoglaló” részben ismertetjük.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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VIGYÁZAT!

F I G Y E L M E Z T E T É S!

MEGJEGYZÉS

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Mielőtt	 bármely	 elektrosztatikus porszóró rendszer 
kezeléséhez, karbantartásához vagy szervizeléséhez 
hozzákezdene, olvassa el és értelmezze a termékekhez 
tartozó	összes	műszaki	és	biztonsági	dokumentumot.	Ez	az	
útmutató olyan információkat tartalmaz, amelyeket Önnek 
fontos megismernie és megértenie. Ezek az információk a 
FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁG és a BERENDEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK MEGELŐZÉSE témakörét 
érintik. Az ilyen információk felismerésének megkönnyítése 
érdekében az alábbi szimbólumokat használjuk. Kérjük, 
fordítson	kiemelt	figyelmet	ezekre	a	szakaszokra.

A FIGYELMEZTETÉS! olyan információt közöl, 
amely esetlegesen súlyos sérülést okozó helyzetre 
figyelmezteti Önt, amennyiben nem követi az 
utasításokat.

A VIGYÁZAT! olyan információkat közöl, amelyből 
megtudhatja, hogyan előzze meg a berendezés 
károsodását, vagy kerülje el az esetleg könnyű 
sérüléssel járó helyzeteket.

A MEGJEGYZÉS az aktuális folyamatra 
vonatkozó információ.

Míg	az	útmutatóban	általános	specifikációk	és	szervizelési	
eljárások szerepelnek, a dokumentumok és az Ön 
berendezése	 között	 kisebb	 eltérések	 előfordulhatnak.	 A	
helyi	előírások	és	az	üzemi,	anyagszállítási	követelmények	
stb. eltérései miatt az ilyen különbségek elkerülhetetlenek. 
A különbségek összeegyeztetése érdekében hasonlítja 
össze az útmutatót rendszerének szerelési rajzaival, és a 
berendezés hozzátartozó kézikönyveivel.

F IGYELMEZTETÉS!

F IGYELMEZTETÉS!

 � A felhasználónak el KELL olvasnia és 
ismernie kell az útmutató biztonságról szóló 
szakaszát, valamint az abban megadott biztonsági 
dokumentumokat. 

 � A berendezést KIZÁRÓLAG képzett 
személyzet általi használatra szántuk. 

 � Az	útmutatót	a	berendezést	kezelő,	tisztító,	vagy	
karbantartó ÖSSZES személynek el KELL olvasnia, 
és meg kell értenie! Különös gondot kell fordítani arra, 
hogy	a	berendezés	működtetésével	és	szervizelésével	
kapcsolatos FIGYELMEZTETÉSEKET és biztonsági 
követelményeket biztosan betartsák. A felhasználónak 
ismernie kell és tartania kell magát MINDEN helyi 
építési	 és	 tűzvédelmi	 szabályzathoz	 és	 előíráshoz,	
valamint az NFPA 33 ÉS EN 16985 BIZTONSÁGI 
SZABVÁNYOK UTOLSÓ KIADÁSÁHOZ, vagy az 
alkalmazandó	 országos	 szabványokhoz,	 mielőtt	
a berendezést telepítené, üzemeltetné, és/vagy 
szervizelné.

 � A	következő	oldalakon	ismertetett	veszélyek	a	be-
rendezés	szabályszerű	használata	során	előfordulhat-
nak.

BIZTONSÁG

A javításokat kizárólag a Carlisle Fluid Technologies által 
felhatalmazott személyzet végezheti el.

Az útmutató alapos tanulmányozása és folytatólagos 
használata révén jobban megérti a berendezést és a 
folyamatot, aminek eredménye a hatékonyabb kezelés, a 
hosszabb	problémamentes	működés,	és	a	gyorsabb,	könnyebb	
hibaelhárítás. Ha nincsenek útmutatói vagy biztonsági 
dokumentumai a berendezéséhez, lépjen kapcsolatba a 
Carlisle	Fluid	Technologies	helyi	képviselőjével,	vagy	a	Carlisle	
Fluid	Technologies	műszaki	ügyfélszolgálatával.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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 TERÜLET
Közli, hol fordulhatnak  

elő	veszélyek.

VESZÉLY
Meghatározza a veszélyt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Tájékoztat a veszély elkerülésének módjáról.

Szórási terület Tűzveszély

A helytelen vagy elégtelen 
üzemeltetési és karbantartási 
folyamatok	tűzveszélyhez	
vezetnek.

Ha az üzemeltetés közben 
bármelyik biztonsági 
reteszelést kiiktatják, 
megszűnik	a	védelem	a	
véletlen átívelés ellen, amely 
tüzet vagy robbanást okozhat. 
Az áramellátás vagy a 
vezérlő	gyakori	lekapcsolása	
jelzi, hogy a rendszerben 
elhárítandó probléma áll fenn.

A	tűzoltóberendezésnek	a	szórási	területen	kell	
lennie, és rendszeresen tesztelni kell.

A gyúlékony maradványok felhalmozódásának 
elkerülése céljából a szórási területeket tisztán kell 
tartani. 

A dohányzást a szórási területen mindig tiltani kell.

A porlasztóba táplált nagyfeszültséget tisztítás, 
öblítés,	vagy	karbantartás	előtt	ki	kell	kapcsolni.

A	szórófülke	szellőzését	az	NFPA	33,	EN	16985,	
országos,	helyi	előírások	által	megkövetelt	
szinten	tartsák.	Emellett	a	szellőztetést	éghető	
vagy gyúlékony oldószerekkel végzett tisztítási 
folyamatok során fenn kell tartani.

Az	elektrosztatikus	kisülést	meg	kell	előzni.	
Biztonságos szikratávolságot kell tartani a bevonás 
alatt	lévő	alkatrészek	és	az	applikátor	között.	A	10	
kV-onkénti 2,54 cm távolság általános követelmény.

Teszt kizárólag gyúlékony anyagoktól mentes 
területeken lehetséges. A teszteléshez 
nagyfeszültségre lehet szükség, de csak az 
utasításoknak	megfelelően.

A nem gyári cserealkatrészek, vagy a berendezés 
illetéktelen módosításai tüzet vagy sérülést 
okozhatnak. Használat esetén a kulcsos kapcsolós 
áthidaló csak beállítás közbeni használatra van 
szánva. A munkavégzés kikapcsolt biztonsági 
reteszelésekkel tilos.

A	festési	folyamatot	és	a	berendezést	az	NFPA	
33,	NEC,	OSHA,	a	helyi,	országos,	és	európai	
egészségügyi és biztonsági szabványok szerint kell 
létesíteni és üzemeltetni.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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 TERÜLET
Közli, hol fordulhatnak  

elő	veszélyek.

VESZÉLY
Meghatározza a veszélyt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Tájékoztat a veszély elkerülésének módjáról.

A helytelen vagy elégtelen 
üzemeltetési és karbantartási 
folyamatok	tűzveszélyhez	
vezetnek.

Ha az üzemeltetés közben 
bármelyik biztonsági 
reteszelést kiiktatják, 
megszűnik	a	védelem	a	
véletlen átívelés ellen, amely 
tüzet vagy robbanást okozhat. 

Az áramellátás vagy a 
vezérlő	gyakori	lekapcsolása	
jelzi, hogy a rendszerben 
elhárítandó probléma áll fenn.

