
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1 / 40 www.carlisleft.comPA-17-08-R6 (02/2022)

Modell: 615210

MS Elite M5  
manuális porszóró applikátor

2813 ll 2D 2mJ



MANUÁLIS MÓDOSÍTÁSOK HU

2 / 40 www.carlisleft.comPA-17-08-R6 (02/2022)

Vissza a tartalomjegyzékhez

MEGJEGYZÉS:    Ezt az útmutatót a PA-17-08-R5 átdolgozásról a PA-17-
08-R6 átdolgozásra módosították. Ennek a módosításnak az 
okait az útmutató hátlapján található „Manuális módosítási 
összefoglaló” részben ismertetjük.
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VIGYÁZAT!

F I G Y E L M E Z T E T É S!

MEGJEGYZÉS

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

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

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

A MEGJEGYZÉS az aktuális folyamatra 
vonatkozó információ.

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

F IGYELMEZTETÉS!

F IGYELMEZTETÉS!

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

 � A berendezést KIZÁRÓLAG képzett 
személyzet általi használatra szántuk. 

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

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

BIZTONSÁG

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

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

 TERÜLET
Közli, hol fordulhatnak  

elő	veszélyek.

VESZÉLY
Meghatározza a veszélyt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Tájékoztat a veszély elkerülésének módjáról.

Szórási terület Tűzveszély

A helytelen vagy elégtelen 
üzemeltetési és karbantartási 
folyamatok	tűzveszélyhez	
vezetnek.

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

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

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

A dohányzást a szórási területen mindig tiltani kell.

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

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

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

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

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

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

 TERÜLET
Közli, hol fordulhatnak  

elő	veszélyek.

VESZÉLY
Meghatározza a veszélyt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Tájékoztat a veszély elkerülésének módjáról.

A helytelen vagy elégtelen 
üzemeltetési és karbantartási 
folyamatok	tűzveszélyhez	
vezetnek.

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

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

Helytelen működtetés 
vagy karbantartás  
veszélyt okozhat.

A személyzetnek a 
berendezés kezelésében 
megfelelően	képzettnek	kell	
lennie.

A	személyzetet	az	NFPA	33	követelményeinek	
megfelelő	képzésben	kell	részesíteni.

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

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

Általános  
használat és 
karbantartás

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

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

Teszt	kizárólag	éghető	vagy	gyúlékony	anyagoktól	
mentes területeken.

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

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

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

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

Álljon rendelkezésre használatra kész, rendszeresen 
tesztelt	tűzoltóberendezés.
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Vissza a tartalomjegyzékhez

 TERÜLET
Közli, hol fordulhatnak  

elő	veszélyek.

VESZÉLY
Meghatározza a veszélyt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Tájékoztat a veszély elkerülésének módjáról.

Szórási terület / 
Nagyfeszültségű 

berendezés
  

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

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

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

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

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

A	kezelők	semmilyen	földeletlen	fémtárgyat	nem	
viselhetnek vagy hordozhatnak.

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

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

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

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

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

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

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

 TERÜLET
Közli, hol fordulhatnak  

elő	veszélyek.

VESZÉLY
Meghatározza a veszélyt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Tájékoztat a veszély elkerülésének módjáról.

Elektromos kisülésElektromos 
berendezés

Kémiai veszélyMérgező 
anyagok

Robbanásveszély —
Összeférhetetlen  
anyagok

Szórási terület

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

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

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

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

Tartsa be a bevonatanyag gyártója által mellékelt 
biztonsági adatlap követelményeit.

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

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

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

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

A szóróapplikátoroknál az alumínium bemeneti 
szerelvényeket rozsdamentes acélra kell cserélni. 

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

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



BIZTONSÁGHU

9 / 40www.carlisleft.com PA-17-08-R6 (02/2022)

Vissza a tartalomjegyzékhez

F I G Y E L M E Z T E T É S!

VIGYÁZAT!

F I G Y E L M E Z T E T É S!

RENDELTETÉSSZERŰ 
HASZNÁLAT
1. Az MS elite M5 manuális porapplikátor kizárólag 
porszóráshoz	használható.	Elismert	biztonsági	előírásoknak	
megfelelően	 fejlesztették	 ki	 az	RL	 2014/34/EU	 irányelv	
szerinti	 potenciális	 robbanóképes	 légkörökben	 történő	
használatra.

2.	Minden	egyéb	használat	rendeltetésellenesnek	minősül.	
A	gyártó	az	előírások	be	nem	tartásából	eredő	semmilyen	
kárért nem felel. A kockázatot egyedül a felhasználó 
viseli. Ha az MS elite M5 manuális porapplikátort vagy 
működési	 feltételeit	 módosították,	 vagy	 a	 gyártó	 által	
megadottaktól	eltérő	anyagokat	kell	használni,	a	Carlisle	
Fluid Technologies írásbeli hozzájárulását be kell szerezni.

