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POZNÁMKA:    Tato příručka byla změněna z revize PA-17-08-R5 na revizi 
PA-17-08-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
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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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VA R O V Á N Í!

UPOZORNĚNÍ!

VA R O V Á N Í!

URČENÉ POUŽITÍ
1. Ruční aplikátor prášku MS elite M5 je určen výhradně 

k použití při nanášení práškových barev. Byl vyvinut v 
souladu s uznávanými bezpečnostními předpisy pro použití 
v prostředí s nebezpečím výbuchu podle směrnice RL 
2014/34/EU.

2. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Výrobce 
neručí za případné škody z toho vyplývající. Riziko nese 
výhradně uživatel. V případě změny ručního aplikátoru 
prášku MS elite M5 nebo jeho provozních podmínek 
nebo použití materiálů odlišných od specifikací výrobce 
je nutné získat písemný souhlas společnosti Carlisle Fluid 
Technologies.

3. Zamýšlené použití zahrnuje také dodržování pokynů 
výrobce k obsluze, údržbě a servisu. Ruční aplikátor 
prášku MS elite M5 smí používat, udržovat a opravovat 
pouze osoby, které jsou proškoleny o zařízení a jeho 
nebezpečnosti.

4. Uvedení do provozu (to znamená uvedení do provozu 
podle pokynů) je zakázáno, dokud není zjištěno, že ruční 
aplikátor prášku MS elite M5 je instalován a zapojen v 
souladu se směrnicí o strojních zařízeních (2006/42/
ES). Na vědomí je třeba vzít také normu EN 60204-1 
(Bezpečnost strojních zařízení).

5. Neoprávněné úpravy ručního aplikátoru prášku MS elite M5 
vylučují jakoukoli odpovědnost výrobce.

6. Je nutné dodržovat příslušné předpisy o prevenci úrazů 
a další obecně uznávané bezpečnostní, hygienické a 
stavební předpisy.

7. Rovněž je třeba zohlednit a dodržovat případné 
bezpečnostní předpisy specifické pro danou zemi.

EN 50050-2 IP64 T6 (zóna 21)
FM 7260   T4 (zóna 22)

Ochrana proti 
výbuchu

Třída ochrany Maximální  
povrchová teplota

Bezpečnostní předpisy pro 
elektrostatické práškové lakování

1.  Všechny vodivé předměty v prostoru stříkání musí být 
uzemněny k pravému uzemnění s odporem nejvýše  
1,5 mm. 1 megaohm, měřeno při minimálním napětí 
250 V.

2.  Podlaha prostoru pro nanášení nátěru musí být 
elektrostaticky vodivá (běžný cement je obecně vodivý). 
(Měření podle normy EN1081)

3.  Obsluha musí mít antistatickou obuv, například koženou 
podrážku. (Podle normy EN 344-1 obuv).

4. Při použití ručního aplikátoru prášku musí být ruka 
obsluhy v těsném kontaktu s rukojetí. Pokud se používají 
rukavice, musí být elektrostaticky vodivé nebo musí mít 
dlaň vhodný výřez umožňující přímý kontakt s vodivou 
černou částí rukojeti. Příklad vhodného výřezu je uveden 
na následující straně. (EN 1149-1, EN 1149-2)

 � Toto zařízení může být nebezpečné, pokud není 
provozováno v souladu s informacemi uvedenými 
v tomto návodu! Kromě toho je třeba dodržovat 
bezpečnostní předpisy pro požární ochranu platné v 
dané zemi.

 � Osoby s kardiostimulátorem by se neměly zdržovat 
v oblasti elektrostatického rozprašování prášku. V 
těchto oblastech může vznikat silné vysoké napětí a 
elektromagnetické pole.

 � Provozovatel musí zajistit, aby ruční zařízení pro 
nanášení práškových barev a příslušenství bylo podle 
požadavků testováno, to by měl nejméně jednou ročně 
provést odborník na bezpečný pracovní stav.

2813 ll 2D 2mJ

Zpět na obsah
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5.  Dodaný zemnicí kabel (zelený/žlutý) musí být připojen k 
zemnicímu šroubu elektrostatického zařízení pro ruční 
nanášení práškových barev. Uzemňovací kabel musí 
mít dobré kovové spojení s lakovací skříní, regenerační 
jednotkou, resp. řetězem dopravníku. Veškeré zavěšené 
předměty musí být připojeny ke skutečnému uzemnění. 
Musí se použít dodaná hadice pro nanášení prášku, 
protože poskytuje uzemnění aplikátoru.

6.  Napěťové a práškové přívodní vedení k aplikátorům 
prášku musí být chráněno proti mechanickému, 
tepelnému a chemickému poškození.

7.  Hlavní přípojka napájení zařízení pro nanášení prášku 
MS musí být elektricky propojena s výfukovým systémem 
skříně pro nanášení prášku. Zařízení pro nanášení 
práškových barev smí být zapnuto pouze tehdy, pokud 
je v provozu odsávání vzduchu.

8.  Vzduch v kabině musí být blokován s řídicí jednotkou 
zařízení pro nanášení prášku. Pokud je kabina vypnutá, 
řídicí jednotka je vypnutá.

9.  Aplikátor práškového nástřiku smí být provozován pouze 
ve skříni s průmyslovou ventilací. Provozem vzniká 
kolem aplikátoru práškového nástřiku nebezpečná zóna. 
(Odkaz na normu EN 16985: 2018 NFPA-33)

10.  Obsluha musí zajistit, aby průměrná koncentrace prášku 
ve vzduchu nepřekročila 50 % dolní meze výbušnosti 
(UEG = maximální přípustná koncentrace prášku ve 
vzduchu). Pokud není UEG spolehlivě známa, nesmí 
průměrná hodnota UEG překročit 10 g/m3 (musí splňovat 
požadavky normy EN 12981).

11.  Provozovatel by měl každoročně kontrolovat práškové 
stříkací zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu.

12.  Uzemnění všech vodivých částí (háky, řetězové dopravníky 
atd.) musí být kontrolováno nejméně jednou týdně. Odpor 
uzemnění musí být menší než 1 MΩ (megaohm).

13.  Při čištění aplikátoru prášku a při výměně trysek musí být 
řídicí jednotka vypnutá.

14.  Při práci s čisticími prostředky, které mohou vyvíjet 
nebezpečné výpary, je třeba dodržovat pokyny 
výrobce. Nesmí se používat hořlavé čisticí prostředky. 
Před použitím hořlavých čisticích prostředků musí být 
práškový stříkací přístroj vypnutý, oddělený od zdroje 
napájení, zajištěný proti opětovnému připojení a musí 
se nechat vybít na pravé uzemnění.