Helytelen	működtetés	vagy	
karbantartás veszélyt okozhat.

A személyzetnek a 
berendezés kezelésében 
megfelelően	képzettnek	kell	
lennie.

A	személyzetet	az	NFPA	33	követelményeinek	
megfelelő	képzésben	kell	részesíteni.

A	berendezés	használata	előtt	el	kell	olvasni	és	
meg kell érteni az utasításokat és a biztonsági 
óvintézkedéseket.

A	szellőzéssel,	tűzvédelemről,	üzemeltetési	
karbantartásról és fenntartásról szóló helyi, állami, 
és	országos	előírásokat	be	kell	tartani.	Lásd	OSHA,	
NFPA	33,	EN	szabványok,	és	az	Ön	biztosítójának	
követelményei.

Általános  
használat és 
karbantartás

Szórási terület Robbanásveszély Az	elektrosztatikus	kisülést	meg	kell	előzni.	
Biztonságos szikratávolságot kell tartani a bevonás 
alatt	lévő	alkatrészek	és	az	applikátor	között.	A	10	
kV-onkénti 2,54 cm távolság általános követelmény.

Hacsak veszélyes helyeken való használatra 
kifejezetten nincsenek jóváhagyva, minden 
elektromos készüléknek az I. vagy II. osztály 1. vagy 
2. divíziójába tartozó veszélyes területeken kívül kell 
lennie,	az	NFPA	33	szerint.

Teszt	kizárólag	éghető	vagy	gyúlékony	anyagoktól	
mentes területeken.

A túláramérzékelést (ha fel van szerelve) 
a berendezés útmutatójának vonatkozó 
szakaszában leírtak szerint KELL beállítani. Ha 
a	túláramérzékelést	nem	megfelelően	állítják	be,	
megszűnik	a	védelem	a	véletlen	átívelés	ellen,	
amely tüzet vagy robbanást okozhat. Az áramellátás 
gyakori lekapcsolása jelzi, hogy a rendszerben 
elhárítandó probléma áll fenn.

A szórórendszeren végzett öblítés, tisztítás vagy 
munka	előtt	mindig	kapcsolja	ki	a	vezérlőpult	
áramellátását.

A	nagyfeszültség	bekapcsolása	előtt	győződjön	
meg róla, hogy nincs semmi a biztonságos 
szikratávolságon belül.

Biztosítsa	a	vezérlőpanel	összekapcsolását	a	
szellőzőrendszerrel	és	a	szállítóberendezéssel	az	
NFPA-33,	EN	16985	szerint.

Álljon rendelkezésre használatra kész, rendszeresen 
tesztelt	tűzoltóberendezés.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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 TERÜLET
Közli, hol fordulhatnak  

elő	veszélyek.

VESZÉLY
Meghatározza a veszélyt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Tájékoztat a veszély elkerülésének módjáról.

Szórási terület / 
Nagyfeszültségű 

berendezés
  

Jelen van egy 
nagyfeszültségű	készülék,	
amely képes földeletlen 
tárgyakon elektromos 
kisülést indukálni, ami 
által a bevonatanyagok 
meggyulladhatnak.

A	nem	kielégítő	földelés	
szikraveszéllyel jár. A szikrák 
számos bevonatanyagot 
meggyújthatnak, és tüzet vagy 
robbanást 
okozhatnak.

Elektromos kisülés A	porszórás	alatt	lévő	alkatrészeket,	és	a	kezelőket	
a	szórási	területen	megfelelően	kell	földelni.

A	porszórás	alatt	álló	alkatrészeket	megfelelően	
földelt	szállítóegységekkel	vagy	függesztőkkel	
kell megtartani. Az alkatrész és a földelés közötti 
ellenállás	nem	lehet	nagyobb	mint	1	MΩ.	(Lásd	
NFPA	33,	EN	16985.)

A	kezelőket	földelni	kell.	Ne	viseljenek	gumitalpú	
szigetelő	cipőt.	A	földdel	való	megfelelő	
érintkezéshez	földelőpántok	használhatók	a	
csuklón és a lábfejeken.

A	kezelők	semmilyen	földeletlen	fémtárgyat	nem	
viselhetnek vagy hordozhatnak.

Elektrosztatikus pisztoly használatánál a 
kezelőknek	az	érintkezést	az	applikátor	
fogantyújával	vezetőképes	vagy	kivágott	
tenyérrészű	kesztyűkkel	kell	biztosítani.

MEGJEGYZÉS:	LÁSD	NFPA	33,	EN	16985	VAGY	
AZ	ADOTT	ORSZÁG	BIZTONSÁGI	ELŐÍRÁSAIT	A	
KEZELŐK	MEGFELELŐ	FÖLDELÉSÉRŐL.

A	szórási	területen	minden	elektromosan	vezető	
tárgyat földelni kell, kivéve azokat, amelyeknek a 
folyamathoz	nagyfeszültségen	kell	működniük.	A	
szórási	területen	földelt	vezetőképes	padlót	kell	
biztosítani.

A szórórendszeren végzett öblítés, tisztítás vagy 
munka	előtt	mindig	kapcsolja	ki	az	áramellátást.

Hacsak veszélyes helyeken való használatra 
kifejezetten nincsenek jóváhagyva, minden 
elektromos készüléknek az I. vagy II. osztály 1. 
vagy 2. divíziójába tartozó veszélyes területeken 
kívül	kell	lennie,	az	NFPA	33	szerint.

Ne	telepítse	az	applikátort	olyan	
folyadékrendszerbe, ahol az oldószerellátás 
földeletlen.

Ne	érintse	meg	az	applikátor	elektródáját,	ha	az	
feszültség alatt áll.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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 TERÜLET
Közli, hol fordulhatnak  

elő	veszélyek.

VESZÉLY
Meghatározza a veszélyt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Tájékoztat a veszély elkerülésének módjáról.

Elektromos kisülésElektromos 
berendezés

Kémiai veszélyMérgező 
anyagok

Robbanásveszély —
Összeférhetetlen  
anyagok

Szórási terület

A	folyamat	nagyfeszültségű	be-
rendezést	használ.	Éghető	vagy	
gyúlékony anyagok közelében 
átívelés	előfordulhat.	A	személyzet	
üzemeltetés és karbantartás köz-
ben nagyfeszültségnek van kitéve.

Ha	a	biztonsági	áramköröket	mű-
ködés	közben	kiiktatják,	megszű-
nik a védelem a véletlen átívelés 
ellen, amely tüzet vagy robbanást 
okozhat.

Az áramellátás gyakori lekapcso-
lása jelzi, hogy a rendszerben 
elhárítandó probléma áll fenn.

Az elektromos ív meggyújthatja a 
bevonatanyagokat, és tüzet vagy 
robbanást okozhat.

Tartsa be a bevonatanyag gyártója által mellékelt 
biztonsági adatlap követelményeit.

Megfelelő	elszívást	kell	biztosítani,	hogy	a	levegőben	
ne	gyűljenek	össze	mérgező	anyagok.	Lásd	EN	
12215 vagy alkalmazandó szabályzat.

