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ADNOTACJA:    Niniejsza instrukcja jest modyfikacją z wersji PA-18-03-R5 
na wersję PA-18-03-R6. Powody tej zmiany są podane w 
części "Podsumowanie zmian w instrukcji" na tylnej okładce 
niniejszej instrukcji.
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OSTROŻNIE!

O S T R Z E Ż E N I E!

ADNOTACJA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed obsługą, konserwacją lub serwisowaniem jakiegokolwiek 
systemu powlekania elektrostatycznego należy przeczytać 
i zrozumieć całą literaturę techniczną i dotyczącą 
bezpieczeństwa produktów. Niniejsza instrukcja zawiera 
informacje, których znajomość i zrozumienie jest bardzo ważne 
dla użytkownika. Informacje te są powiązane z kwestiami: 
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA oraz ZAPOBIEGANIE 
PROBLEMOM Z URZĄDZENIEM. Aby ułatwić rozpoznanie 
tych informacji, używamy następujących symboli. Zwrócić 
szczególną uwagę na te sekcje.

"OSTRZEŻENIE!" zawiera informacje ostrzegające 
o sytuacji, która może być przyczyną poważnych 
obrażeń, jeśli instrukcje nie będą przestrzegane.

"OSTROŻNIE!" zawiera informacje o tym, jak zapobiec 
uszkodzeniu sprzętu lub jak uniknąć sytuacji, która 
może być przyczyną niewielkich obrażeń.

"ADNOTACJA" jest informacją istotną dla 
trwającej procedury.

W niniejszej instrukcji podano standardowe specyfikacje 
i procedury serwisowe, jednak mogą wystąpić pewne 
drobne odchylenia pomiędzy tą literaturą a urządzeniem 
użytkownika. Różnice w lokalnych kodeksach i wymaganiach 
dotyczących instalacji, wymaganiach dotyczących dostaw 
materiałów itp. czynią takie różnice nieuniknionymi. W celu 
wyeliminowania takich różnic należy porównać niniejszą 
instrukcję z rysunkami instalacji systemu i instrukcjami 
obsługi urządzeń towarzyszących.

O S T R Z E Ż E N I E!

O S T R Z E Ż E N I E!

 � Użytkownik MUSI przeczytać i zapoznać się 
z częścią dotyczącą bezpieczeństwa w niniejszej 
instrukcji oraz z podaną tam literaturą dotyczącą 
bezpieczeństwa. 

 � Ten sprzęt jest przeznaczony do użytku TYLKO 
przez przeszkolony personel. 

 � Niniejsza instrukcja MUSI zostać przeczytana 
i dokładnie zrozumiana przez CAŁY personel 
obsługujący, czyszczący lub konserwujący to 
urządzenie! Należy zwrócić szczególną uwagę na 
stosowanie się do OSTRZEŻEŃ oraz wymogów 
bezpieczeństwa dotyczących obsługi i serwisowania 
urządzenia. przed zainstalowaniem, obsługą i/lub 
serwisowaniem tego urządzenia Użytkownik powinien 
poznać i stosować się do WSZYSTKICH lokalnych 
przepisów budowlanych i przeciwpożarowych oraz 
rozporządzeń, jak również NORM BEZPIECZEŃSTWA 
NFPA 33 I EN 16985, NAJNOWSZA WERSJA, bądź 
odpowiednich krajowych norm bezpieczeństwa.

 � Zagrożenia przedstawione na kolejnych stronach 
mogą wystąpić podczas normalnego użytkowania 
tego urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez personel 
autoryzowany przez Carlisle Fluid Technologies.

Dokładne przestudiowanie i ciągłe korzystanie z niniejszej 
instrukcji zapewni lepsze zrozumienie sprzętu i procesu, a w 
rezultacie bardziej wydajną pracę, dłuższą bezproblemową 
obsługę oraz szybsze i łatwiejsze rozwiązywanie problemów. 
Jeśli brak jest instrukcji i literatury dotyczącej bezpieczeństwa 
dla swojego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem Carlisle Fluid Technologies lub działem 
pomocy technicznej Carlisle Fluid Technologies.

Powrót do spisu treści
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OBSZAR
Informacja o tym, gdzie 

mogą wystąpić zagrożenia.

ZAGROŻENIE
Informacja o tym, jakie jest zagrożenie.

ZABEZPIECZENIA
Informacja o tym, jak uniknąć zagrożenia.

Obszar  
natryskiwania

Zagrożenie pożarowe

Niewłaściwe lub 
nieodpowiednie procedury 
obsługi i konserwacji mogą 
spowodować zagrożenie 
pożarowe.

Ochrona przed 
niezamierzonym 
wyładowaniem łukowym, 
które może spowodować 
pożar lub wybuch jest 
utracona, jeśli jakakolwiek 
blokada bezpieczeństwa 
zostanie wyłączona podczas 
pracy. Częste wyłączanie 
się zasilacza lub sterownika 
wskazuje na problem w 
systemie wymagający korekty.

W obszarze natryskiwania musi znajdować się 
sprzęt gaśniczy, który należy okresowo testować.

Obszary natryskiwania muszą być utrzymywane w 
czystości, aby zapobiec gromadzeniu się palnych 
pozostałości. 

W obszarze natryskiwania nigdy nie wolno palić 
tytoniu.

Wysokie napięcie zasilające atomizer musi być 
wyłączone przed czyszczeniem, płukaniem lub 
konserwacją.

Wentylacja kabiny natryskowej musi być 
utrzymywana na poziomie wymaganym przez 
NFPA 33, EN 16985, przepisy krajowe i lokalne. 
Ponadto należy zachować wentylację podczas 
czyszczenia z użyciem łatwopalnych lub palnych 
rozpuszczalników.

Należy zapobiegać powstawaniu łuku 
elektrostatycznego. Należy zachować bezpieczną 
odległość iskrzenia pomiędzy pokrywanymi 
częściami a aplikatorem. Zawsze należy zachować 
odległość 1” na każde 10 kV napięcia wyjściowego.

Testować tylko w miejscach wolnych od 
materiałów palnych. Testowanie może wymagać 
włączenia wysokiego napięcia, ale tylko zgodnie z 
instrukcjami.

Niefabryczne części zamienne lub nieautoryzowane 
modyfikacje urządzenia mogą spowodować pożar 
lub obrażenia ciała. Jeśli jest używany, obejście 
przełącznika kluczykowego jest przeznaczone do 
użytku tylko podczas operacji ustawiania. Produkcja 
nigdy nie powinna odbywać się przy wyłączonych 
blokadach bezpieczeństwa.

Proces malowania i sprzęt powinny być 
skonfigurowane i obsługiwane zgodnie z NFPA 33, 
NEC, OSHA, lokalnymi, krajowymi i europejskimi 
normami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powrót do spisu treści
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OBSZAR
Informacja o tym, gdzie 

mogą wystąpić zagrożenia.

ZAGROŻENIE
Informacja o tym, jakie jest zagrożenie.

ZABEZPIECZENIA
Informacja o tym, jak uniknąć zagrożenia.