15.  Prášek se musí používat podle pokynů výrobce.

16.  Při likvidaci prášku a čisticích prostředků je třeba 
dodržovat pokyny výrobce a platné předpisy na ochranu 
životního prostředí.

17.  V případě poškození (zlomené části, praskliny atd.) 
je třeba tyto součásti odstranit a aplikátor prášku dále 
nepoužívat.

18. Opravy se v žádném případě nesmí provádět v 
nebezpečném prostoru. Opravy musí provádět 
autorizovaná servisní střediska společnosti MS Powder. 
Mohou být použity pouze originální náhradní díly a díly 
podléhající opotřebení od společnosti MS Powder, jinak 
záruka a schválení agenturou zaniká.

UPOZORNĚNÍ NA NEŠKODNÉ 
VÝBOJE

Zpět na obsah
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Při zapnutí vysokého napětí vzniká na hrotu žhavý nebo 
korónový výboj. Ten je viditelný pouze v tmavém prostředí. 
Pokud se elektroda nachází v blízkosti uzemněného 
obrobku, lze tento fyzikální jev pozorovat. Tento žhavý 
výboj nezpůsobuje žádné vznícení a nemá vliv na funkci 
systému. Když se elektroda přiblíží k obrobku, řídicí jednotka 
automaticky sníží vysoké napětí na bezpečnou hodnotu nebo 
v závislosti na nastavení vysoké napětí vypne.

Dotýkání se plastových částí ručního aplikátoru prášku 
prstem může způsobit neškodné výboje nazývané 
kartáčové výboje. Tyto výboje na plastových částech jsou 
způsobeny vysokonapěťovým polem aplikátoru. Nemají však 
dostatečnou energii, aby způsobily vznícení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Každá osoba, která je zodpovědná za instalaci, uvedení do 
provozu, provoz, údržbu a opravy práškového stříkacího 
zařízení, si musí přečíst a pochopit návod k obsluze a 
zejména kapitolu „Bezpečnost“. Uživatelská společnost 
musí zajistit, aby uživatel měl potřebné odborné znalosti pro 
práci s práškovým stříkacím zařízením a jeho nebezpečím. 
Řídicí jednotka MS elite Controller pro postřikovače může být
instalovat a provozovat uvnitř zóny 22. Aplikátory postřiku
jsou schváleny pro zóny 21 a 22. Práškové stříkací zařízení 
smí obsluhovat pouze vyškolený a oprávněný personál. 
To platí zejména pro práce na elektrickém zařízení, které 
mohou provádět pouze příslušní odborníci. Před prováděním 
jakýchkoli prací týkajících se instalace, uvedení do provozu, 
nastavení, provozu, změn provozních podmínek a provozních 
režimů, údržby, kontroly nebo oprav musí být provedeny 
nezbytné postupy vypnutí uvedené v návodu k obsluze. 
Práškové stříkací zařízení se vypíná pomocí hlavního 
vypínače nebo, pokud existuje, pomocí nouzového vypínače. 
Jednotlivé součásti lze během provozu zapínat a vypínat 
pomocí příslušných spínačů.

Individuální bezpečnostní pokyny pro uživatelskou firmu a/
nebo obsluhující personál.

1.  Uživatel se musí zdržet všech prací, které ohrožují 
technickou bezpečnost práškového stříkacího zařízení.

2.  Provozovatel musí přispět k tomu, aby na práškovém 
stříkacím zařízení nepracovaly žádné nepovolané osoby 
(např. instalací zařízení na ochranu proti neoprávněnému 
použití).

3.  Zaměstnavatel musí vytvořit návod k obsluze pro 
používání nebezpečných látek. V tomto návodu musí 
být podrobně popsáno, co se musí dít při manipulaci 
s nebezpečnými látkami, jaké hrozby hrozí lidem a 
životnímu prostředí a jaká ochranná opatření a pravidla 
chování je třeba dodržovat. Tyto provozní pokyny musí 
být sepsány v jazyce zaměstnanců ve srozumitelné formě 
a umístěny na vhodném místě známém zaměstnancům.

4.  Obsluha je povinna nejméně jednou za směnu 
zkontrolovat celý systém práškového nástřiku, zda není 
zjevně poškozen, a neprodleně hlásit jakékoli změny 
(včetně změn ve výkonu), které mají vliv na bezpečnost.

5.  Podnik musí zajistit, aby se práškové stříkací zařízení 
provozovalo pouze v bezvadném stavu.

6.  V případě potřeby poskytne společnost obsluze osobní 
ochranné pomůcky (např. obličejovou masku).

7.  Uživatel musí zajistit čistotu a přehlednost pracovního 
prostoru u práškového stříkacího zařízení a v jeho okolí.

8.  Žádné bezpečnostní zařízení nesmí být odpojeno nebo 
vyřazeno z provozu. Pokud je odpojení bezpečnostních 
zařízení nutné pro vybavení, opravu nebo údržbu 
zařízení, musí být bezpečnostní zařízení ihned po 
dokončení údržby opět namontováno. Veškeré činnosti 
údržby lze provádět pouze na odpojeném práškovém 
stříkacím zařízení.

9.  Na aktivně napájeném stříkacím zařízení se nesmí 
provádět činnosti, jako je kontrola fluidizace prášku, 
nastavení vysokého napětí apod.

UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOSTNÍ 
RIZIKA
Proud/napětí
Je důležité zopakovat, že v případě vysokého napětí hrozí 
bezprostřední nebezpečí pro zdraví a bezpečnost, pokud 
nejsou správně dodrženy postupy vypnutí.

Zpět na obsah
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Zařízení pod napětím se nesmí obsluhovat, pokud je zapnuté 
napájení. Před prováděním servisu musí být napájení 
odpojeno.

Prášek
Nepříznivé koncentrace prášku ve vzduchu se mohou v 
přítomnosti jisker vznítit. Uživatel je zodpovědný za zajištění 
dostatečného množství vzduchu v krytu nátěru. Prášek 
ležící na podlaze v okolí práškovacího zařízení představuje 
bezprostřední nebezpečí uklouznutí.

Statický náboj
Mezi možné následky statického náboje patří nabití osob, 
úraz elektrickým proudem nebo jiskry. Je třeba zabránit 
nabíjení předmětů a osob.