Ha fennáll a szórt anyagok belélegzésének 
veszélye,	használjon	maszkot	vagy	légzőkészüléket.	
A maszknak a szórt anyaggal és annak 
koncentrációjával kompatibilisnek kell lennie. A 
felszerelést ipari higiénikusnak vagy biztonsági 
szakembernek	kell	előírnia,	és	NIOSH-jóváhagyással	
kell rendelkeznie.

Bizonyos anyagok 
belélegzés	vagy	a	bőrrel	
való érintkezés esetén 
ártalmasak lehetnek.

Hacsak veszélyes helyeken való használatra 
kifejezetten nincsenek jóváhagyva, az áramellátásnak, 
a	vezérlőszekrénynek,	és	minden	egyéb	elektromos	
készüléknek az I. vagy II. osztály 1. és 2. divíziójába 
tartozó	veszélyes	területeken	kívül	kell	lennie,	az	NFPA	
33	és	az	EN	16985	szerint.
 
A	berendezésen	végzett	munka	előtt	kapcsolja	KI	az	
áramellátást.
 
Teszt	kizárólag	éghető	vagy	gyúlékony	anyagoktól	
mentes területeken.
 
A teszteléshez nagyfeszültségre lehet szükség, de csak 
az	utasításoknak	megfelelően.
 
A munkavégzés kikapcsolt biztonsági áramkörökkel 
tilos.
 
A	nagyfeszültség	bekapcsolása	előtt	győződjön	meg	
róla, hogy nincs semmi a szikratávolságon belül.

A szóróapplikátoroknál az alumínium bemeneti 
szerelvényeket rozsdamentes acélra kell cserélni. 

Az alumínium széles körben használatos 
egyéb	szórófestő	egységekben	-	mint	pl.	
anyagszivattyúkban, szabályozókban, 
indítószelepekben stb. Szórás, öblítés, vagy 
tisztítás közben alumínium berendezéshez soha 
ne használjanak halogénezett szénhidrogénes 
oldószereket.	Olvassa	el	a	beszórni	kívánt	anyag	
címkéjét vagy adatlapját. Ha kétség merül fel egy 
bevonat-	vagy	tisztítóanyag	kompatibilitását	illetően,	
forduljon a bevonat gyártójához. Bármely egyéb fajta 
oldószer használható alumínium berendezéshez.

A halogénezett szénhid-
rogénes oldószerek, pl.: a 
metilén-klorid és az 1,1,1, 
- triklóretán kémiailag nem 
kompatibilisek az alumíni-
ummal, amely a rendszer 
számos	alkatrészében	előfor-
dulhat. Az oldószerek és az 
alumínium között lejátszódó 
kémiai reakció hevessé vál-
hat, és a berendezés felrob-
banásához vezethet.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Az alábbi utasítások a FM 19ATEX0004X és 
FM21UKEX0140X tanúsítványszámú berendezésekre 
vonatkoznak.

1. A berendezés használható II. készülékcsoporthoz 
megfelelő	éghető	porokkal.

2. A berendezés kizárólag +10°C – +40°C környezeti 
hőmérsékleten	történő	használatra	van	tanúsítva,	ezen	
a tartományon kívül nem használható.

3.	 A	 telepítést	 megfelelően	 képzett	 személyzetnek	 kell	
elvégeznie az alkalmazandó gyakorlati szabályzatnak 
megfelelően,	 pl.	 EN	 60079-14:2014.	A	 hálózati	 kábelt	
a meghatározott zónákon kívül kell az áramforrásra 
csatlakoztatni.

4. A	 berendezés	 ellenőrzését	 és	 karbantartását	 meg-
felelően	 képzett	 személyzetnek	 kell	 elvégeznie	 az	
alkalmazandó	gyakorlati	 szabályzatnak	megfelelően,	
pl.	EN	60079-17,	EN	50050-2,	EN	50177.

5.	 A	berendezés	javítását	megfelelően	képzett	személy-
zetnek kell elvégeznie az alkalmazandó gyakorlati 
szabályzatnak	megfelelően,	pl.	EN	60079-19.

6. A berendezés üzembe helyezését, használatát, 
összeszerelését,	 és	 beállítását	 megfelelően	 képzett	
személyzetnek kell elvégeznie a gyártói dokumentáció 
szerint. Az elektrosztatikus töltés esetleges veszélyének 
elkerülése céljából az utasításokat követni kell. 

 Lásd a használati útmutató "Tartalomjegyzékét":
  
 a. Telepítés 
 b. Üzemeltetés 
 c. Karbantartás 
 d. Alkatrészek azonosítása 

7.	 A	beépítendő,	vagy	a	berendezés	cserealkatrészeiként	
használandó	 alkatrészek	 felszerelését	 megfelelően	
képzett személyzetnek kell elvégeznie a gyártói doku-
mentáció szerint.

8. A berendezés tanúsítása az összeállításához használt 
alábbi anyagoktól függ:

	 Ha	 a	 berendezés	 valószínűsíthetően	 kapcsolatba	
fog kerülni agresszív anyagokkal, a felhasználó 
kötelessége	megtenni	a	megfelelő	óvintézkedését,	hogy	
megakadályozza annak károsodását, ezzel biztosítva, 
hogy a berendezés által biztosított védelemtípust semmi 
nem gyengíti.

 Agresszív anyagok: pl. savas folyadékok vagy gázok, 
amelyek megtámadhatják a fémeket, vagy a polimereket 
esetleg károsító oldószerek.

	 Megfelelő	óvintézkedések:	pl.	rendszeres	ellenőrzések	
a rutinvizsgálatok részeként, vagy annak megállapítása 
az anyag adatlapjából, hogy az ellenáll bizonyos 
vegyszereknek.

	 Lásd	"Specifikációk"	a	"Bevezetés"	szakaszban:

a.	 Nagyfeszültségű	 kaszkád	 oldószernek	 ellenálló	
epoxiba burkolva.

9.  Lásd a speciális használati feltételeket a lent megadott 
útmutatókban. Ugyanazok érvényesek a kocsirendszerre 
és	a	vezérlőre:

 a.  PA-17-08 applikátor-útmutató
	 a.		PA-19-08	vezérlő-útmutató
 c.  Rázómotor-tanúsítványszámok:

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

10.	 A	berendezés	jellemzői,	pl.	elektromossági,	nyomás-	
és feszültségparaméterek részletesen ismertetve 
lesznek.

A gyártónak fel kell hívnia a figyelmet, hogy az üzembe 
helyezéskor a berendezéshez mellékelni kell az útmutató 
fordítását annak az országnak a nyelvén vagy nyelvein, 
ahol a berendezést használni fogják, valamint az eredeti 
nyelvű útmutatót.