Niewłaściwe lub 
nieodpowiednie procedury 
obsługi i konserwacji mogą 
spowodować zagrożenie 
pożarowe.

Ochrona przed 
niezamierzonym 
wyładowaniem łukowym, które 
może spowodować pożar 
lub wybuch jest utracona, 
jeśli jakakolwiek blokada 
bezpieczeństwa zostanie 
wyłączona podczas pracy. 

Częste wyłączanie się 
zasilacza lub sterownika 
wskazuje na problem w 
systemie wymagający korekty.

Nieprawidłowa obsługa lub 
konserwacja może stworzyć 
zagrożenie.

Personel musi być 
odpowiednio przeszkolony w 
zakresie obsługi tego sprzętu.

Personel musi zostać przeszkolony zgodnie z wymogami 
NFPA 33.

Instrukcje i środki ostrożności muszą być przeczytane i 
zrozumiane przed użyciem tego urządzenia.

Należy przestrzegać odpowiednich lokalnych, stanowych 
i krajowych kodeksów regulujących wentylację, ochronę 
przeciwpożarową, konserwację i porządek w miejscu 
pracy. Należy zapoznać się z normami OSHA, NFPA 33, 
EN oraz wymaganiami firmy ubezpieczeniowej.

Ogólne  
zastosowanie  
i konserwacja

Obszar  
natryskiwania

Niebezpieczeństwo 
wybuchu

Należy zapobiegać powstawaniu łuku elektrostatycznego. 
Należy zachować bezpieczną odległość iskrzenia 
pomiędzy pokrywanymi częściami a aplikatorem. Zawsze 
należy zachować odległość 1” na każde 10 kV napięcia 
wyjściowego.

O ile nie zostało to specjalnie zatwierdzone do użytku 
w niebezpiecznych miejscach, wszystkie urządzenia 
elektryczne muszą być umieszczone poza obszarami 
niebezpiecznymi klasy I lub II, działem 1 lub 2, zgodnie z 
NFPA 33.

Testować tylko w miejscach wolnych od materiałów 
łatwopalnych lub palnych.

Czułość na przeciążenie prądowe (jeśli jest na 
wyposażeniu) MUSI być ustawiona zgodnie z opisem 
w odpowiednim rozdziale instrukcji obsługi urządzenia. 
Ochrona przed przypadkowym wyładowaniem łukowym, 
które może spowodować pożar lub wybuch, jest utracona, 
jeśli czułość na przeciążenie prądowe nie jest prawidłowo 
ustawiona. Częste wyłączanie się zasilacza wskazuje na 
problem w systemie, który wymaga korekty.

Przed przystąpieniem do płukania, czyszczenia lub prac 
przy urządzeniach systemu rozpylającego należy zawsze 
wyłączyć zasilanie panelu sterowania.

Przed włączeniem wysokiego napięcia należy upewnić 
się, że w bezpiecznej odległości iskrzenia nie znajdują się 
żadne przedmioty.

Upewnić się, że panel sterowania jest połączony z 
systemem wentylacyjnym i przenośnikiem zgodnie z 
NFPA-33, EN 16985.

Posiadać łatwo dostępny i okresowo sprawdzany sprzęt 
gaśniczy.

Powrót do spisu treści
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OBSZAR
Informacja o tym, gdzie 

mogą wystąpić zagrożenia.

ZAGROŻENIE
Informacja o tym, jakie jest zagrożenie.

ZABEZPIECZENIA
Informacja o tym, jak uniknąć zagrożenia.

Obszar  
natryskiwania / 

urządzenia  
wysokiego  
napięcia

  

Istnieje urządzenie 
wysokonapięciowe, które 
może indukować ładunek 
elektryczny na nieuziemionych 
przedmiotach, co jest w stanie 
spowodować zapalenie się 
materiałów powłokowych.

Nieodpowiednie uziemienie 
spowoduje niebezpieczeństwo 
powstania iskry. Iskra może 
zapalić wiele materiałów 
powłokowych i spowodować 
pożar lub wybuch.

Wyładowania  
elektryczne

Natryskiwane części i operatorzy w obszarze 
natryskiwania muszą być odpowiednio uziemieni.

Natryskiwane części muszą być podparte 
na przenośnikach lub wieszakach, które są 
odpowiednio uziemione. Rezystancja między 
częścią a uziemieniem nie może przekraczać 1 MΩ. 
(Patrz NFPA 33, EN 16985)

Operatorzy muszą być uziemieni. Nie należy 
nosić butów izolacyjnych z gumową podeszwą. 
W celu zapewnienia odpowiedniego kontaktu z 
ziemią można użyć pasków uziemiających na 
nadgarstkach lub nogach.

Operatorzy nie mogą mieć na sobie ani nosić 
żadnych nieuziemionych metalowych przedmiotów.

Podczas używania pistoletu elektrostatycznego 
operatorzy muszą zapewnić kontakt z rękojeścią 
aplikatora za pomocą rękawic przewodzących lub 
rękawic z wyciętą częścią dłoniową.

ADNOTACJA: W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO 
UZIEMIENIA OPERATORA NALEŻY 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NORMAMI NFPA 33, EN 
16985 LUB PRZEPISAMI BEZPIECZEŃSTWA 
OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.

Wszystkie obiekty przewodzące prąd elektryczny 
w obszarze natryskiwania, z wyjątkiem obiektów, 
które ze względu na proces muszą znajdować się 
pod wysokim napięciem, muszą być uziemione. 
W obszarze natryskiwania należy zapewnić 
uziemioną, przewodzącą podłogę.

Przed rozpoczęciem płukania, czyszczenia lub prac 
przy urządzeniach systemu rozpylającego należy 
zawsze wyłączyć zasilanie.

O ile nie zostało to specjalnie zatwierdzone do 
użytku w niebezpiecznych miejscach, wszystkie 
urządzenia elektryczne muszą być umieszczone 
poza obszarami niebezpiecznymi klasy I lub II, 
działem 1 lub 2, zgodnie z NFPA 33.

Unikać instalowania aplikatora w systemie 
płynów, w którym zasilanie rozpuszczalnikiem jest 
nieuziemione.

Nie należy dotykać elektrody aplikatora, gdy jest 
pod napięciem.

Powrót do spisu treści
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OBSZAR
Informacja o tym, gdzie 

mogą wystąpić zagrożenia.

ZAGROŻENIE
Informacja o tym, jakie jest zagrożenie.

ZABEZPIECZENIA
Informacja o tym, jak uniknąć zagrożenia.

Wyładowania  
elektryczne

Sprzęt  
elektryczny

Zagrożenie chemiczneSubstancje 
toksyczne

Niebezpieczeństwo  
wybuchu — Materiały  
niezgodne

Obszar  
natryskiwania

W procesie tym wykorzystywane są 
urządzenia wysokiego napięcia. W 
pobliżu materiałów łatwopalnych lub 
palnych może wystąpić wyładowanie 
łukowe. Personel jest narażony na 
działanie wysokiego napięcia podczas 
pracy i konserwacji.
Jeśli obwody bezpieczeństwa zostaną 
wyłączone podczas pracy, traci 
się ochronę przed przypadkowym 
wyładowaniem łukowym, które może 
spowodować pożar lub wybuch.
Częste wyłączanie się zasilacza 
wskazuje na problem w systemie, 
który wymaga korekty.
Łuk elektryczny może spowodować 
zapalenie się materiałów powłoki i 
wywołać pożar lub wybuch.