Uzemnění
Všechny elektricky vodivé části v prostoru stříkání a obrobky 
musí být uzemněny. Odpor uzemnění každého obrobku 
nesmí překročit 1 Mohm. Tento odpor musí být pravidelně 
kontrolován. Veškeré držáky nebo závěsy pro obrobky musí 
zajistit, aby obrobky zůstaly uzemněné. Pokud je obrobek 
zavěšen, musí být závěs udržován v čistotě, aby byla 
zachována potřebná vodivost. Pro kontrolu uzemnění by 
měly být na pracovišti připraveny vhodné přístroje.

Pneumatické
Při delším přerušení práce nebo odstávce musí být zařízení 
pro stříkání prášku bez tlaku. Poškození pneumatické hadice 
při nekontrolovaném úniku a nesprávném použití stlačeného 
vzduchu může vést ke zranění.

Drticí a střižná místa
The user must ensure that local safety conditions are met 
when repairs are conducted on electrical parts. K tomuto 
zařízení se smí přibližovat pouze vyškolené a oprávněné 
osoby. Zábrany musí být na místě prováděny v souladu s 
místními bezpečnostními předpisy.

Omezení přístupu z konkrétního důvodu
Při opravách elektrických částí musí uživatel zajistit splnění 
místních podmínek. Musí být přijata dodatečná opatření, jako 
jsou zábrany, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Zákaz neoprávněných přestaveb a úprav stroje
Jakékoli neoprávněné úpravy nebo změny na práškovém 
stříkacím zařízení nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny. 
Práškové stříkací zařízení se nesmí používat, pokud je 
poškozeno, a vadný díl musí být okamžitě vyměněn nebo 
opraven. Smí se používat pouze originální náhradní díly 
MS Powder. Poškození způsobené použitím jiných dílů 
má za následek neplatnost záruky. Opravy smí provádět 
pouze odborník nebo autorizovaný servis. Neoprávněné 
úpravy mohou vést ke zranění osob a poškození majetku. 
Záruka poskytovaná společností MS Powder a schválení 
agenturou se ruší.

Zpět na obsah
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ATEX/FM/UKEX

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

1. Zařízení lze používat se zápalnými prášky s přístrojovou 
skupinou II a teplotní třídou T6.

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. Rekapitulace certifikačního označení je podrobně 
popsána v části "ATEX" na následující straně.

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.

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

Zpět na obsah
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MS elite M5 615210 ATEX/UKEX
Definice označování výrobků

Číslo certifikátu Ex: FM 19ATEX0004X a FM21UKEX0140X

 FM = oznámený subjekt provádějící typ EU 
  zkouškou

 19 = rok provedení zkoušky

 ATEX = odkaz na směrnici ATEX

 0004 = pořadové číslo dokumentu

 X = platí zvláštní podmínky pro bezpečné použití

 Ex = Zvláštní označení ochrany proti výbuchu

 II =  Skupina zařízení s nebezpečím výbuchu 
  vlastnosti

 2 =  Kategorie zařízení

 D =  Typ výbušné atmosféry (prach)

EEx 2mJ = Aplikátor MS elite M5 je vhodný pro použití v 
ručních postřikovacích zařízeních splňujících normu EN 
50050-2: 2013, protože se jedná o třídu typu A s limitem 
vybíjecí energie 2 mJ.

 X = zvláštní podmínky pro bezpečné použití

1. Toto zařízení musí být používáno v souladu s normou 
EN 50050-2 pro ruční aplikace.

2. Schváleno pro bezpečné použití při konfiguraci podle 
výkresu 835091 nebo 835092 nebo 805700.

3.  Aby se zabránilo možnému nebezpečí elektrostatického 
náboje, je třeba dodržovat pokyny.

II 2D

Označení výrobku

Konfigurace FM
Tato aplikace je schválena pro FM, ATEX a UKEX, pokud 
jsou v nastavení použity komponenty uvedené na straně 15.

WHEN CONFIGURED TO 835091 OR 835092 OR 805700 
USED WITH 461959-XXXX OR 610190-1X

Zpět na obsah
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615210
Základní model č.
(Pouze informace pro objednání)

615215 Prodlužovací plochá tryska F150 
615216 Prodlužovací plochá tryska F300 
615218 Sada kulatých stříkacích trysek R1 
615225 Rozšiřující sada kulatých postřikovacích trysek R150
615226 Rozšiřující sada kulatých postřikovacích trysek R300
615258 Montážní plochá stříkací tryska 3 mm (součástí dodávky)
615130-X Montáž ploché trysky 3, 4, 5 (rovnoběžné strany)
615050-1X Plochý tryskový nástavec (150 mm)
615050-3X Plochý tryskový nástavec (300 mm)

Díl # Popis

615215, 615216, 615050-3X, 615050-1X

615218

615225, 615226
615213

Úplný seznam konfigurací použití viz 835091, 835092, 805700.

SCHVÁLENÍ (ATEX/FM/UKEX)

Konfigurace DWG. 835091, 835092, 805700

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zpět na obsah
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměr:
 Hmotnost: 458 g (bez kabelu a hadice) (15,1 oz.)

 Délka:  350 mm (plochá stříkací tryska) (13,7 palce)

Elektrické údaje: 
 Frekvence: 40 kHz 

 Výstupní napětí: 100 kV DC Maximum

 Výstupní proud: 110 µA Maximum

 Polarita: Negativní

 

Pneumatické údaje: 
 Vstupní tlak vzduchu (hlavní přívod): max. 6 barů (87 psig)

 Průtoková rychlost prášku: Variabilní až do 450 g/min

Kvalita stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573.1: 
 Zbytkový obsah vody ve stlačeném vzduchu:  max. 1,3 g/m3 při rosném bodu 7 °C

 Obsah zbytkového oleje ve stlačeném vzduchu: max. 0,01 mg/m3

 Průchodnost vzduchu: 5-20 Nm3/h

Okolní podmínky: 10°C až 40°C 
   Při použití nízkoteplotních prášků musí být okolní teplota nižší 
   než 30 °C.