ATEX/FM/UKEX

EURÓPAI ATEX-IRÁNYELV 2014/34/EU, 
II. MELLÉKLET, UKSI 2016: 1107 (MÓDOSÍTVA)

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Konfigurációs	
RAJZ 805700

805700  -  AAAA  B  C  -  ZZ  Y  W

Vezérlőtípus
Nyelvcsomag
Dugószerelvény
2. applikátor portömlő/kábelszerelvény
1. applikátor portömlő/kábelszerelvény
Kocsiszerelvény-konfiguráció
Alapmodell száma

JÓVÁHAGYÁSOK (FM/ATEX)

Vissza a tartalomjegyzékhez
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0	 Nincs	portömlő/kábelkészlet	 ---
1	 Portömlőkészlet	6m	 610139-06
2	 Portömlőkészlet	10m	 610139-10
3	 Portömlőkészlet	16m	 610139-16
4	 Portömlőkészlet	20m	 610139-20

„B” és „C” műszerfal # „B” és „C” leírása

PORTÖMLŐKÉSZLET - „B” ÉS „C” MŰSZERFALAK TÁBLÁZATA
Alkatrész #

„AAAA”  
műszerfal # „AAAA” leírás

ELITE KOCSI - „AAAA” MŰSZERFALAK TÁBLÁZATA

1VB1 Egyszeres vezérlés/ applikátor, rázóasztalos, 115V elite kocsi
1VB2 Egyszeres vezérlés/ applikátor, rázóasztalos, 230V elite kocsi
2VB1 Dupla vezérlés/ applikátor, rázóasztalos, 115V elite kocsi
2VB2 Dupla vezérlés/ applikátor, rázóasztalos, 230V elite kocsi
1FH1	 Egyszeres	vezérlés/	applikátor,	fluid	tartályos,	115V	elite	kocsi
1FH2	 Egyszeres	vezérlés/	applikátor,	fluid	tartályos,	230V	elite	kocsi
2FH1	 Dupla	vezérlés/	applikátor,	fluid	tartályos,	115V	elite	kocsi
2FH2	 Dupla	vezérlés/	applikátor,	fluid	tartályos,	230V	elite	kocsi

Vissza a tartalomjegyzékhez
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„ZZ” műszerfal # „ZZ” leírás Alkatrészsz.

„W” műszerfal #

„D” műszerfalak táblázata - VEZÉRLŐ/ DUGÓCSOMAG

„ZZ” dugó„W” vezérlő

00	 Nincs	 ---
01 EU dugószerelvény 460147
02 Észak-Amerika/ Japán dugószerelvény 460149
03 Kína dugószerelvény 460150
04 Svájc dugószerelvény 460148
05 UK dugószerelvény 461881

1 Általános nyelvcsomag 
2 Kelet-európai nyelvcsomag 

1 Basic 
2 Delux 

„Y” műszerfal # „Y” leírás

„W” leírás

Alkatrészsz.

Alkatrészsz.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Vezérlő méretei
Mélység:  332,0 mm (13,07 hüvelyk)
Szélesség:  200,6 mm (7,89 hüvelyk)
Magasság:  128,6mm (5,06 hüvelyk)
Súly: 6,4 kg (14,2 font)

Applikátor méretei 
Súly:	 458g	(kábel	és	tömlőszerelvény	nélkül)	(15	uncia)
Hosszúság: 350mm (lapos szórású fúvóka) (13,7 hüvelyk)

Elite kocsi méretei 
Mélység: 740 mm (29 hüvelyk)
Szélesség: 640 mm (25 hüvelyk)
Magasság: 1160 mm (46 hüvelyk)
Súly 80570-1VBXX-XXXX: 49 kg (109 font)
80570-2VBXX-XXXX súlya: 56.2 kg (124 font)
80570-1FHXX-XXXX súlya: 49 kg (109 font)
80570-2FHXX-XXXX súlya: 56.2 kg (124 font) 

Az Elite kocsi villamossági adatai 
Hálózat: 100-240 VAC
Frekvencia: 50 - 60 Hz
Bemeneti áram négyzetes középértéke: .75 A Max. 
AC áram max. kimeneti teljesítmény: 1,5 VAC/1W
DC áram max. kimeneti teljesítmény: 24 VDC/1W
A pisztolyba vezetett külső frekvencia: 40 kHz.
A vibrátorba vezetett kimenő teljesítmény: 100-240 VAC / max. 70 W
Biztosíték: 2.5A 

Tanúsítványok:
Am. Egy. Áll. tanúsítvány: FM18US0005
Kanadai tanúsítvány: FM18CA0001
ATEX tanúsítvány: FM19ATEX0004X
UKCA tanúsítvány: FM21UKEX0140X
Környezetvédelmi szint: IP 64
Hőmérséklet-tartomány: +10 °C - +40 °C (50 °F - +104 °F)

Pneumatikai adatok 
Bejövő	légnyomás:	 6,0	bar	max.	(87	psig)	

Sűrített levegő minősége az ISO 8573.1 szerint 
Maradék víztartalom a sűrített levegőben: max. 1,3 g/m3 7 °C harmatponttal
Maradék olaj a sűrített levegőben: max. 0,1 mg/m3

Levegő áramlási mennyisége:	 5-20	Nm3/h
Szabályozott kimeneti légnyomás: 0 - 5bar

SPECIFIKÁCIÓK - ELITE KOCSI

Vissza a tartalomjegyzékhez
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BEVEZETÉS

TERMÉK LEÍRÁSA
Az	MS	elite	egy	kisméretű,	önálló	bevonatoló	egység.	Az	
egység	egy	MS	elite	M5	kézi	porszóró	pisztolyból,	vezérlőből,	
elite	szívórendszerből	vagy	T9	szivattyús	fluid	tartályból	áll.	
Ezek a tételek egy mobil kocsin találhatók.

A	kocsi	alapja	kétféleképpen	konfigurálható	A	rázóasztalos	
megoldásnál egy vibrátor áll rendelkezésre, amely lebegtetve 
mozgatja a port, megkönnyítve a szállítást az applikátorhoz. 
A	 fluid	 tartály	 esetében	 az	 applikátorhoz	 szállítást	 a	 por	
pneumatikus	 nyomás	 révén	 történő	 mozgatása	 teszi	
lehetővé.

Az	(M5)	applikátorral	kapcsolatos	összes	műszaki	adatot	és	
üzemeltetési utasítást lásd a PA-17-08 útmutatóban. Az MS 
elite	vezérlőegységgel	kapcsolatos	összes	műszaki	adatot	
és üzemeltetési utasítást lásd a PA-19-06 útmutatóban.

A rázóasztalos változat rendelkezik egy gyors módszerrel az 
applikátor	tápvezetékében	lévő	por	kitisztítására.	A	kocsira	
felszerelhető	még	egy	második	vezérlő,	és	egy	második	kézi	
porszóró pisztoly is, amelyet az erre a célra szánt második 
szivattyú lát el.

Az egységet összeszerelve szállítjuk ki, csak az applikátor 
csatlakoztatására	 és	 megfelelő	 földelésre	 van	 szükség.	
Az	összeszerelt	kocsi	bármikor	integrálható	egy	meglévő	
berendezésbe,	 vagy	 használható	 önálló	 elő-	 vagy	
utóbevonatoló javítóegységként.

Az	egyszeres	rázóasztalos	applikátoregységeknél	a	vezérlő	
feszültség alá kerülése, és a kioldó aktiválása esetén 
a rázómotor automatikusan indul. A dupla rázóasztalos 
applikátoregységeknél feszültség alá kerülés esetén 
a rázómotor automatikusan indul, ha bármelyik kioldót 
működtetik.	Ha	az	applikátor	kioldóját	felengedik,	a	rázómotor	
még nagyjából 5 másodpercig jár.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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3

2

ALKATRÉSZEK RÉSZLETEZÉSE
 Leírás Menny.  Tétel #

1

  Alkatrész #

VIGYÁZAT!
 � Kizárólag az elite US (460149) hálózati kábelt 

használja a 110V-os rázómotorhoz. Minden más kábel 
230V-tal használandó.