Przestrzegać wymagań zawartych w karcie 
charakterystyki dostarczonej przez producenta 
materiału powłokowego.
Należy zapewnić odpowiedni wyciąg, aby powietrze 
było wolne od nagromadzonych materiałów 
toksycznych. Odniesienie do normy EN 12215 lub 
obowiązującego kodeksu.
Stosować maskę lub aparat oddechowy zawsze 
wtedy, gdy istnieje możliwość wdychania rozpylonych 
materiałów. Maska musi być kompatybilna z 
natryskiwanym materiałem i jego stężeniem. 
Sprzęt musi być zgodny z zaleceniami higienisty 
przemysłowego lub eksperta ds. bezpieczeństwa i musi 
być zatwierdzony przez NIOSH.

Niektóre materiały mogą 
być szkodliwe w przypadku 
wdychania lub kontaktu ze 
skórą.

O ile nie zostało to specjalnie zatwierdzone do 
użytku w miejscach niebezpiecznych, zasilacz, 
szafa sterownicza i wszystkie inne urządzenia 
elektryczne muszą być umieszczone poza strefami 
niebezpiecznymi klasy I lub II, dział 1 i 2, zgodnie z 
NFPA 33 i EN 16985.
Przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniu należy 
wyłączyć zasilanie.
Testować tylko w miejscach wolnych od materiałów 
łatwopalnych lub palnych.
Testowanie może wymagać włączenia wysokiego 
napięcia, ale tylko zgodnie z instrukcjami.
Produkcja nigdy nie powinna odbywać się przy 
wyłączonych obwodach bezpieczeństwa.
Przed włączeniem wysokiego napięcia należy upewnić 
się, że w zasięgu iskrzenia nie znajdują się żadne 
przedmioty.

Aplikatory rozpylające wymagają, aby aluminiowe 
złączki wlotowe zostały zastąpione stalą nierdzewną. 
Aluminium jest szeroko stosowane w innych 
urządzeniach natryskowych — takich jak pompy 
materiałowe, regulatory, zawory spustowe itp. 
Rozpuszczalniki chlorowcopochodne węglowodorów 
nigdy nie mogą być używane z urządzeniami 
aluminiowymi podczas natryskiwania, płukania 
lub czyszczenia. Przeczytaj etykietę lub kartę 
charakterystyki materiału, który zamierzasz rozpylać. W 
razie wątpliwości, czy powłoka lub materiał czyszczący 
są kompatybilne, czy nie, należy skontaktować się z 
dostawcą powłoki. Każdy inny rodzaj rozpuszczalnika 
może być używany z wyposażeniem aluminiowym.

Halogenowe rozpuszczalniki 
węglowodorowe, takie jak 
chlorek metylenu i 1,1,1- 
trichloroetan nie są chemicznie 
kompatybilne z aluminium, które 
może być stosowane w wielu 
elementach systemu. Reakcja 
chemiczna spowodowana przez 
te rozpuszczalniki reagujące z 
aluminium może stać się gwałtowna 
i doprowadzić do wybuch sprzętu.

Powrót do spisu treści
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Poniższe instrukcje dotyczą urządzeń objętych  
certyfikatem o numerze FM 19ATEX0004X,  
oraz FM21UKEX0140X

1. Urządzenie może być używane z łatwopalnymi proszkami 
z grupy aparatów II.

2. Urządzenie jest certyfikowane wyłącznie do użytku w 
temperaturach otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C 
i nie powinno być używane poza tym zakresem.

3. Instalacja powinna być wykonywana przez odpowiednio 
przeszkolony personel zgodnie z obowiązującym ko-
deksem postępowania np. EN 60079-14:2014. Przewód 
zasilający musi być podłączony do źródła zasilania poza 
strefami sklasyfikowanymi.

4. Kontrola i konserwacja tego urządzenia powinna być 
przeprowadzana przez odpowiednio przeszkolony 
personel zgodnie z obowiązującymi kodeksami postę-
powania, np. EN 60079-17, EN 50050-2, EN 50177.

5. Naprawa tego urządzenia powinna być wykonywana 
przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie 
z obowiązującym kodeksem postępowania, np. EN 
60079-19.

6. Wprowadzanie do użytku, użytkowanie, montaż i 
regulacja urządzeń powinny być wykonywane przez 
odpowiednio przeszkolony personel zgodnie z doku-
mentacją producenta. Należy stosować się do instrukcji, 
aby uniknąć ryzyka powstawania ładunków elektrosta-
tycznych. 

 Patrz "Spis treści" niniejszej instrukcji serwisowej:
  
 a. Instalacja 
 b. Obsługa 
 c. Konserwacja 
 d. Identyfikacja części 

7. Komponenty, które mają zostać włączone do urządzenia 
lub użyte jako części zamienne, powinny zostać za-
montowane przez odpowiednio przeszkolony personel 
zgodnie z dokumentacją producenta.

8. Certyfikacja tego urządzenia opiera się na następują-
cych materiałach użytych do jego budowy:

 Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo kontaktu urządzenia 
z substancjami agresywnymi, użytkownik jest odpowie-
dzialny za podjęcie odpowiednich środków ostrożności, 
które zapobiegną niekorzystnemu wpływowi na urzą-
dzenie, zapewniając w ten sposób, że rodzaj ochrony 
zapewniany przez urządzenie nie zostanie naruszony.

 Substancje agresywne: np. kwaśne ciecze lub gazy, 
które mogą atakować metale, lub rozpuszczalniki, które 
mogą oddziaływać na materiały polimerowe.

 Odpowiednie środki ostrożności: np. regularne kontrole 
w ramach rutynowych inspekcji lub ustalenie na podsta-
wie kart charakterystyki materiału, że jest on odporny 
na działanie określonych substancji chemicznych.

 Patrz "Specyfikacja" w rozdziale "Wprowadzenie":

a. Kaskada wysokiego napięcia jest pokryta epoksy-
dem odpornym na rozpuszczalniki.

9.  Należy zapoznać się z instrukcjami podanymi poniżej 
dla konkretnych warunków użytkowania. Są one takie 
same dla systemów wózków i sterownika:

 a. Instrukcja aplikatora PA-17-08
 b. Instrukcja obsługi sterownika PA-19-08
 c. Numery certyfikatów silników wibracyjnych:

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

10. Należy szczegółowo opisać charakterystykę urządzeń, 
np. parametry elektryczne, ciśnieniowe i napięciowe.

Producent powinien zwrócić uwagę, że przy oddawaniu 
urządzenia do użytku musi mu towarzyszyć tłumaczenie 
instrukcji na język lub języki kraju, w którym urządzenie 
ma być użytkowane, oraz instrukcja w języku oryginal-
nym.