Použitelný prášek: Prášek z plastu, kovový prášek

 

Čísla certifikátů: FM 18US0005, FM 18CA0001, FM 19ATEX0004X, FM21UKEX0140X

 Stupeň ochrany životního prostředí: IP 64

 Teplotní rozsah: Bez vibračního motoru 10 °C - 85 °C (50 °F - 185 °F)
   S vibračním motorem 10 C - 135 C (50F - 185F)

Ochrana proti vznícení: 2mJ podle EN 50050-2013

Zpět na obsah
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ÚVOD

POPIS PRODUKTU
Použití:
Ruční aplikátor prášku MS elite M5 je určen výhradně pro 
elektrostatické nanášení organických prášků. Jakékoli jiné 
použití je považováno za nevhodné. Výrobce neručí za 
případné vzniklé škody, riziko nese výhradně uživatel!

Ruční aplikátor prášků MS elite M5 je vhodný pro elektrosta-
tické nanášení nátěrů na předměty všech tvarů a geometrií, 
které lze uzemnit.

Předvídatelné nesprávné použití
- Nanášení povlaku na neuzemněné předměty
- Použití smaltovacího prášku
-  Nesprávně nastavené hodnoty přívodního vzduchu 

prášku
-  Nesprávně nastavené hodnoty vzduchu pro oplachování 

elektrod (vzduch pro pistoli)
- Použití vlhkého prášku

Zboží #

ROZSAH DODÁVKY
Popis

615210  MS elite M5
  Sada plochých stříkacích trysek 
 (615214 je součástí 615210)

PA-17-08 Tato servisní příručka v elektronické podobě 
na paměťovém zařízení USB.

Ruční aplikátor elite M5 přijímá energii z řídicí jednotky, která 
napájí kaskádu, jež generuje vysokonapěťový stejnosměrný 
náboj na elektrodu, čímž vytváří elektrostatické pole mezi 
tryskou a cílem.

Jednou z mnoha vlastností ručního aplikátoru prášku 
MS elite M5 je, že elektrická energie, která je k dispozici 
z odporové nabíjecí elektrody, je omezena na optimální 
úroveň bezpečnosti a účinnosti. Systém není schopen za 
běžných provozních podmínek uvolnit dostatečné množství 
elektrické nebo tepelné energie, které by způsobilo vznícení 
specifických nebezpečných materiálů v jejich nejsnáze 
vznětlivých koncentracích na vzduchu.

Jakmile se elektroda aplikátoru přiblíží k zemi, obvody 
aplikátoru způsobí, že se vysoké napětí blíží nule, zatímco 
proud se blíží své maximální hodnotě.

Zpět na obsah
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  Položka #  Popis

1  Tělo aplikátoru
2  Panel obsluhy
3  Matice trysky
4  Plochá stříkací tryska
5  Spouštěč
6  Konektor kabelu aplikátoru
7  Přípojka hadice na prášek
8  Přívod vzduchu do aplikátoru

MS elite M5 MANUÁLNÍ ROZBOR DÍLŮ

3
4

1

2

5

6

7

8

Zpět na obsah
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FUNKCE
Po stisknutí spouště (1) (řídicí jednotka je zapnutá) se v 
aplikátoru aktivuje kaskáda. Současně se aktivuje přívod 
prášku (2) i přívod vzduchu (3), který je posílán do stříkacího 
aplikátoru. Prášek se pohybuje podél aplikátoru a přichází 
do kontaktu s vysokým napětím.

Rozdíl vysokého napětí mezi uzemněným obrobkem a 
elektrodou aplikátoru vytváří elektrické pole, které přenáší 
záporný náboj na jednotlivé částice prášku.

Protože tyto částice mají stejný náboj jako stříkací apli-
kátor, jsou odpuzovány, rozprostřeny do jemného oblaku 
a rovnoměrně naneseny na uzemněný obrobek. Prášek, 
který se zpočátku nedostane do kontaktu s obrobkem, je 
zachycen elektrickým polem a nabaluje se na zadní stranu 
obrobku. Tato technologie nanášení práškových barev za-
jišťuje efektivnější využití materiálu, úsporu času, výrazně 
lepší kvalitu povlaku, minimální nároky na čištění a zdravé 
pracovní prostředí.

2

3

1

Zpět na obsah
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Aplikační vzduch

Vysoké napětí

FUNKCE TRYSKY

Plochá ventilátorová tryska
Vzduch z aplikátoru se používá k chlazení elektrody v 
ploché stříkací trysce během provozu, aby se zabránilo 
nárazovému tavení.

Kulatá stříkací tryska
Vzduch z aplikátoru se používá k chlazení elektrody během 
provozu, aby se zabránilo nárazovému tavení.

Vysoké napětí

Aplikační vzduch

Zpět na obsah
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INSTALACE

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S 
RUČNÍM APLIKÁTOREM PRÁŠKU

1.  Nikdy nemiřte aplikátorem prášku na žádnou osobu z 
jakéhokoli důvodu.

2.  Osoby s kardiostimulátorem nesmí v žádném okamžiku 
stát v prostoru mezi stříkacím aplikátorem a natíraným 
obrobkem. Nachází se zde pole vysokého napětí.

3.  V případě problému jej řešte způsobem popsaným v části 
Údržba: Odstraňování problémů.

4.  Vždy dodržujte místní předpisy pro bezpečnost práce a 
předpisy pro prevenci úrazů.

5.  Vždy dodržujte informace uvedené v tomto návodu, zejména 
obecné bezpečnostní pokyny a varování.

UVÁDĚNÍ DO PROVOZU A PROVOZ 
RUČNÍHO POSTŘIKOVAČE 
MS elite M5

POZNÁMKA

UPOZORNĚNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

 � Před zapnutím tohoto zařízení musíte být sezná-
meni s jeho obsluhou. 

 � NEDOTÝKEJTE se trysky aplikátoru, pokud je 
zapnuto vysoké napětí. 

 � Nestůjte před stříkacím aplikátorem.

 � Při připojování aplikátoru práškového nástřiku, ří-
dicí jednotky a příslušenství musí být řídicí jednotka 
vypnuta pomocí hlavního vypínače.

 � Než začnete s instalací a uvedením do provo-
zu, věnujte chvíli času seznámení se s příslušný-
mi příručkami. 

 � Zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny 
součásti pro montáž. 

 � Pro provoz práškového lakovacího systému je 
nutný kvalitní stlačený vzduch.

Zpět na obsah
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VA R O V Á N Í!

PŘIPOJENÍ KABELŮ A HADIC

 � Kabel konektoru aplikátoru je opatřen klíčem, aby 
bylo zajištěno správné připojení kabelu aplikátoru k 
aplikátoru. Konektor by měl být utažen na 0,6 Nm.