1	 461959-XXXMX	 MS	elite	vezérlő	 	1
2 615210 MS elite M5 manuális applikátor  1
 835015-01 Egyszeres vezérlés/ applikátor, rázóasztalos, 230V elite kocsi (ábrázolva)  1
 835015-02 Egyszeres vezérlés/ applikátor, rázóasztalos, 115V elite kocsi   1
 835019-01 Dupla vezérlés/ applikátor, rázóasztalos, 230V elite kocsi  1
3  835019-02 Dupla vezérlés/ applikátor, rázóasztalos, 115V elite kocsi  1
	 615501	 Egyszeres	vezérlés/	applikátor,	fluid	tartályos,	115V	elite	kocsi	 	1
	 	 Egyszeres	vezérlés/	applikátor,	fluid	tartályos,	230V	elite	kocsi		 	1
	 615551	 Dupla	vezérlés/	applikátor,	fluid	tartályos,	115V	elite	kocsi		 	1
	 	 Dupla	vezérlés/	applikátor,	fluid	tartályos,	230V	elite	kocsi		 	1

Vissza a tartalomjegyzékhez
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LEÍRÁS

T9 injektor
A	T9	injektor	a	portömlőn	át	szállítja	a	port	az	applikátorba.	
Az	MS	elite	vezérlő	által	biztosított	teljes	mértékben	állítható	
szállító-	és	adagolt	levegőt	használja	a	folyamatos	állítható	
poradagolási mennyiség elérésére.

Műszaki adatok

Ezt	a	grafikont	a	pneumatikus	beállítások	és	a	por	áramlási	mennyisége	közötti	kapcsolat	szemléltetése	céljából	helyeztük	el	 itt.	A	
por	áramlási	mennyisége	függ	a	szórt	por	jellemzőitől	is.	Ezt	a	grafikont	ajánlott	használni	specifikus	porteljesítményre	alkalmazandó	
referenciaként.

F I G Y E L M E Z T E T É S!
 � Az Elite injektor csatlakoztatása és üzemeltetése 

közben	be	kell	tartani	a	biztonsági	előírásokat	és	az	
üzemeltetési utasításokat.
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A por áramlási mennyisége az MS T9 injektor porbeszívó rendszerében

Szállítólevegő nyomása (bar)

A 
po

r á
ra

m
lá

si
 m

en
ny

is
ég

e 
(g

ra
m

m
/p

er
c)

•
•
•
• 0	Bar	adagolt	levegő

1	Bar	adagolt	levegő
2	Bar	adagolt	levegő
3	Bar	adagolt	levegő

•
•
• 4	Bar	adagolt	levegő

5	Bar	adagolt	levegő
6	Bar	adagolt	levegő

Vissza a tartalomjegyzékhez
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LEÍRÁS

Elite injektor
Az	elite	injektor	fluidizálja,	és	a	portömlőn	át	szállítja	a	
port	az	applikátorba.	Az	MS	elite	vezérlő	által	biztosított	
teljes	mértékben	 állítható	 szállító-	 és	 adagolt	 levegőt	
használja a folyamatos állítható poradagolási mennyiség 
elérésére.

Műszaki adatok
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Ezt	a	grafikont	a	pneumatikus	beállítások	és	a	por	áramlási	mennyisége	közötti	kapcsolat	szemléltetése	céljából	helyeztük	el	 itt.	A	
por	áramlási	mennyisége	függ	a	szórt	por	jellemzőitől	is.	Ezt	a	grafikont	ajánlott	használni	specifikus	porteljesítményre	alkalmazandó	
referenciaként.

F I G Y E L M E Z T E T É S!
 � Az Elite injektor csatlakoztatása és üzemeltetése 

közben	be	 kell	 tartani	 a	 biztonsági	 előírásokat	 és	 az	
üzemeltetési utasításokat.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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TELEPÍTÉS

AZ ELITE KOCSIRENDSZER 
ÜZEMBE HELYEZÉSE ÉS 
KEZELÉSE

F I G Y E L M E Z T E T É S!

MEGJEGYZÉS

F I G Y E L M E Z T E T É S!

 � A	porfestő	rendszer	működtetéséhez	szűrt,	szá-
raz,	és	tiszta	sűrített	levegő	szükséges.	A	levegővel	
kapcsolatos	követelményeket	lásd	a	specifikációs	
oldalon.

 � Mielőtt	bekapcsolná	a	készüléket,	olvassa	el	
és értelmezze a termék összes útmutatóját, hogy 
megismerje a használatát. 

 � Ne	álljon	a	szórópisztoly	elé! 

 � Ne	célozzon	más	személyre	a	szórópisztollyal.

 � Az	 MS	 porfestő	 készülék	 fő	 áramcsat-
lakozásának elektromosan össze kell köt-
ni	 a	 porfestő	 fülke	 elszívórendszerével.	 A	
porfestő	 készüléket	 csak	 a	 fülke	 elszívott	 levegő-
jének keringtetése esetén szabad bekapcsolni. 

 � Az elite rendszer összeszerelésekor az MS elite 
vezérlő	hálózati	kábelét	le	kell	választani. 

 � A	mellékelt	földelőkábelt	(zöld	/	sárga)	az	elektrosz-
tatikus	manuális	porfestő	berendezés	 földelőanyájára	
kell	csatlakoztatni.	A	 földelőkábel	és	a	valódi	 földelés	
között	megfelelő	 fémes	 érintkezésnek	 kell	 fennállnia. 

 � A használaton kívüli csatlakozásokat a mellékelt 
fedelekkel kell védeni. 

 � Tartsa be a biztonsági előírásokat

A hálózati kábelt a meghatározott zónákon kívül kell az 
áramforrásra csatlakoztatni.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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A KOCSI KÉZI KICSOMAGOLÁSI 
ÚTMUTATÓJA

1.	 Csomagolja	ki,	és	vegye	ki	az	összeállítást	a	védőhabból.

2.  Vegye ki az applikátort a dobozából.

3.  Távolítsa el a dugaszcsonkot az applikátorról úgy, 
hogy lenyomja a kapcsot, és lehúzza a csonkon.

 

4.		 Szerelje	a	dugaszcsonkot	a	portömlőre.	A	megállítás-
hoz nyomja meg.

 

5.		 Csatlakoztassa	 a	 pisztoly	 levegőtömlőjét	 annak	 le-
vegőcsatlakozójához.

 

6.  Csatlakoztassa ismét a dugaszcsonkot az applikátorra 
erősített	portömlőhöz.

 

7.  Csatlakoztassa a pisztoly kábelét. Jegyezze fel az 
illesztőcsap	helyét.	Győződjön	meg	róla,	hogy	a	csatla-
kozás pontosan illeszkedik, és az anya biztonságosan 
rögzült.

MEGJEGYZÉS
 � A pisztoly kábelének helytelen csatlakoztatá-

sa szaggatott feszültséghez és silány bevonathoz 
vezethet.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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8. Ezennel az applikátor összes csatlakoztatását elvé-
gezte. Helyezze az applikátort a mellékelt tokba.

 

9.  Vegye	ki	a	földelőkábelt	a	tárolódobozból,	és	a	vezérlő	
hátoldalából indulva a csavaranyával csatlakoztassa a 
valódi földeléshez.