ATEX/FM/UKEX

EUROPEJSKA DYREKTYWA ATEX 2014/34/EU, 
ZAŁĄCZNIK II, UKSI 2016: 1107 (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)

Powrót do spisu treści
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RYS. konfigura-
cyjny 805700

805700 - AAAA   B  C -  ZZ  Y  W

Typ sterownika
Pakiet językowy
Zespół wtyczki
Aplikator 2, zespół węża proszkowego/kabla
Aplikator 1, zespół węża proszkowego/kabla
Konfiguracja zespołu wózka
Numer modelu bazowego

APROBATY (FM/ATEX)

Powrót do spisu treści
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0 Brak zespołu węża proszkowego/kabla ---
1 Zespół węża proszkowego 6 m 610139-06
2 Zespół węża proszkowego 10 m 610139-10
3 Zespół węża proszkowego 16 m 610139-16
4 Zespół węża proszkowego 20 m 610139-20

Nr po "B" i "C" kreska Opis "B" i "C"

ZESTAW WĘŻY PROSZKOWYCH –  
TABELA WERSJI "B" I "C" ROZDZIELANYCH KRESKAMI

Nr części

Nr po "AAAA"  
kreska Opis "AAAA"

WÓZEK ELITE – TABELA WERSJI "AAAA" ROZDZIELANYCH KRESKAMI

1VB1 Pojedynczy sterownik/aplikator, podajnik wibracyjny, wózek elite 115 V
1VB2 Pojedynczy sterownik/aplikator, podajnik wibracyjny, wózek elite 230 V
2VB1 Podwójny sterownik/aplikator, podajnik wibracyjny, wózek elite 115 V
2VB2 Podwójny sterownik/aplikator, podajnik wibracyjny, wózek elite 230 V
1FH1 Pojedynczy sterownik/aplikator, podajnik zawiesinowy, wózek elite 115 V
1FH2 Pojedynczy sterownik/aplikator, podajnik zawiesinowy, wózek elite 230V
2FH1 Podwójny sterownik/aplikator, podajnik zawiesinowy, wózek elite 115 V
2FH2 Podwójny sterownik/aplikator, podajnik zawiesinowy, wózek elite 230 V

Powrót do spisu treści
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TABELA WERSJI "D" ROZDZIELANYCH KRESKAMI – PAKIET STEROWNIK / WTYK

Wtyk "ZZ"Sterownik "W"

Nr po "ZZ" kreska Opis "ZZ" Nr części

Nr po "W" kreska

00 Brak  ---
01 Zespół wtyku, UE 460147
02 Zespół wtyku, Ameryka Północna/Japonia 460149
03 Zespół wtyku, Chiny 460150
04 Zespół wtyku, Szwajcaria 460148
05 Zespół wtyku, Wielka Brytania 461881

1 Ogólny pakiet językowy 
2 Pakiety językowe dla Europy Wschodniej 

1 Wersja Basic 
2 Wersja Deluxe 

Nr po "Y" kreska Opis "Y"

Opis "W"

Nr części

Nr części

Powrót do spisu treści
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Wymiary sterownika
Głębokość:  332,0mm (13,07 inches)
Szerokość:  200,6mm (7,89 inches)
Wysokość:  128,6mm (5,06 inches)
Masa: 6,4 kg (14,2 lbs)

Wymiary aplikatora 
Masa: 458 g (bez kabla i węża) (15 oz.)
Długość: 350 mm (dysza płaska) (13,7”)

Wymiary wózka elite 
Głębokość: 740 mm (29 inches)
Szerokość: 640 mm (25 inches)
Wysokość: 1160 mm (46 inches)
Masa 80570-1VBXX-XXXX: 49 kg (109 lbs)
Masa 80570-2VBXX-XXXX: 56,2 kg (124 lbs)
Masa 80570-1FHXX-XXXX: 49 kg (109 lbs)
Masa 80570-2FHXX-XXXX: 56,2 kg (124 lbs) 

Dane elektryczne wózka elite 
Zasilanie: 100–240 VAC
Częstotliwość: 50 - 60 Hz
Wejściowy prąd RMS: 0,75 A, maks. 
Maks. moc wyjściowa AC: 1,5 VAC/1 W
Maks. moc wyjściowa DC: 24 VDC/1 W
Częstotliwość zewnętrzna do pistoletu: 40 kHz.
Wyjście do wibratora: 100–240 VAC / maks. 70 W
Bezpiecznik: 2,5A 

Certyfikaty
Certyfikat USA: FM18US0005
Certyfikat kanadyjski: FM18CA0001
Certyfikat ATEX: FM19ATEX0004X
Certyfikat UKCA: FM21UKEX0140X
Środowiskowy stopień ochrony: IP 64
Zakres temperatur: +10°C – +40° C (+50°F – +104°F)

Dane pneumatyczne 
Wejściowe ciśnienie powietrza: 6,0 bar, maks. (87 psig) 

Jakość sprężonego powietrza wg ISO 8573.1 
Resztkowa zawartość wody w sprężonym powietrzu: maks. 1.3 g/m3 przy punkcie rosy 7°C
Resztki oleju w sprężonym powietrzu: maks. 0,1 mg/m3

Natężenie przepływu powietrza: 5–20 Nm3/h
Regulowane ciśnienie powietrza na wyjściu: 0 - 5bar

SPECYFIKACJA – WÓZEK ELITE

Powrót do spisu treści
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WPROWADZENIE

OPIS PRODUKTU
MS elite jest małym, samodzielnym urządzeniem do powlekania. 
Urządzenie składa się z ręcznego pistoletu proszkowego MS 
elite M5, sterownika oraz systemu ssącego lub zbiornika 
zawiesinowego elite z pompą T9. Wszystkie te elementy 
znajdują się na mobilnym wózku.

Podstawa wózka może być skonfigurowana na dwa sposoby. 
W wersji z podawaniem wibracyjnym na wyposażeniu znajduje 
się wibrator, który wprawia proszek w zawiesinie w ruch, 
ułatwiając jego transport do aplikatora. W przypadku zbiornika 
zawiesinowego ciśnienie pneumatyczne jest wykorzystywane 
do mobilizacji proszku, aby umożliwić jego transport do 
aplikatora.

Wszystkie dane techniczne i instrukcje obsługi aplikatora (M5) 
znajdują się w instrukcji produktu PA-17-08. Wszystkie dane 
techniczne i instrukcje obsługi sterownika MS elite znajdują 
się w odpowiednim podręczniku PA-19-06.

Wersja z podajnikiem wibracyjnym jest wyposażona w szybką 
metodę czyszczenia proszku w przewodzie doprowadzającym 
do aplikatora. Opcjonalnie wózek może być wyposażony w drugi 
sterownik, drugi ręczny pistolet proszkowy, które są zasilane 
przez drugą dedykowaną pompę.