PŘIPOJENÍ
Připojení Od                                                   Pro 

Připojení k řídicí jednotce

Kabel ručního aplikátoru 
prášku

Připojit aplikátor Aplikátor prášku Ovladač

Hadice dávkovacího  
vzduchu

Dávkování vzduchu červená Ovladač Vstřikovač Dávkování 
vzduchu

Hadice přívodu vzduchu Přívodní vzduch Ovladač Vstřikovač Přívodní 
vzduch

Pistole vzduchová hadice oplachovací vzduch Černý Ovladač Aplikátor pistole  
oplachovací vzduch

Fluidační vzduchová  
hadice

Deluxe Controller Pouze Ovladač Fluidační násypka

Připojit vstřikovače prášku

Hadice přívodu vzduchu Přívodu vzduchu (modrý) Ovladač Připojení přívodního 
vzduchu na vstřikovač

Hadice dávkovacího  
vzduchu

Dávkovacího vzduchu  
(červený)

Ovladač Dávkování Připojení 
vzduchu na vstřikovač

Hadice na prášek Vstřikovač prášku výstup Aplikátor prášku

Zpět na obsah
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SCHÉMA ZAPOJENÍ ŘÍDICÍHO MODULUMS elite  
PRO VIBRAČNÍ KOŠÍK

Ovládací  
signály  
vibrátoru  
24VDC

230/110V
50/60Hz 6 barů na vstupu  

(87 psig) Tlak  
vzduchu (max.)

Zpět na obsah
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SCHÉMA ZAPOJENÍ ŘÍDICÍHO MODULU MS elite  
PRO VIBRAČNÍ HŘÍDILO

230/110V
50/60Hz 

Ovládací  
signály  
vibrátoru  
24VDC

6 barů na vstupu  
(87 psig) Tlak  

vzduchu (max.)

Zpět na obsah
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NÁKRES ZAPOJENÍ K POUŽITÍ 610190-11

6 barů na vstupu  
(87 psig) Tlak  

vzduchu (max.)

Zpět na obsah
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VA R O V Á N Í!
VA R O V Á N Í!

VA R O V Á N Í!

PŘIPOJENÍ RUČNÍHO 
APLIKÁTORU PRÁŠKU 
Hadice pro aplikaci prášku se připojuje pomocí rychlospojky. 
To umožňuje rychlé zapojení a odpojení hadice s práškem. 
Hadice na prášek je v aplikátoru zajištěna. Hadici na prášek 
lze připojit stisknutím položky 1 níže, čímž se otevře zajiš-
ťovací přípojka. Po úplném zasunutí hadičky odstraňte tlak 
na položku 1, čímž se hadička uzamkne. 

PŘIPOJITELNÉ PŘÍSTROJE MS 
elite RUČNÍ APLIKÁTOR PRÁŠKU
Ruční aplikátor prášku MS elite lze provozovat pouze s 
jedním z následujících ovladačů:

• Jednotka MS Topcase Deluxe 461959-XXXXD
• Jednotka MS Topcase Basic 461959-XXXXB
• Jednotka MS Topcase Elite (805700-XXXX) 
• Sada modulu CP2 610190-XX

3

4

1

2

 � Tato zařízení lze použít pouze pro výše popsanou 
aplikaci.

 � Neodpojujte ani nezapojujte kabel aplikátoru, pokud 
je aplikátor zapnutý. Před provedením tohoto úkonu 
musí být vypnuto napájení na řídicí jednotce.

Návod k instalaci
1.  Zajistěte, aby bylo k dispozici skutečné uzemnění. 

K tomuto připojení připojte zdroj prášku a uzemnění 
vzduchové hadice.

2.  Připojte vzduchovou hadici k ručnímu aplikátoru.

3.  Připojte kabel řídicí jednotky ke spodní části aplikátoru a 
k řídicí jednotce. Ujistěte se, že je ovladač vypnutý.

4.  Pomocí regulátoru zapněte a spusťte vzduch bez prášku. 
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vzduchu v konekto-
rech.

5.  Pomocí ovladače vypněte napájení aplikátoru prášku.

6.  Připojte hadici prášku k zadní části aplikátoru.

 � Odpor práškové hadice je po celé délce menší než 
1 megaohm.

Podrobnější pokyny k zapojení práškového systému 
naleznete v příručce PA-18-03 Elite Cart System.

7.  Pomocí regulátoru zapněte aplikátor prášku a zkontrolujte, 
zda nedochází k netěsnostem v přípojkách prášku.

1 - Rychloupínací spojka
2 - Přípojka hadice na prášek
3 - Přípojka vzduchu pro pistoli
4 - Elektrický konektor kabelu řídicí jednotky

Zpět na obsah



PROVOZCZ

PA-17-08-R6 (02/2022)27 / 40www.carlisleft.com

VA R O V Á N Í!

VA R O V Á N Í!

PROVOZ

UZEMNĚNÍ
Systém pro nanášení práškových barev řádně 
uzemněte.
Pro dosažení kvalitního nanášení prášku a z bezpečnostních 
důvodů (viz bezpečnostní předpisy) musí být systém pro 
nanášení prášku řádně uzemněn.

Dobré uzemnění obrobku je předpokladem optimálního naná-
šení práškové barvy. Špatně uzemněný obrobek způsobuje:

1. Špatné obalení
2. Nerovnoměrná tloušťka povlaku
3. Zpětný nástřik na aplikátor a uživatele
4. Nebezpečné elektrické nabíjení od obrobku

Uzemnění se vyžaduje pomocí měděného konektoru o prů-
řezu minimálně 11 mm2 k uzemnění systému. Uzemňovací 
kabel musí mít dobré kovové spojení s krytem povlaku, reku-
perační jednotkou a řetězem dopravníku. Veškeré zavěšené 
předměty musí být připojeny ke skutečnému uzemnění.

 � Uzemnění všech vodivých částí (například háků, 
řetězových dopravníků atd.) musí být kontrolováno 
alespoň jednou týdně. 

 � Odpor uzemnění musí být <1 MΩ (megaohm).

 � Všechna elektrická přívodní vedení musí být vy-
bavena uzemňovacím vodičem a připojena. Použí-
vejte pouze napájecí kabel s uzemňovacím vodičem.

PROVOZ
Na zadní straně ručního aplikátoru prášku je ovládací panel. 
Pomocí něj lze měnit programy a upravovat množství práš-
ku. Stiskem tlačítek se šipkami lze přepínat mezi změnami 
programů a nastavením množství prášku.