3.	A	 rendeltetésszerű	 használat	 egyúttal	 a	 gyártó	
üzemeltetési, karbantartási és szervizelési utasításainak 
betartását is jelenti. Az MS elite M5 manuális porapplikátort 
kizárólag olyan személyek használhatják, tarthatják 
karban	és	javíthatják,	akiket	a	berendezésről	és	annak	
veszélyeiről	kioktattak.

4.	Az	üzembe	helyezés	(ez	az	üzemeltetés	utasításra	történő	
megkezdését jelenti) tilos, amíg meg nem állapítják, hogy 
az	MS	elite	M5	manuális	porapplikátort	a	gépekről	szóló	
irányelvnek	 (2006/42/EC)	 megfelelően	 telepítették	 és	
kötötték	be.	Figyelembe	kell	venni	még	az	EN	60204-1	
(Gépek biztonsága) szabványt is.

5. Az MS elite M5 manuális porapplikátor engedély nélküli 
módosításai	esetén	a	gyártó	minden	felelősség	alól	mentesül.

6.	A	 vonatkozó	 balesetmegelőzési	 előírásokat,	 és	 egyéb	
általános elismert biztonsági, foglalkozás-egészségügyi 
és	strukturális	előírásokat	be	kell	tartani.

7.	Az	országspecifikus	szabályokat	szintén	figyelembe	kell	
venni és be kell tartani.

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

Robbanásvédelem Védelmi 
osztály

Max. felületi 
hőmérséklet

Biztonsági előírások elektrosztatikus 
porszóráshoz

1.		 A	szórási	területen	minden	vezetőképes	tárgyat	valódi	
földelésre kell kötni a minimum 250V feszültségen mért 
1 megaohm-nál nem nagyobb ellenállással.

2.  A szórási terület padlójának elektrosztatikusan veze-
tőképesnek	kell	lennie	(a	normál	cement	általánosan	
vezetőképes).	(Mérés	az	EN1081	szerint)

3.		 A	kezelőnek	antisztatikus,	pl.	bőrtalpú	lábbelit	kell	viselni.	
(Az	EN	344-1	lábbelikről	szóló	szabvány	szerint).

4.	 A	manuális	porapplikátor	használata	közben	a	kezelő	
keze és a fogantyú között szoros kapcsolatnak kell 
lennie.	 Ha	 a	 kesztyűk	 elkoptak,	 elektrosztatikusan	
vezetőnek	 kell	 lenniük,	 vagy	 a	 tenyérrészen	 lennie	
kell	 egy	megfelelő	 kivágásnak,	amely	 lehetővé	 teszi	
a	közvetlen	érintkezést	a	fogantyú	vezető	részével.	A	
megfelelő	kivágásra	a	következő	oldalon	láthat	példát.	
(EN	1149-1,	EN	1149-2)

 � A berendezés veszélyes lehet, ha nem az 
útmutatóban leírtak szerint üzemeltetik! Emellett az 
országspecifikus	tűzvédelmi	biztonsági	előírásokat	is	
be kell tartani.

 � Pacemakert	 viselő	 személyeknek	 nem	 ajánlott	 az	
elektrosztatikus porszórási területen tartózkodni. Ezeken 
a	területeken	erős	nagyfeszültségű	és	elektromágneses	
mezők	jöhetnek	létre.

 � A	 kezelőnek	 meg	 kell	 győződnie	 arról,	 hogy	
a manuális porszóró berendezést és tartozékait 
szükség szerint tesztelik, ezt legalább évente el kell 
végeznie	egy	biztonságos	munkakörülményekhez	értő	
szakembernek.

2813 ll 2D 2mJ
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5.		 A	mellékelt	földelőkábelt	(zöld	/	sárga)	az	elektrosztatikus	
manuális	 porfestő	 berendezés	 földelőcsavarjára	 kell	
csatlakoztatni.	A	földelőkábel	és	a	porszóró	tokozása,	
a	 visszanyerő	 egység,	 valamint	 a	 szállítólánc	 között	
megfelelő	 fémes	 érintkezésnek	 kell	 fennállnia.	 A	
függesztett tárgyakat valódi földre kell csatlakoztatni. 
A	mellékelt	portömlőt	úgy	kell	használni,	hogy	földként	
szolgáljon az applikátor számára.

6.		 A	 porapplikátorba	 vezető	 feszültség-	 és	 porszállító	
vezetékeket	 védeni	 kell	 a	 mechanikus,	 a	 hő,	 és	 a	
vegyszerek okozta károktól.

7.		 Az	 MS	 porszóró	 készülék	 fő	 áramcsatlakozását	
elektromosan össze kell kötni a porszóró tokozásának 
elszívórendszerével. A porszóró készüléket csak akkor 
szabad bekapcsolni, ha az elszívás üzemel.

8.		 A	 fülke	 levegőjét	 össze	 kell	 kötni	 a	 porapplikátor	
vezérlőjével.	A	fülke	kikapcsolása	esetén	a	vezérlő	is	
kikapcsol.