Urządzenie jest dostarczane w stanie zmontowanym, jedynie 
z połączeniami aplikatora ręcznego, które należy dokończyć 
oraz z odpowiednim uziemieniem. Ten zespół wózków może 
być w każdej chwili zintegrowany z istniejącą instalacją lub 
używany jako samodzielna jednostka do nakładania powłok 
przed lub po lakierowaniu.

W przypadku aplikatorów z pojedynczym podajnikiem 
wibracyjnym, po włączeniu zasilania sterownika i aktywacji 
wyzwalacza aplikatora, silnik wibratora uruchamia się 
automatycznie. W przypadku podwójnych aplikatorów z 
podajnikiem wibracyjnym, silnik wibratora przy zasilaniu 
elektrycznym uruchamia się automatycznie po uruchomieniu 
jednego ze spustów. Gdy spust aplikatora zostanie zwolniony, 
silnik wibratora będzie pracował jeszcze przez około 5 sekund.

Powrót do spisu treści
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3

2

WYSZCZEGÓLNIENIE CZĘŚCI
 Opis Ilość  Nr pozycji

1

  Nr części

OSTROŻNIE!
 � Stosować tylko kabel zasilający elite US (460149) 

z silnikiem wibratora 110 V. Wszystkie pozostałe kable 
przeznaczone są do pracy z napięciem 230 V.

1 461959-XXXMX Sterownik MS elite 1
2 615210 Ręczny aplikator proszkowy MS elite M5 1
 835015-01 Pojedynczy sterownik/aplikator, podajnik wibracyjny, wózek elite 230 V (na ilustracji) 1
 835015-02 Pojedynczy sterownik/aplikator, podajnik wibracyjny, wózek elite 115 V 1
 835019-01 Podwójny sterownik/aplikator, podajnik wibracyjny, wózek elite 230 V 1
3 835019-02 Podwójny sterownik/aplikator, podajnik wibracyjny, wózek elite 115 V 1
 615501 Pojedynczy sterownik/aplikator, podajnik zawiesinowy, wózek elite 115 V 1
  Pojedynczy sterownik/aplikator, podajnik zawiesinowy, wózek elite 230 V 1
 615551 Podwójny sterownik/aplikator, podajnik zawiesinowy, wózek elite 115 V 1
  Podwójny sterownik/aplikator, podajnik zawiesinowy, wózek elite 230 V 1

Powrót do spisu treści
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OPIS

Wtryskiwacz T9
Wtryskiwacz T9 podaje proszek do aplikatora poprzez wąż 
proszkowy. Wykorzystuje on w pełni regulowany posuw i 
powietrze dozujące dostarczane ze sterownika MS elite 
do uzyskania ciągłego, regulowanego tempa podawania 
proszku.

Dane techniczne

Wykres ten został załączony w celu zademonstrowania zależności pomiędzy ustawieniami pneumatycznymi a natężeniem przepływu 
proszku. Natężenie przepływu proszku jest również zależne od właściwości natryskiwanej farby proszkowej. Wykres ten powinien być 
stosowany jako odniesienie do konkretnej wydajności proszku.

O S T R Z E Ż E N I E!
 � Podczas podłączania i obsługi wtryskiwacza elite 

należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 
instrukcji obsługi.
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OPIS

Wtryskiwacz elite
Wtryskiwacz elite tworzy zawiesinę i podaje proszek do 
aplikatora poprzez wąż proszkowy. Wykorzystuje on w pełni 
regulowany posuw i powietrze dozujące dostarczane ze 
sterownika MS elite do uzyskania ciągłego, regulowanego 
tempa podawania proszku.

Dane techniczne
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Wykres ten został załączony w celu zademonstrowania zależności pomiędzy ustawieniami pneumatycznymi a natężeniem przepływu 
proszku. Natężenie przepływu proszku jest również zależne od właściwości natryskiwanej farby proszkowej. Wykres ten powinien być 
stosowany jako odniesienie do konkretnej wydajności proszku.

O S T R Z E Ż E N I E!
 � Podczas podłączania i obsługi wtryskiwacza elite 

należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 
instrukcji obsługi.
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INSTALACJA

ODDANIE DO EKSPLOATACJI I 
OBSŁUGA SYSTEMU WÓZKÓW 
ELITE

O S T R Z E Ż E N I E!

ADNOTACJA

O S T R Z E Ż E N I E!

 � Do pracy systemu malowania proszkowego nie-
zbędne jest przefiltrowane suche i czyste sprężone 
powietrze. Wymagania dotyczące powietrza — 
patrz strona specyfikacji.

 � Przed oddaniem urządzenia do eksploatacji 
należy zapoznać się z jego obsługą poprzez 
przeczytanie i zrozumienie wszystkich instrukcji 
obsługi produktu. 

 � Nie stać przed pistoletem natryskowym! 

 � Nigdy nie kierować pistoletu rozpylającego w 
stronę człowieka.

 � Główne przyłącze zasilania urządzenia do po-
wlekania proszkowego MS musi być elektrycz-
nie zazębione z układem wydechowym kabiny do 
malowania proszkowego. Urządzenie do malowa-
nia proszkowego może być włączone tylko wte-
dy, gdy powietrze odlotowe kabiny jest w obiegu. 

 � Podczas montażu systemu elite należy odłączyć 
przewód zasilający od sterownika MS elite. 

 � Dostarczony kabel uziemiający (zielony / żółty) 
musi być podłączony do nakrętki uziemiającej elek-
trostatycznego ręcznego urządzenia do malowania 
proszkowego. Przewód uziemiający musi mieć dobre 
połączenie metaliczne z prawdziwym uziemieniem. 

 � Nieużywane połączenia muszą być chronione 
przez dostarczone osłony. 

 � Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa

Przewód zasilający musi być podłączony do źródła zasilania 
poza strefami sklasyfikowanymi.

Powrót do spisu treści



INSTALACJAPL

PA-18-03-R6 (02/2022)19 / 35www.carlisleft.com

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE 
ROZPAKOWYWANIA WÓZKA

1. Rozpakować i wyjąć zespół z pianki ochronnej.

2.  Wyjąć aplikator z indywidualnego pudełka.

3.  Zdejmij końcówkę z aplikatora poprzez naciśnięcie 
zacisku i pociągnięcie końcówki w dół.

 

4.  Zamontować złączkę karbowaną w wężu 
proszkowym. Nacisnąć, aby zatrzymać.

 
5.  Podłączyć wąż pneumatyczny do pistoletu do złącza 

powietrza w pistolecie.
 

6.  Ponownie podłączyć złącze karbowane z wężem 
proszkowym do aplikatora.

 

7.  Podłączyć kabel pistoletu. Zwróć uwagę na sworzeń 
ustalający. Upewnić się, że złącze jest całkowicie wsu-
nięte i nakrętka jest pewnie zamocowana.

ADNOTACJA
 � Nieprawidłowe podłączenie kabla pistoletu 

może powodować przerywane napięcie i słabe 
pokrycie.

Powrót do spisu treści
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8. Wszystkie połączenia aplikatorów są teraz wykonane. 
Umieść aplikator w dołączonej do zestawu kaburze.

 

9.  Wyjąć przewód uziemiający z pojemnika i podłączyć 
go z tyłu sterownika za pomocą nakrętki radełkowanej 
do uziemienia.