Můžete přepínat mezi režimem 
prášku a režimem programu

Svítí červeně, 
když je připraven 
přepnout program

Svítí zeleně, když 
je připraven k 
nastavení množství 
prášku

Zvyšování množství 
prášku / změna programu

Snížení množství prášku / 
změna programu

Požadavky na dobré uzemnění jsou:
•  Veškeré závěsy používané k zavěšení obrobků musí 

být elektricky vodivé a připojené k uzemnění. Uzem-
nění těchto závěsů by se mělo kontrolovat alespoň 
jednou týdně. Pokud se pravidelně testuje odpor 
vyšší než 1 MOhm, měly by se závěsy čistit častěji 
než jeden týden.

•  Práškové hadice musí mít odpor menší než 1 MOhm 
a měly by být pravidelně kontrolovány.

Důležité:
1.  Zbytky prášku je třeba ze závěsů pravidelně čistit.

2.  Uzemňovací kabel musí být připojen k řídicí jednotce.

Zpět na obsah
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Stisknutím tlačítka se 
šipkou přejděte do režimu 
programu.

ZMĚNA MNOŽSTVÍ PRÁŠKU NA RUČNÍM APLIKÁTORU PRÁŠKU

Stisknutím tlačítka se 
šipkou přejdete do režimu 
lakování

Na řídicím modulu se rozsvítí zvolený 
program.

Na řídicím modulu se zobrazí 
ventily

ZMĚNA PROGRAMU NA RUČNÍM APLIKÁTORU PRÁŠKU

Program lze měnit pomocí 
tlačítka +/-. Opětovným 
stisknutím tlačítka se šipkou 
stisknutí potvrdíte.

Při aktivaci režimu 
se rozsvítí červená 
kontrolka P.

LED oblak prášku 
svítí zeleně režim je 
aktivován.

Množství prášku lze upravit 
pomocí tlačítka +/-

VA R O V Á N Í! POZNÁMKA
 � Při změně programu nebo množství prášku provádějte 

celou operaci pouze jedním způsobem (zadní strana 
aplikátoru nebo ovládací prvky Topcase). Další informace 
naleznete v příslušné příručce Topcase.

 � Pro obsluhu zařízení postupujte podle návodu k 
obsluze příslušných řídicích jednotek. viz. PA-19-06.

Zpět na obsah



ÚDRŽBACZ

PA-17-08-R6 (02/2022)29 / 40www.carlisleft.com

UPOZORNĚNÍ!

VA R O V Á N Í!

UPOZORNĚNÍ!

ÚDRŽBA

RUČNÍ APLIKÁTOR PRÁŠKU MS 
elite M5

Čištění a výměna trysek
Přerušení práce

Pokud dojde k přerušení práce, je třeba aplikátor prášku 
profouknout a vyčistit od zbytků prášku.

Před čištěním:
1.  Vypněte řídicí jednotku.

2.  Vytáhněte vstřikovač prášku z přípojky vstřikovače, aby 
již nemohl být dopravován žádný prášek.

3.  Podržte aplikátor prášku ve stříkacím krytu a vyčistěte 
aplikátor prášku od prášku stlačeným vzduchem.

4.  Součásti spouštěče a spínače vyčistěte stlačeným vzdu-
chem vedeným do horního a dolního vzduchového kanálu 
na spoušti. Vzduch se zavádí tam, kam ukazují šipky.

3

4

1

2

2

3

4

1

2

VÝMĚNA TRYSKY
Vyjmutí trysky

1.  Vyčistěte aplikátor prášku podle popisu v části Předběžné 
čištění a demontáž.

2.  Vyjměte trysku (1) z trubice trysky (3).

 � Opotřebitelné díly v aplikátoru prášku, označené 
v seznamu náhradních dílů písmenem W, musí 
být pravidelně kontrolovány a v případě potřeby 
vyměněny.

 � Údržbu, opravy nebo výměnu dílů smí provádět 
pouze vyškolený personál společnosti Carlisle Fluid 
Technologies.

 � Při údržbě a čištění musí být řídicí jednotka vždy 
vypnuta hlavním vypínačem.

3.  Odšroubujte matici trysky (2) z těla aplikátoru (4).

Zpět na obsah
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VA R O V Á N Í!

UPOZORNĚNÍ!

POZNÁMKA

Výměna trysky

3 4

 � Při vyjímání a nasazování držáku trysky se  
vždy ujistěte, že jsou kontaktní body čisté a nepo-
škozené. 

 � Trysky nečistěte rozpouštědlem.

 � Ruční aplikátory prášku musí být za všech  
okolností pro čištění demontovány. (Připojovací 
kabel atd.). 

 � Nelze zaručit bezpečnost uživatele.

1.  Zasuňte trubičku trysky (3) do těla aplikátoru (4) a ujistěte 
se, že je prostor volný a kontakty jsou zarovnané. Ujistěte 
se, že opotřebovací lišta a plochý otvor stříkací trysky jsou 
po vložení vodorovně s podlahou (viz obrázek).

2.  Nasaďte matici trysky (2) na trubku trysky (3) a opatrně ji 
navlékněte na tělo aplikátoru (4), dokud nebude zajištěna.

3. Nasaďte trysku (1) na trubku trysky (3). Nasaďte až na 
doraz.

4.  Opatrně vytáhněte trubici trysky (3), aniž byste těleso 
aplikátoru (4) otáčeli.

5.  Vyjmutou trysku a aplikátor prášku očistěte stlačeným 
vzduchem.

3

4

2

2

1

4

3

 � V této fázi zkontrolujte, zda je vodivý kroužek 
461706 neporušený.

VODIVÝ KROUŽEK

OPOTŘEBOVACÍ TYČ

3

Zpět na obsah
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Obecný problém Možná příčina Roztok

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Nosná lišta nebo plochá stříkací tryska jsou 
nesprávně orientovány

Nesprávné připojení napájecího kabelu.

Nesprávné připojení kabelu řídicí jednotky/aplikátoru.

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 aplikátoru/ovladače.

Vadná pojistka na řídicí jednotce.

Nesprávné uzemnění.

Aplikátor je příliš daleko od dílu.

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“.