 
10.		Győződjön	meg	róla,	hogy	a	fluidizáló	levegő	csatla-

kozója be van dugva.
 

11.		Csatlakoztassa	 a	 hálózati	 kábelt	 a	 vezérlő	 hátulján	
lévő	hálózati	 tápcsatlakozóba.	Jegyezze	fel	az	 illesz-
tőcsap	 helyét.	 Óramutató	 szerint	 húzza	meg.	 Duga-
szolja a hálózati kábel másik végét egy áramellátó fali 
aljzatba mindegyik besorolt zónán kívül.

 

12.		Csatlakoztassa	 a	 fő	 légellátást	 a	 T-csonkra.	 Hasz-
náljon 1/4” univerzális anyamenetes csonkot (nincs 
mellékelve).

Vissza a tartalomjegyzékhez
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+ -

13.		Állítsa	 be	 a	 pisztoly	 levegőszabályozóját	 nyitásra	 az	
áramlás	ellenőrzéséhez.

(A 14-17 lépéseket csak rázóasztalos kocsiknál kell végrehajtani). 
A	fluid	tartályos	kocsiknál	a	18.	lépésig	tart	a	művelet.

14.		Kapcsolja	be	a	fő	légellátást,	és	szükség	szerint	állítsa	
be pisztoly légszabályozóját.

15.	 Állítsa	a	feszültséget,	a	szállítólevegőt,	az	adagolt	levegőt,	
és	az	áramot	0-ra.	Nyomja	meg	az	applikátor	kioldóját,	
és	győződjön	meg	róla,	hogy	a	rázóasztal	rezegni	kezd.	
Győződjön	meg	róla,	hogy	a	pisztolylevegő	kiáramlik	az	
applikátor	csúcsán	át.	Ha	nincs	 jelen	pisztolylevegő	az	
applikátor csúcsánál, állítsa be a légszabályozót, hogy a 
pisztolylevegő	ki	 tudjon	áramolni	az	applikátor	csúcsán	
át. A szabályozón ne lépje túl a 6 bart.

 

16.		A	munkavégzéshez	állítsa	be	a	táplevegőt	és	az	adagolt	
levegőt	a	szükséges	szintre.	Ellenőrizze,	hogy	áramlik-e	
a	levegő	a	szívócső	sárgaréz	szakaszában.	

 

17.  Helyezze a portartó dobozt a rázóasztalra, és illessze 
a szívócsövet a dobozba.

18.	Kapcsolja	be	a	fő	légellátást,	és	szükség	szerint	állítsa	
be pisztoly légszabályozóját.

19.	Nyomja	meg	az	applikátor	kioldóját,	és	győződjön	meg	
róla,	 hogy	 a	 pisztolylevegő	 kiáramlik	 az	 applikátor	
csúcsán	át.	Ha	nincs	jelen	pisztolylevegő	az	applikátor	
csúcsánál, állítsa be a légszabályozót, hogy a 
pisztolylevegő	ki	tudjon	áramolni	az	applikátor	csúcsán	
át. A szabályozón ne lépje túl a 6 bart.

	 Ellenőrizze	a	fluid	tartályt	is,	hogy	a	levegő	átáramlik-e	
a	fluidágyon.	Ha	nem	jön	levegő	a	fluidágyból,	állítsa	
be	 a	 tűszelepet	 a	 tartály	 légtömlőjén	 úgy,	 hogy	 a	
levegő	át	tudjon	áramolni	a	fluidágyon.

20.	 A	 munkavégzéshez	 állítsa	 be	 a	 táplevegőt	 és	 az	
adagolt	levegőt	a	szükséges	szintre.	Ellenőrizze,	hogy	
áramlik-e	a	levegő	a	szívócső	végén.

21. Helyezze fel a fedelet a tartályra.

TŰSZELEP

A TARTÁLY
LÉGELLÁTÁSA

Vissza a tartalomjegyzékhez
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KEZELÉS

SZÍNVÁLTOZTATÁSI 
TISZTÍTÁSI FOLYAMAT (CSAK 
RÁZÓASZTALOS KOCSIKNÁL)
1. Emelje ki az elite injektort a tartóból.
 

2.  Helyezze az elite injektort a tisztítószelepblokkba. 
Fejtsen ki nyomást a tetejére, hogy a helyén tartsa, 
miközben az applikátort a fülkébe irányítja.

 
3.		Kövesse	a	vezérlő	útmutatójának	a	 tisztítási	ciklussal	

kapcsolatos utasításait. Irányítsa az applikátort 
a	 fülkébe.	 A	 kioldót	 ne	 működtesse.	 A	 program	
automatikusan	elindul	és	befejeződik.

4.  A tisztítási ciklus végeztével helyezze vissza az injek-
tort a tartóba.

5.  Tisztítsa meg a kioldó és a kapcsoló alkatrészeit a kioldó 
felső	és	alsó	légjárataiba	irányított	sűrített	levegővel.	A	
levegő	ott	megy	be,	ahová	a	nyilak	mutatnak.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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KARBANTARTÁS

Általános probléma Lehetséges ok Megoldás

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A	kopásjelző	sáv	vagy	a	lapos	szórású	fúvóka	
tájolása hibás

A	hálózati	kábel	csatlakozása	nem	megfelelő.

A	vezérlő/pisztolykábel	csatlakozása	nem	
megfelelő.

Elégtelen légellátás

Hibás	biztosíték	a	vezérlőn.

Helytelen földelés.

Ellenőrizze	a	nagyfeszültség	beállításait.

A por szállítási sebessége túl nagy.

Túlzott	mértékű	nedvesség	a	porfülke	
levegőjében.

Pisztoly-/vezérlőkábel.

Hibás	biztosíték	a	vezérlőn.

Helytelen földelés.

A pisztoly túl messze van az applikátortól.

A	tömlők	megtörtek.

Levegőszivárgás	a	porszállító	rendszerben.

Alacsony porszint.

A	fő	légellátás	elégtelen.

A	poradagolás	és	az	adagolt	levegő	helytelen	
beállításai.

Porfelhalmozódás a porinjektoron belül.

A	fő	légellátás	elégtelen.

A	poradagolás	és	az	adagolt	levegő	helytelen	
beállításai.

Kopott fúvókarendszer.

Lásd a PA-17-08 „A fúvóka telepítése” c. szakaszát.

Ellenőrizze	a	dugócsatlakozásokat.

Ellenőrizze	a	kábelcsatlakozásokat.

Ellenőrizze	a	fő	légellátást.

Cserélje ki a biztosítékot.

Ellenőrizze	 az	 alkatrész	 és	 a	 függesztő	 földelésének	
megfelelőségét.

Állítson a nagyfeszültség beállításain.

Csökkentse	 a	 porszállító	 levegő	 mennyiségét,	 hogy	
visszafogja a túlzott portérfogatot és -sebességet.

Ellenőrizze	a	nedvességszintet,	a	porrészecskék	nedves	
környezetben elvezetik a töltést.

Ellenőrizze	a	kábel	folytonosságát,	és	szükség	szerint	
cserélje ki.

Cserélje ki a biztosítékot.

Ellenőrizze	az	alkatrész	és	a	függesztő	földelését.