 
10.  Upewnić się, że złącze powietrza zawiesinowego jest 

zaślepione.
 

11.  Podłączyć przewód zasilający do złącza zasilania 
liniowego z tyłu sterownika. Zwrócić uwagę na sworzeń 
wyrównujący. Dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Drugi koniec kabla zasilającego podłączyć do 
gniazdka ściennego poza strefami klasyfikowanymi.

 

12.  Podłączyć główny dopływ powietrza do złączki T. 
Użyć złączki z gwintem uniwersalnym żeńskim 1/4" 
(brak w zestawie).

Powrót do spisu treści
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13.  Ustawić regulator powietrza pistoletu w pozycji otwartej, 
aby sprawdzić przepływ.

(Kroki 14–17 tylko dla wózków wibracyjnych z podawaniem 
wibracyjnym. W przypadku wózków z podawaniem 
zawiesinowym przejść do kroku 18).

14.  Włączyć główny dopływ powietrza i w razie potrzeby 
ustawić regulator powietrza pistoletu.

15. Ustawić napięcie, powietrze zasilające, powietrze dozujące 
i prąd na 0. Nacisnąć spust aplikatora i upewnić się, że stół 
wibracyjny zaczyna wibrować. Upewnić się, że powietrze z 
pistoletu wypływa z końcówki aplikatora. Jeśli na końcówce 
aplikatora nie ma powietrza z pistoletu, należy wyregulować 
regulator powietrza w pistolecie, aby umożliwić wypływ 
powietrza z końcówki aplikatora. Nie przekraczać wartości 
6 bar na regulatorze.

 

16.  Ustawić podawanie i powietrze dozujące na poziom 
wymagany do produkcji. Sprawdzić mosiężny odcinek rury 
ssącej pod kątem przepływu powietrza. 

 

17.  Umieścić pojemnik z proszkiem na stole wibracyjnym i 
wprowadzić rurę ssącą do pojemnika.

18. Włączyć główne zasilanie powietrzem i ustawić regulator 
powietrza pistoletu, jeśli to konieczne.

19. Nacisnąć spust aplikatora i upewnić się, że powietrze 
z pistoletu wypływa z końcówki aplikatora. Jeśli na 
końcówce aplikatora nie ma powietrza z pistoletu, należy 
wyregulować regulator powietrza w pistolecie, aby 
umożliwić wypływ powietrza z końcówki aplikatora. Nie 
przekraczać wartości 6 bar na regulatorze.

 Należy również sprawdzić zbiornik podajnika 
zawiesinowego, aby potwierdzić przepływ powietrza 
przez złoże zawiesinowe. Jeśli nie ma powietrza w złożu 
zawiesinowym, należy wyregulować zawór iglicowy 
na wężu powietrza zbiornika, aby umożliwić przepływ 
powietrza przez złoże zawiesinowe.

20. Ustawić podawanie i powietrze dozujące na poziom 
wymagany do produkcji. Sprawdzić koniec rury ssącej 
pod kątem przepływu powietrza.

21. Założyć pokrywę na zbiornik.

ZAWÓR 
IGLICOWY

ZASILANIE 
POWIETRZEM

DO PODAJNIKA

Powrót do spisu treści
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OBSŁUGA

PROCES CZYSZCZENIA PO 
ZMIANIE KOLORU (TYLKO 
WÓZKI Z PODAJNIKIEM 
WIBRACYJNYM)
1. Podnieść wtryskiwacz elite z uchwytu.
 

2.  Włożyć wtryskiwacz elite do bloku zaworu czyszczącego. 
Wywierać nacisk z góry, aby utrzymać go w miejscu, 
kierując aplikator do kabiny.

 
3.  Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi 

cyklu czyszczenia zawartymi w instrukcji obsługi 
sterownika. Skierować aplikator do kabiny. Spust nie 
powinien być uruchomiony. Program rozpocznie się i 
zakończy automatycznie.

4.  Po zakończeniu cyklu czyszczenia należy umieścić 
wtryskiwacz elite w uchwycie.

5. Wyczyść spust i elementy przełącznika za pomocą 
sprężonego powietrza skierowanego do górnego i 
dolnego kanału powietrznego spustu. Powietrze jest 
wprowadzane tam, gdzie wskazują strzałki.

Powrót do spisu treści
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KONSERWACJA

Problem ogólny Możliwa przyczyna Rozwiązanie

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Belka ścieralna lub dysza do natryskiwania płaskiego są 
nieprawidłowo ustawione

Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilającego.

Nieprawidłowe połączenie sterownika z kablem pistoletu.

Niewystarczający dopływ powietrza

Uszkodzony bezpiecznik w sterowniku.

Niewłaściwe uziemienie.

Sprawdzić ustawienia wysokiego napięcia.

Zbyt duża ilość dostarczanego proszku.

Nadmierna wilgotność powietrza w kabinie proszkowej.

Kabel pistoletu/sterownika.

Uszkodzony bezpiecznik w sterowniku.

Niewłaściwe uziemienie.

Pistolet za daleko od aplikatora.

Węże zagięte.

Wycieki powietrza w systemie dostarczania proszku.

Niski poziom proszku.

Niewystarczający dopływ głównego powietrza.

Niewłaściwe ustawienia podawania proszku i powietrza 
dozującego.

Nagromadzenie proszku we wtryskiwaczu proszkowym.

Niewystarczający dopływ głównego powietrza.

Niewłaściwe ustawienia podawania proszku i powietrza 
dozującego.

Zużyty system dysz.

Patrz rozdział "Instalacja dyszy" w PA-17-08.

Sprawdzić połączenia wtykowe.

Sprawdzić połączenia kablowe.

Sprawdzić główny dopływ powietrza.

Wymienić bezpiecznik.

Sprawdzić prawidłowe uziemienie części i wieszaka.

Wyregulować ustawienia wysokiego napięcia.

Zmniejszyć ilość powietrza podającego proszek, aby 
zredukować nadmiar objętości i prędkości proszku.

Sprawdzić poziom wilgotności, cząsteczki proszku 
rozpraszają ładunek w wilgotnym środowisku.

Sprawdzić ciągłość kabla i w razie potrzeby wymienić.

Wymienić bezpiecznik.

Sprawdzić uziemienie części i wieszaka.

Zapewnić odpowiednią odległość między pistoletem 
a detalem. Zbyt duża odległość od detalu spowoduje 
pokrycie pistoletu i operatora (cząsteczki szukają 
najbliższego podłoża).

Sprawdzić węże.

Sprawdzić szczelność.

Sprawdź poziom mocy.

Sprawdzić główny dopływ powietrza.

Sprawdź ustawienia.

Sprawdzić i oczyścić/wymienić.

Sprawdzić główny dopływ powietrza.

Sprawdź ustawienia.

Wymienić system dysz.