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 aplikátorem a dílem. 
Příliš velká vzdálenost od dílu způsobí, že aplikátor a ob-
sluha budou pokryty (částice vyhledávají 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

Nedostatečný 
průtok prášku

Oblak spreje již 
není správný

Zpět na obsah



IDENTIFIKACE DÍLŮ CZ

PA-17-08-R6 (02/2022) 32 / 40 www.carlisleft.com

IDENTIFIKACE DÍLŮ

Položka # Opotřebitelný 
dílPopis

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ RUČNÍHO APLIKÁTORU M5

460230  Matice trysky MS elite 
461775  Trubice trysky
615213  Držák trysky  W
615032  Spojka pro připojení prášku (obsahuje 460110)  W
460110-K5, -K25  O-kroužek, spojka prášku / Sada W
615277, -K5  Sada náhradních elektrod  W
615260-00, -K5 Sada sestavy drátů  W
615214  Sestava ploché stříkací trysky a elektrody  W
615258  Plochá stříkací tryska C3 MS elite (včetně O-kroužku 460105)  W
460105-K5, K25, -K50  O-kroužek, sada trysek W

615032

615258

615258 461775 615213

615214

615277

460230615258 461775 615213615277

460105-K5 (5 balení) W

460105-K5 (5 balení) W

Zpět na obsah
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615260-00

Díl #

PLOCHÉ STŘÍKACÍ TRYSKY „C3“
Popis

Díl #

STŘÍKACÍ TRYSKY S PLOCHÝM PAPRSKEM "G"
Popis

615285-3  Sestava elektrodové trysky s plochým paprskem o šířce 3 mm
615285-4  Sestava elektrodové trysky s plochým paprskem o šířce 4 mm
615285-5  Sestava elektrodové trysky s plochým paprskem o šířce 5 mm
615130-3  Sestava trysky s plochým paprskem o šířce 3 mm (pouze tryska a o-kroužek, součástí 615285-3)
615130-4  Sestava trysky s plochým paprskem o šířce 4 mm (pouze tryska a o-kroužek, součástí 615285-4)
615130-5  Sestava trysky s plochým paprskem o šířce 5 mm (pouze tryska a o-kroužek, součástí 615285-5)
460105-K5, -K25, -K50  Sada trysek s o-kroužkem
615260-00, -K5 Sada sestavy drátu
615277, -K5  Sada pro výměnu elektrody
615213  Držák trysky
461775  Držák trubky

615258 461775 615213460105-K5 (5 balení) W

615130-X 461775 615213460105-K5 (5 balení) W

615277

615277

615214 Sestava, plochá stříkací tryska a elektroda 
615258  Sestava, plochá stříkací tryska (součástí 615214)
460105-K5, -K25, -K50  Sada trysek s o-kroužkem
615260-00, -K5  Sada sestavy drátu
615277, -K5  Sada pro výměnu elektrody
615213  Držák trysky
461775  Držák trubky

615214

615285-X

Zpět na obsah
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Díl #

KULATÉ STŘÍKACÍ TRYSKY
Popis

615218  Sada kulatých stříkacích trysek R1
460430  Kulatá stříkací tryska D16 (součástí 615218)
460440  Kulatá stříkací tryska D20 (součástí 615218)
460450  Kulatá stříkací tryska D24 (součástí 615218)
460460  Kulatá stříkací tryska D30 (součástí 615218)
615260-00, -K5  Sada sestavy drátu
461775  Jehlová trubka
615213  Držák trysky

460430 460440 460450 460460 615219-01 460105-K5 (5 balení) W 461775 615213

615218

Díl #

RUČNÍ APLIKAČNÍ KABEL, elitní, 9 PINů
Popis

461942-06  Kabel ručního aplikátoru 6 m elite
461942-10 Kabel ručního aplikátoru 10 m elite
461942-16 Kabel ručního aplikátoru 16 m elite
461942-20 Kabel ručního aplikátoru 20 m elite

Poznámka: Nový kabel 461942-XX nahradil starší kabel P/N 461742-XX. Pro více informací se obraťte na zástupce zákaznického servisu.

Zpět na obsah
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Díl #

HADICE NA PRÁŠEK
Popis

810195-06  Hadice na prášek 6 m, (10mm ID) Délka = 4.8
810195-08  Hadice na prášek 8 m, (10mm ID) Délka = 6.8
810195-10  Hadice na prášek 10 m, (10 mm ID) Délka = 8.8
810195-16  Hadice na prášek 16 m, (10 mm ID) Délka = 14.8
810195-100  Hadice na prášek 100 m, volně ložené (10 mm ID) Délka = 100
810190-100  Hadice na prášek 100 m, volně ložené (11 mm ID) Délka = 100

Díl #

VZDUCHOVÉ HADIČKY PRO APLIKÁTORY
Popis

421370-06  Hadička, 6 m, (4 mm OD, 2,5 mm ID) Délka = 6.05m
421370-08  Hadička, 8 m, (4 mm OD, 2,5 mm ID) Délka = 8.05m
421370-10  Hadička, 10 m, (4 mm OD, 2,5 mm ID) Délka = 10.05m
421370-16  Hadička, 16 m, (4 mm OD, 2,5 mm ID) Délka = 16.05m
421370-20  Hadička, 20 m, (4 mm OD, 2,5 mm ID) Délka = 20.05m
421370-100  Hadička, 100 m, volně ložená (4 mm OD, 2,5 mm ID) Délka = 100m

Zpět na obsah
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Díl #

NÁSTAVCE PLOCHÝCH STŘÍKACÍCH TRYSEK „C3“
Popis

615215  Sestava, sada nástavců trysek pro plochý postřik, 150 mm
615239  Sestava, prodlužovací trubka 150 mm
615000-150  Objímka elektrody, 150 mm
615330-03, -K5  Sestava, drát 150mm plochý postřik / Sada
615216  Sestava, sada nástavců trysek pro plochý postřik, 300mm
615240  Sestava, prodlužovací trubka 300mm
615000-300  Objímka elektrody, 300mm
615330-01, -K5  Sestava, drát 300mm plochý postřik / Sada
615258  Sestava, tryska s plochým nástřikem 3 mm (dodává se se všemi délkami)
615212  Sestava, elektroda (součástí všech délek)
615213  Sestava, držák trysky (součástí všech délek)
461866-K5  O-kroužek, PTFE 18 mm x 2 mm Sada (součástí všech délek)
461888  Matice trysky, prodloužení (součástí všech délek)

615330-03 (150 mm)
615330-01 (300 mm) 615213

615000-150 (150 mm)
615000-300 (300 mm)

615258
615239 (150 mm)
615240 (300 mm)

615215 (150 mm)
615216 (300 mm)

POZNÁMKA: Matice trysky 461888 musí být použita se všemi nástavci. Standardní matice trysky 460230 se nehodí a není pro toto použití schválena.