Biztosítsa	a	megfelelő	távolságot	a	pisztoly	és	az	alkatrész	
között.	Ha	túl	messze	van	az	alkatrésztől,	a	bevonat	a	
pisztolyra	és	a	kezelőre	kerül	(a	részecskék	a	legköze-
lebbi földelést keresik).

Ellenőrizze	a	tömlőket.

Ellenőrizze	őket	szivárgásra.

Ellenőrizze	az	energiaszintet.

Ellenőrizze	a	fő	légellátást.

Ellenőrizze	a	beállításokat.

Vizsgálja és tisztítsa meg/cserélje.

Ellenőrizze	a	fő	légellátást.

Ellenőrizze	a	beállításokat.

Cserélje ki a fúvókarendszert.

Nem egybefüggő 
porfelhő

Nincs áram- vagy lé-
gellátás

Nincs elektrosztatika/
gyenge lefedettség 
(pl. nincs körbebur-
kolás, a por nem 
vagy gyengén tapad)

Gyenge burkolás a 
hátsó szórás körül

A por áramlási  
mennyisége  
elégtelen

A porfelhő már nem 
megfelelő

Vissza a tartalomjegyzékhez
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ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA

8

15

13

14

3

4

6

7

5
2

1

9

10

11

RÁZÓASZTALOS ELITE KOCSI

(Folytatás a következő oldalon)

Vissza a tartalomjegyzékhez



ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSAHU

PA-18-03-R6 (02/2022)25 / 35www.carlisleft.com

Tétel # Menny.LeírásAlkatrész #

RÁZÓASZTALOS ELITE KOCSI - ALKATRÉSZLISTA

*	A	mennyiségek	a	konfigurációtól	függnek.

1 835015-XX Csak MS Elite egyszeres kocsi (ábrázolva) 1*
 835019-XX Csak MS Elite dupla kocsi 1*
2 620240 Rázómotor 230V 1*
 620245 Rázómotor 115V 1*
3	 461959-XXXMX	 Topcase	vezérlő	 1*/2*
4 615210 MS Elite M5 applikátor 1*/2*
5 806000 Elite szívórendszer 1*/2*
6 610015 Elite injektor 1*/2*
7 460375 Applikátortartó 1*/2*
8 443930 Tömör abroncs 2
9 417836 Gumi lökhárító 2
10	 461343	 Tömlőtartó	derékszög	 1*/2*
11 445352 Gömb alakú gomb 1*/2*
12 460146 Földkábel (nincs a képen) 1
13 444295 Toldattartó 2*/4*
14 461335 Kábelport-burkolat 2
15 620101 Tisztítószelepblokk 1

Vissza a tartalomjegyzékhez
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 6b

6a

6c

1

2

3

4
5

6d

6c

MS elite injektor (610015)

Tétel #

MS ELITE INJEKTOR (610015) - ALKATRÉSZLISTA
Alkatrész # Leírás Menny. Kopóalkatrész

F IGYELMEZTETÉS!
 � A	 pótalkatrészlistában	 (W)	 betűvel	 jelölt	 kopóalkatrészeket	

rendszeresen	ellenőrizni,	és	szükség	esetén	cserélni	kell.

1	 -	 Szívórendszer	főtest	elite	 1	
2	 620257	 Adagolófúvóka	O-gyűrűvel	 1	 W
3	 417223	 O-gyűrű	(A	620257	tartalmazza)	 1	 W
3a	 417223-K5	 O-gyűrű	szervizkészlet	(5	csomag)	 -	
4 426638 Pordugó 1 S
5 426639 Bemeneti záróanya 1 S
6 610060 Teljes hardverkészlet - 
6a 426080 Q.D. Apa 1/8” BSPP 1 
6b	 412332	 Tömlőcsonk	1/8”	BSPP	 1	
6c	 421430	 Belső	fogazású	záróalátét	M9x14	 2	
6d 413162 Állítócsavar M6x1 1 
7 610061 Apacsatlakozó-készlet: (Tartalmazza a 426080 és 421430 számú cikket) - 
8 610062 Anyacsatlakozó-készlet: (Tartalmazza a 412332 és 421430 számú cikket) - 

Vissza a tartalomjegyzékhez
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5

2

6

5

44

1

Tétel #

SZÍVÓCSŐ-RÉSZEGYSÉGEK - ALKATRÉSZLISTA
Alkatrész # Leírás Menny. Kopóalkatrész

3

1	 615127	 Belső	injektorcső	O-gyűrűvel	 1	 S
2	 427061	 O-gyűrű	11x1	Viton	 1	 W
2a	 427061-K5	 O-gyűrű	11x1	Viton	készlet	(5	részes)	 -	
3	 615128	 Külső	cső	O-gyűrűvel	 1	
4	 615126	 Szívó	bemenet	O-gyűrűvel	 1	
5	 417186	 O-gyűrű	17x1mm	 2	 W
5a	 417186-K5	 O-gyűrű	17x1mm	készlet	(5	részes)	 -	
6 426633 Venturi-fúvóka 1 W
7	 610063	 Szívócső	szervizkészlet	(a	427061,	417186,	és	426633	tételt	tartalmazza)	 -	

F IGYELMEZTETÉS!
 � A	 pótalkatrészlistában	 (W)	 betűvel	 jelölt	 kopóalkatrészeket	

rendszeresen	ellenőrizni,	és	szükség	esetén	cserélni	kell.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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RÁZÓASZTALOS ELITE KOCSI

(Folytatás a következő oldalon)
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Tétel # Menny.LeírásAlkatrész #

RÁZÓASZTALOS ELITE KOCSI - ALKATRÉSZLISTA

*	A	mennyiségek	a	konfigurációtól	függnek.

1 615501 Csak MS Elite egyszeres kocsi (ábrázolva) 1*
 615551 Csak MS Elite dupla kocsi 1*
2	 805501	 Egyszivattyús	fluid	tartály	 1*
	 805551	 Dupla	szivattyús	fluid	tartály	 1*
3	 461959-XXXMX	 Topcase	vezérlő	 1*/2*
4 615210 MS Elite M5 applikátor 1*/2*
5 810263 T9 szivattyú 1*/2*
6 460375 Applikátortartó 1*/2*
7 443930 Tömör abroncs 2
8 417836 Gumi lökhárító 2
9	 461343	 Tömlőtartó	derékszög	 1*/2*
10 445352 Gömb alakú gomb 1*/2*
11 460146 Földkábel (nincs a képen) 1
12 444295 Toldattartó 2*/4*
13 461335 Kábelport-burkolat 2

Vissza a tartalomjegyzékhez
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MS T9 injektor (810263)

Tétel #

MS T9 INJEKTOR (810263) - ALKATRÉSZLISTA
Alkatrész # Leírás Menny. Kopóalkatrész

F IGYELMEZTETÉS!
 � A	pótalkatrészlistában	(W)	betűvel	jelölt	kopóalkatré-

szeket	rendszeresen	ellenőrizni,	és	szükség	esetén	cse-
rélni kell.