Niespójna  
chmura proszku

Brak zasilania  
lub dostarczania 
powietrza

Brak elektrostaty-
ki/słabe pokrycie 
(np. brak zawija-
nia, mała lub żad-
na przyczepność 
proszku)

niedostateczne 
pokrycie sprejem

Niewystarczające 
natężenie prze-
pływu proszku

Chmura rozpy-
lana nie jest już 
prawidłowa
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IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

8
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9

10

11

WÓZEK ELITE Z PODAJNIKIEM WIBRACYJNYM

(ciąg dalszy na następnej stronie)
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Nr pozycji IlośćOpisNr części

WÓZEK ELITE Z PODAJNIKIEM WIBRACYJNYM – LISTA CZĘŚCI

* Ilości zależą od konfiguracji.

1 835015-XX Tylko pojedynczy wózek MS elite (na ilustracji) 1*
 835019-XX Tylko podwójny wózek MS elite 1*
2 620240 Silnik wibracyjny 230 V 1*
 620245 Silnik wibracyjny 115 V 1*
3 461959-XXXMX Sterownik Topcase 1*/2*
4 615210 Aplikator MS elite M5 1*/2*
5 806000 System ssący elite 1*/2*
6 610015 Wtryskiwacz elite 1*/2*
7 460375 Uchwyt aplikatora 1*/2*
8 443930 Opona pełna 2
9 417836 Zderzak gumowy 2
10 461343 Wspornik węża 1*/2*
11 445352 Przycisk kulowy 1*/2*
12 460146 Kabel uziemiający (nie pokazano) 1
13 444295 Uchwyt przedłużający 2*/4*
14 461335 Owijka portu kablowego 2
15 620101 Blok zaworu czyszczącego 1
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 6b

6a

6c

1

2

3

4
5

6d

6c

Wtryskiwacz MS elite (610015)

Nr pozycji

WTRYSKIWACZ MS ELITE (610015) – LISTA CZĘŚCI
Nr części Opis Ilość Część  

zużywalna

O S T R Z E Ż E N I E!
 � Części zużywalne oznaczone na liście części za-

miennych symbolem (W) należy regularnie sprawdzać i 
w razie potrzeby wymieniać.

1 - Główny układ dolotowy korpusu elite 1 
2 620257 Dysza dozująca z pierścieniem O-ring 1 W
3 417223 Pierścień O-ring (zawarty w 620257) 1 W
3a 417223-K5 Zestaw serwisowy pierścieni O-ringów (5 sztuk w zestawie) - 
4 426638 Korek proszkowy 1 S
5 426639 Nakrętka zabezpieczająca wlot 1 S
6 610060 Pełny zestaw osprzętu - 
6a 426080 Szybkozłączka męska 1/8” BSPP 1 
6b 412332 Złączka do węża 1/8" BSPP 1 
6c 421430 Podkładka zabezpieczająca z zębem wewnętrznym M9x14 2 
6d 413162 Śruba nastawna M6x1 1 
7 610061 Zestaw złączy męskich: (obejmuje 426080 i 421430) - 
8 610062 Zestaw złączy żeńskich: (obejmuje 412332 i 421430) - 
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5

2

6

5

44

1

Nr pozycji

KOMPONENTY RURY SSĄCEJ – LISTA CZĘŚCI
Nr części Opis Ilość Część zużywalna

3

O S T R Z E Ż E N I E!
 � Części zużywalne oznaczone na liście części zamien-

nych symbolem (W) należy regularnie sprawdzać i w razie 
potrzeby wymieniać.

1 615127 Wewnętrzny przewód wtryskiwacza z pierścieniem O-ring 1 S
2 427061 Pierścień O-ring 11x1 Viton 1 W
2a 427061-K5 Zestaw pierścieni O-ring 11x1 Viton (zestaw 5 szt.) - 
3 615128 Rurka zewnętrzna z pierścieniem O-ring 1 
4 615126 Wlot ssący z pierścieniem O-ring 1 
5 417186 Pierścień O-ring 17x1 mm 2 W
5a 417186-K5 Zestaw pierścieni O-ring 17x1 mm (zestaw 5 szt.) - 
6 426633 Dysza Venturiego 1 W
7 610063 Zestaw serwisowy rury ssącej (zawiera 427061, 417186 i 426633) - 
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WÓZEK ELITE Z PODAJNIKIEM WIBRACYJNYM

(ciąg dalszy na następnej stronie)
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Nr pozycji IlośćOpisNr części

WÓZEK ELITE Z PODAJNIKIEM WIBRACYJNYM – LISTA CZĘŚCI

* Ilości zależą od konfiguracji.

1 615501 Pojedynczy wózek MS elite (na ilustracji) 1*
 615551 Tylko podwójny wózek MS elite 1*
2 805501 Podajnik zawiesinowy z pojedynczą pompą 1*
 805551 Podajnik zawiesinowy z podwójną pompą 1*
3 461959-XXXMX Sterownik Topcase 1*/2*
4 615210 Aplikator MS elite M5 1*/2*
5 810263 Pompa T9 1*/2*
6 460375 Uchwyt aplikatora 1*/2*
7 443930 Opona pełna 2
8 417836 Zderzak gumowy 2
9 461343 Wspornik węża 1*/2*
10 445352 Przycisk kulowy 1*/2*
11 460146 Kabel uziemiający (nie pokazano) 1
12 444295 Uchwyt przedłużający 2*/4*
13 461335 Owijka portu kablowego 2
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Wtryskiwacz MS T9 (810263)

Nr pozycji

WTRYSKIWACZ MS T9 (810263) – LISTA CZĘŚCI
Nr części Opis Ilość Część zużywalna

O S T R Z E Ż E N I E!
 � Części zużywalne oznaczone na liście części za-

miennych symbolem (W) należy regularnie sprawdzać i 
w razie potrzeby wymieniać.

5a

5c5c

4
2 9

318

5d

5b

1    - Korpus wtryskiwacza T9 1 
2 445450 Dysza zbierająca wtryskiwacza T9 1 W
2a 445450-K5 Dysza zbierająca wtryskiwacza T9, zestaw 10 szt. - 
3 445470 Nakrętka zabezpieczająca wtryskiwacz T9 1 
4 448060 Sworzeń M10 x 8 1 
5 610064 Pełny zestaw osprzętu T9 - 
5a 426080 Szybkozłączka męska 1/8” BSPP 1 
5b 412332 Złączka do węża 1/8" BSPP 1 
5c 421430 Podkładka zabezpieczająca z zębem wewnętrznym M9x14 2 
5d 445429 Iglica wtryskiwacza T9 1 W
6 610061 Zestaw złączy męskich: (obejmuje 426080 i 421430) - 
7 610062 Zestaw złączy żeńskich: (obejmuje 612332 i 421430) - 
8 426400 Pierścień O-ring 1 W
8a 426400-K5 Zestaw pierścieni O-ring (zestaw 5 szt.) - 
9 613360 Zespół tulei uziemiającej 1 
10 445141 Pierścień O-ring 1 W
10a 445141-K5 Zestaw pierścieni O-ring (zestaw 5 szt.) - 

10
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Nr pozycji Część 
zużywalnaOpis