461866

461888

615212

615258

Zpět na obsah
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Díl #

NÁSTAVCE PLOCHÝCH STŘÍKACÍCH TRYSEK "G"
Popis

615330-03 (150 mm)
615330-01 (300 mm)

615213

615000-150 (150 mm)
615000-300 (300 mm)

615130-X

615050-1X (150 mm)
615050-3X (300 mm)

POZNÁMKA: Matice trysky 461888 musí být použita se všemi nástavci. Standardní matice trysky 460230 se nehodí a není pro toto použití schválena.

461866 (O-KROUŽEK)

461888

615212

615130-X

615239 (150mm) 
615240 (300mm)

Sestava, sada nástavců plochých trysek, 150 mm
615050-13  Sada nástavců trysek s plochou tryskou, 150 mm (šířka 3 mm)
615050-14  Sada nástavců trysek s plochou tryskou, 150 mm (šířka 4 mm)
615050-15  Sada nástavců trysek s plochou tryskou, 150 mm (šířka 5 mm)

Sestava, sada nástavců plochých trysek, 300 mm
615050-33  Sada nástavců trysek s plochou tryskou, 300 mm (šířka 3 mm)
615050-34  Sada nástavců trysek s plochou tryskou, 300 mm (šířka 4 mm)
615050-35  Sada nástavců trysek s plochou tryskou, 300 mm (šířka 5 mm)
615239  Sestava, prodlužovací trubka 150 mm
615000-150  Objímka elektrody, 150 mm
615330-03, -K5  Sestava, drát 150mm plochý postřik / Sada
615240  Sestava, prodlužovací trubka 300mm
615000-300  Objímka elektrody, 300 mm
615330-01, -K5  Sestava, drát 300mm plochý postřik / Sada
615212  Sestava, elektroda (součástí všech délek)
615213  Sestava, držák trysky (součástí všech délek)
461866-K5  O-kroužek, PTFE 18 mm x 2 mm Sada (součástí všech délek)
461888  Matice trysky, prodloužení (součástí dodávky všech délek) 
615130-3  Sestava, plochá tryska, 3 mm (paralelní a s O-kroužkem)
615130-4  Sestava, plochá tryska, 4 mm (paralelní a s O-kroužkem)
615130-5  Sestava, plochá tryska, 5 mm (paralelní a s O-kroužkem)

Zpět na obsah
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615330-04 (150 mm)
615330-02 (300 mm)

615213615239 (150 mm)
615240 (300 mm)

615225 (150 mm)
615226 (300 mm)

615225  Sestava, sada nástavců trysek s kulatým rozprašovačem, 150 mm
615239  Sestava, prodlužovací trubka 150 mm
615330-04, -K5 Sestava, drátěný kulatý rozprašovač 150 mm / Sada
615219-02  Tlaková tyč, 150 mm
615226  Sestava, sada nástavců trysek s kulatým rozprašovačem, 300 mm
615240  Sestava, prodlužovací trubka 300mm
615330-02, -K5  Sestava, drátěný kulatý rozprašovač 300 mm / Sada
615219-03  Tlaková tyč, 300 mm
615213  Sestava, držák trysky (součástí všech délek)
461866-K5  O-kroužek, PTFE 18 mm x 2 mm Sada (součástí všech délek)
460430  Kulatá stříkací tryska D16 (součástí dodávky všech délek)
460440  Kulatá stříkací tryska D20 (součástí dodávky všech délek)
460450  Kulatá stříkací tryska D24 (součástí dodávky všech délek)
460460  Kulatá stříkací tryska D30 (součástí dodávky všech délek)
461888  Matice trysky, prodloužení (součástí všech délek)

Díl #

KULATÉ NÁSTAVCE STŘÍKACÍCH TRYSEK
Popis

460430 460440 460450 460460 615219-02 (150 mm)
615219-03 (300 mm)

POZNÁMKA: Matice trysky 461888 musí být použita se všemi nástavci. Standardní matice trysky 460230 se nehodí a není pro toto použití schválena.

461866 (O-KROUŽEK)

461888

Zpět na obsah
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PŘEHLED RUČNÍCH VÝMĚN

Č. Popis změny

PA-17-08-R6 - Nahrazuje PA-17-08-R5 s následujícími změnami

1. Nový obrázek na obálce a přidání loga UKCA 1
2.  Přidání loga CE EX do tabulky 9
3. Aktualizace textu v bodech 5, 9, 14 a 17  10
4.  Aktualizace textu v části "BEZPEČNOSTNÍ POKYNY", body 6 a 9, poslední odstavec  11
5.  Oprava první věty  12
6.  Nový štítek, odstranění bodů 1 a 2, aktualizace textu v části Konfigurace FM  14
7. Nové obrázky a aktualizace textu tabulky  15
8. Oprava textu specifikací a doplnění "Ochrana proti vznícení"  16
9.  Nový obrázek a aktualizace ROZSAHU DODÁVKY  17
10. Nový obrázek  18
11. Nový obrázek a aktualizace textu v odstavci 1  19
12. Aktualizace textu v části VAROVÁNÍ, přidání "Připojení přívodního vzduchu a připojení dávkovacího aie" do tabulky  22 
13. Nový obrázek pistole  23
14. Nový obrázek pistole a nádoby na kapalinu  24
15. NÁKRES POTRUBÍ PRO POUŽITÍ S 610190-11  25
16.  Oprava textu odrážky, odstranění prvního VAROVÁNÍ a přidání nového VAROVÁNÍ mezi body 6 a 7  26
17.  Nový obrázek pistole  28
18.  Přidat text Demontáž ve sloupci 1 a aktualizovat text v odrážce 1 ve sloupci 2, přidat 3 nové obrázky  29
19.  Dva nové obrázky ve sloupci 2 30
20.  Nový obrázek zbraně, přidání trysek, aktualizace výzev a textu tabulky  32
21.  Aktualizace tabulky  33
22.  Odstranění držáků trysek  34
23.  Přidání trysek, aktualizace výzev a textu tabulky  35
24.  Přidání trysek, aktualizace výzev a textu tabulky  36
25.  Přidání o-kroužku do výkresů  37
26.  Aktualizace textu v tabulce  38
27.  Aktualizace kontaktních informací na zadní straně  40

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.

CZ

 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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