5a

5c5c

4
2 9

318

5d

5b

1    - T9 injektortest 1 
2	 445450	 T9	injektor	gyűjtőfúvóka	 1	 				W
2a	 445450-K5	 T9	gyűjtőfúvóka	injektorhoz,	10-es	készlet	
3 445470 T9 injektor záróanya 1 
4 448060 M10 x 8 csap 1 
5 610064 T9 teljes hardverkészlet - 
5a 426080 Q.D. Apa 1/8” BSPP 1 
5b	 412332	 Tömlőcsonk	1/8”	BSPP	 1	
5c	 421430	 Belső	fogazású	záróalátét	M9x14	 2	
5d	 445429	 T9	Injektortű	 1	 				W
6 610061 Apacsatlakozó-készlet: (Tartalmazza a 426080 és 421430 számú cikket) - 
7 610062 Anyacsatlakozó-készlet: (Tartalmazza a 612332 és 421430 számú cikket) - 
8	 426400	 O-gyűrű	 1	 				W
8a	 426400-K5	 O-gyűrűkészlet	Kit	(5	részes)	 -	
9	 613360	 Földelőhüvely-szerelvény	 1	
10	 445141	 O-gyűrű	 1	 				W
10a	 445141-K5	 O-gyűrűkészlet	Kit	(5	részes)	 -	

10

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Tétel # KopóalkatrészLeírás

FLUID TARTÁLY (805501/805551) - ALKATRÉSZLISTA
Alkatrész #

1							 805501				 30L	fluidtartály-összeállítás	(1	injektor)	 1*
									 805551				 30L	fluidtartály-összeállítás	(2	injektor)	(ábrázolva)	 1*
2       610053    Portartó doboz fedele 1 injektorral 1*
         610054    Portartó doboz fedele 2 injektorral (ábrázolva) 1*
3							 810288				 30L	fluidtartály-összeállítás	 1
4 810263 T9 injektor 1*/2*
5       412891    Hatszöganya 1*/2*
6							 620255				 Szívócső-összeállítás	(O-gyűrűvel)	 1*/2*	 W
7							 427060				 O-gyűrű	szívócsőhöz		/	427060-K5	(5	db-os	készlet)	 1	 W
8							 461375				 Szívócső	 1	 W

Menny.

F I G Y E L M E Z T E T É S!
 � A	pótalkatrészlistában	(W)	betűvel	jelölt	kopóalkatré-

szeket	rendszeresen	ellenőrizni,	és	szükség	esetén	cse-
rélni kell.

*	A	mennyiség	a	konfigurációtól	függ.

3

2
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6

5

7

8

1

Vissza a tartalomjegyzékhez
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1

4

3

2

Tétel # KopóalkatrészLeírás

PORTÖMLŐKÉSZLET (610139-XX) - ALKATRÉSZLISTA
Alkatrész #

Az	elérhető	pisztolykábel-	és	por-/légtömlő-hosszúságokat	és	a	rendelési	tudnivalókat	az	adott	applikátorok	(PA-17-08	és	PA-18-
01) útmutatóiban találja.

1	 810195-XX	 Portömlő	10mm	ID	 W
	 810190-XX	 Portömlő	11mm	ID	 W
2 461942-XX Pisztolykábel, M5 S
3	 421370-XX	 Pisztoly	légtömlője	 S
4	 620120	 Tépőzár	(vágott	hossz	100mm	x	30mm)*	 S

*	Tépőzárat	a	pisztolycsatlakozástól	számított	1	m-en	belül	ne	helyezzen	el.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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1

2

Tétel # KopóalkatrészLeírás

LÉGTÖMLŐ (610144) - ALKATRÉSZLISTA
Alkatrész #

1	 615235		 Megtörésmentes	tömlő-összeállítás
2	 615236		 Megtörésmentes	tömlő-összeállítás

Ha	komplett	610144	cikkszámú	összeállításként	rendelik	meg,	a	tömlőket	zsugorfóliában	csomagoljuk	egybe.	Az	egyapplikátoros	
kocsihoz	egy	610144,	míg	a	dupla	applikátoros	kocsihoz	kettő	610144	kell.

Tétel # Menny.Leírás

FLUID TARTÁLYOS LÉGTÖMLŐ (615470) -  ALKATRÉSZLISTA
Alkatrész #

2

1

3

1	 615288		 Megtörésmentes	tömlő-összeállítás	 1
2 461876 Egyutas áramlásszabályozó szelep, 6mm 1
3	 421590	 Vezetőképes	tömlő,	6mm	 1

Vissza a tartalomjegyzékhez
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MANUÁLIS MÓDOSÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

Sz. Változás leírása

PA-18-03-R6 - A PA-18-03-R5 helyébe lép a következő változásokkal:

1. Új borítókép és modellszám 1
2. BIZTONSÁG c. szakasz frissítése 4-8
3. Új oldal beillesztése a PA-19-06-R3 dokumentumból 11. oldal 9
4.  Kép és szöveg frissítése              10
5.  AAAA műszerfalak táblázat hozzáadása           11
6.  Szöveg, bal oldali kép és táblázat frissítése               12
7.  SPECIFIKÁCIÓ frissítése           13
8.  Képek és első bekezdés frissítése 14
9.  Képek és táblázat frissítése              15
10.  T9 injektor frissítése, és új kép hozzáadása 16
11.  5 új kép                                      19
12.  5 új kép                                      20
13.  2 új kép és listajelek hozzáadása 18-21                                      21
14.  Új képek és szöveg hozzáadva a 2-es számhoz                                  22
15.  Frissítés új képre, táblázat szövegének frissítése, és táblázat áthelyezése a 24. oldalra                             24-25
16.  Alkatrészszám-oszlop áthelyezése # elem mögé                                   26-27
17.  Képek, spotterek, táblázat szövegének frissítése, és táblázat áthelyezése a 28. oldalra                             28-29
18.  Új kép és spotterek hozzáadása                            30
19.  Frissítés új képre, és szöveg hozzáadása a táblázathoz                                      31
20.  „FLUID TARTÁLYOS LÉGTÖMLŐ” táblázat hozzáadása                                   33

Oldal(ak)

Vissza a tartalomjegyzékhez



A termékre a Carlisle Fluid Technologies anyagi és kivitelezői korlátozott garanciája érvényes.  
A Carlisle Fluid Technologies vállalattól eltérő forrásból származó bármely alkatrész vagy tartozék 

használata esetén minden garancia érvényét veszti. Bármely mellékelt karbantartási útmutató  
észszerű követésének mellőzése esetén a garancia érvényét vesztheti.

A garanciával kapcsolatos speciális információkért kérjük, forduljon a Carlisle Fluid Technologies  
vállalathoz.

GARANCIÁLIS ELŐÍRÁSOK

Műszaki támogatásért, vagy engedéllyel rendelkező forgalmazó megkeresése céljából forduljon nemzetközi 
értékesítési és ügyfélszolgálati irodáink egyikéhez.

A termékeinkkel kapcsolatos legújabb információkért látogasson el a www.carlisleft.com oldalra.

A Carlisle Fluid Technologies világszerte piacvezető az innovatív fényezési technológiák területén.
A Carlisle Fluid Technologies fenntartja jogát a berendezések specifikációinak előzetes értesítés nélküli módo-

sítására.
 

A BGKTM, Binks®, DeVilbiss®, Hosco®, MS®, és Ransburg® 
a Carlisle Fluid Technologies, Inc bejegyzett márkanevei.

©2021 Carlisle Fluid Technologies, Inc.
 Minden jog fenntartva.
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 Régió  

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

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

 Európa, Afrika 
 Közel-Kelet, India 

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

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

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

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

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

Műszaki ügyfélszolgálat

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

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