ZBIORNIK ZAWIESINOWY (805501/805551) – LISTA CZĘŚCI
Nr części

1            805501    Zespół zbiornika zawiesinowego 30 l (1 wtryskiwacz) 1*
              805551    Zespół zbiornika zawiesinowego 30 l (2 wtryskiwacze) (na ilustracji) 1*
2            610053    Pokrywa pojemnika na proszek z 1 wtryskiwaczem 1*
              610054    Pokrywa pojemnika na proszek z 2 wtryskiwaczami (na ilustracji) 1*
3            810288    Zespół zbiornika zawiesiny 30 l 1
4            810263    Wtryskiwacz T9 1* / 2*
5            412891    Nakrętka sześciokątna 1* / 2*
6            620255    Zespół rury ssącej (wraz z pierścieniem O-ring) 1* /2* W
7            427060    Pierścień O-ring rury ssącej / 427060-K5 (zestaw 5 szt.) 1 W
8            461375    Rura ssąca 1 W

Ilość

O S T R Z E Ż E N I E!
 � Części zużywalne oznaczone na liście części za-

miennych symbolem (W) należy regularnie sprawdzać i 
w razie potrzeby wymieniać.

* Ilość zależy od konfiguracji.
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6

5

7

8

1
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1

4

3

2

Nr pozycji Część zużywalnaOpis

ZESTAW WĘŻY PROSZKOWYCH (610139-XX) – LISTA CZĘŚCI
Nr części

Dostępne długości przewodu pistoletowego i węża proszkowego/powietrznego oraz informacje dotyczące zamawiania są dostępne 
w instrukcjach obsługi odpowiednich aplikatorów (PA-17-08 i PA-18-01).

1 810195-XX Wąż proszkowy, śred. wew. 10 mm W
 810190-XX Wąż proszkowy, śred. wew. 11 mm W
2 461942-XX Kabel pistoletu ręcznego, M5 S
3 421370-XX Wąż pneumatyczny pistoletu S
4 620120 Taśma rzepowa (wymiary 100 mm x 30 mm)* S

* Taśma rzepowa nie powinna być umieszczana w odległości mniejszej niż 1 m od przyłącza pistoletu.
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1

2

Nr pozycji Część zużywalnaOpis

WĄŻ PNEUMATYCZNY (610144) – LISTA CZĘŚCI
Nr części

1 615235  Zespół węża zabezpieczonego przed zagięciami
2 615236  Zespół węża zabezpieczonego przed zagięciami

Przy zamówieniu jako kompletny zespół 610144, węże będą zawinięte razem w folię termokurczliwą. Wózki z pojedynczymi aplika-
torami wymagają jednego 610144, natomiast wózek z dwoma aplikatorami wymaga dwóch 610144.

Nr pozycji IlośćOpis

WĄŻ PNEUMATYCZNY DO ZBIORNIKA ZAWIESINOWEGO (615470) –  
LISTA CZĘŚCI

Nr części

2

1

3

1 615288 Zespół węża zabezpieczonego przed zagięciami 1
2 461876 Zawór jednodrogowy regulacyjny, 6 mm 1
3 421590 Wąż przewodzący, 6 mm 1
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PODSUMOWANIE ZMIAN W INSTRUKCJI

Nr Opis zmiany

PA-18-03-R6 – zastępuje PA-18-03-R5 z następującymi zmianami:

1.	 Nowa	ilustracja	na	okładce	i	numer	modelu	 1
2.	 Aktualizacja	rozdziału	BEZPIECZEŃSTWO	 4-8
3.	 Wstawienie	nowej	strony	ze	strony	11	w	PA-19-06-R3	 9
4.		 Aktualizacja	ilustracji	i	tekstu															 10
5.		 Dodanie	tabeli	wersji	AAAA	kreska											 11
6.		 Aktualizacja	tekstu,	lewej	ilustracji	i	tabeli															 12
7.		 Aktualizacja	rozdziału	SPECYFIKACJA											 13
8.		 Aktualizacja	ilustracji	i	pierwszego	akapitu																																																											 14
9.		 Aktualizacja	ilustracji	i	tabeli																																	 15
10.		 Aktualizacja	wtryskiwacza	T9	i	dodanie	nowej	ilustracji																																						 16
11.		 5	nowych	ilustracji																																						 19
12.		 5	nowych	ilustracji																																						 20
13.		 2	nowe	ilustracje	i	dodane	punktorów	18-21																																						 21
14.		 Nowe	ilustracje	i	tekst	dodane	do	numeru	2																																						 22
15.		 Aktualizacja	nowe	ilustracji,	aktualizacja	tekstu	tabeli	i	przeniesienie	tabeli	na	stronŃ	24																													 24-25
16.		 Przeniesienie	kolumny	z	numerami	czŃŃci	po	numerach	pozycji																																						 26-27
17.		 Aktualizacja	ilustracji,	numeracji,	tekstu	tabeli	i	przeniesienie	tabeli	na	stronŃ	28																													 28-29
18.		 Dodanie	nowej	ilustracji	i	numeracji																																						 30
19.		 Aktualizacja	nowej	ilustracji	i	dodanie	tekstu	do	tabeli																																						 31
20.		 Dodanie	tabeli	"PRZEWÓD	PNEUMATYCZNY	PODAJNIKA	ZAWIESINOWEGO"																																						 33

Strona(-y)
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Ten produkt jest objęty ograniczoną gwarancją Carlisle Fluid Technologies na materiały i  
wykonanie. Użycie jakichkolwiek części lub akcesoriów pochodzących z innego źródła niż Carlisle  
Fluid Technologies spowoduje unieważnienie wszystkich gwarancji. Nieprzestrzeganie wskazówek 

dotyczących konserwacji może spowodować unieważnienie gwarancji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących gwarancji należy skontaktować się z firmą 
Carlisle Fluid Technologies.

POLITYKA GWARANCYJNA

Aby uzyskać pomoc techniczną lub zlokalizować autoryzowanego dystrybutora, należy skontaktować się  
z jednym z naszych międzynarodowych oddziałów sprzedaży i obsługi klienta.

Najnowsze informacje na temat naszych produktów można znaleźć na stronie www.carlisleft.com.

Carlisle Fluid Technologies jest światowym liderem w dziedzinie innowacyjnych technologii wykończeniowych.
Carlisle Fluid Technologies zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji sprzętu bez wcześniejszego  

powiadomienia.
 

BGKTM, Binks®, DeVilbiss®, Hosco®, MS® i Ransburg® 
są zarejestrowanymi znakami towarowymi Carlisle Fluid Technologies, Inc.

©2021 Carlisle Fluid Technologies, Inc.
 Wszelkie prawa zastrzeżone.
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 Region  

	 Ameryka	Północna	 marketing@carlisleft.com	 +1-800-992-4657

	 Ameryka	Środkowa	 CustServMX@carlisleft.com	 +52-55-5321-2339

	 Europa,	Afryka	
	 Bliski	Wschód,	Indie	

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

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

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

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

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

 Wsparcie techniczne

	 Ameryka	Północna	 marketing@carlisleft.com	 +1-800-992-4657

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