9.		 A	 porszóró	 applikátort	 kizárólag	 ipari	 szellőztetéssel	
ellátott porszóró tokozásban szabad üzemeltetni. Az 
üzemeltetés veszélyzónát hoz létre a porszóró applikátor 
körül.	(lásd	EN	16985:	2018	NFPA-33)

10.  A	kezelőnek	meg	kell	győződnie	arról,	hogy	a	por	átlagos	
koncentrációja	a	levegőben	nem	haladja	meg	az	alsó	
robbanási	határ	(UEG=maximálisan	megengedett	por/
levegő	 koncentráció)	 50%-át.	 Ha	 az	 UEG	 értékéről	
nincs	megbízható	információ,	az	UEG	középértéke	nem	
lehet több mint 10g/m3	(meg	kell	felelnie	az	EN	12981	
követelményeinek).

11.		A	 kezelőnek	 évente	 kell	 ellenőriznie	 a	 porszóró	
berendezést robbanásvédelmi szempontból.

12.		Minden	 vezetőképes	 alkatrész	 (kampók,	 láncos	
szállítók	 stb.)	 földelését	 legalább	 hetente	 ellenőrizni	
kell.	A	földellenállásnak	kevesebb	kell	lennie	mint	1	MΩ	
(megaohm).

13.  Ha a porapplikátort tisztítják, vagy a fúvókákat cserélik, 
a	vezérlőnek	kikapcsolt	állapotban	kell	lennie.

14.		Ha	 olyan	 tisztítószerekkel	 dolgoznak,	 amelyekből	
veszélyes	 gőzök	 képződhetnek,	 a	 gyártó	 utasításait	
be	kell	tartani.	Éghető	tisztítószereket	ne	használjanak.	
Éghető	 tisztítószerek	 használata	 előtt	 a	 porszóró	
készüléket ki kell kapcsolni, le kell választani a 
tápellátásról, biztosítani kell újracsatlakoztatás ellen, és 
lehetővé	kell	tenni	az	elektromosság	levezetését	valódi	
földbe.

15.		A	port	a	gyártó	utasításainak	megfelelően	kell	használni.

16.  A por és a tisztítószerek ártalmatlanítása során a gyártó 
utasításait, és az alkalmazandó környezetvédelmi 
előírásokat	be	kell	tartani.

17.  Károsodás esetén (törött alkatrészek, repedések 
stb.) az érintett részegységeket el kell távolítani, és a 
porapplikátort nem szabad tovább használni.

18. Javításokat semmilyen körülmények között nem szabad 
veszélyzónában elvégezni. A javításokat az MS Powder 
felhatalmazott szervizközpontjai végezhetik el. Csak az MS 
Powder által biztosított eredeti pót- és kopóalkatrészeket 
szabad használni, különben a garancia és az ügynökségi 
jóváhagyás érvényüket vesztik.

TÁJÉKOZTATÁS ÁRTALMATLAN 
KISÜLÉSEKRŐL
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Ha a nagyfeszültség be van kapcsolva, a csúcsnál 
parázs- vagy koronakisülés következik be. Ez csak sötét 
környezetben látható. Ha az elektróda földelt munkadarab 
közelében	van,	ez	a	fizikai	 jelenség	megfigyelhető.	Ez	a	
parázskisülés nem okoz tüzet, és nincs hatással a rendszer 
működésére.	Amikor	az	elektróda	közelít	a	munkadarabhoz,	
a	vezérlő	automatikusan	biztonságos	értékre	csökkenti	a	
nagyfeszültséget,	vagy	a	beállítástól	függően	kikapcsolja	azt.

A	 manuális	 porapplikátor	 műanyag	 alkatrészeinek	 ujjal	
történő	megérintése	kefekisüléseknek	nevezett	ártalmatlan	
kisüléseket	eredményezhet.	Ezeket	a	kisüléseket	a	műanyag	
alkatrészeken	az	applikátor	nagyfeszültségű	mezője	okozza.	
Mindazonáltal nincs elég energiájuk ahhoz, hogy tüzet 
okozzanak.

BIZTONSÁGI MEGFONTOLÁSOK
A porszóró készülék telepítéséért, üzembe helyezéséért, 
üzemeltetéséért,	 karbantartásáért	 és	 javításáért	 felelős	
személyeknek el kell olvasnia és meg kell érteni a 
használati	útmutatót,	különös	tekintettel	a	„Biztonság”	című	
szakaszra. A felhasználó vállalatának gondoskodnia kell 
róla, hogy a felhasználó rendelkezzen a porszóró készülék 
és veszélyei kezeléséhez szükséges szakmai tudással. A 
szóróapplikátorokhoz való MS elite Controller a 22. zónán 
belül	telepíthető	és	működtethető.	A	szóróapplikátorok	a	21.	
és 22. zónára vannak engedélyezve. A porszóró készüléket 
kizárólag képzett és felhatalmazott személyzet üzemeltetheti. 
Ez kiváltképp vonatkozik az elektromos berendezésen 
végzett	munkára,	amelyet	kizárólag	a	megfelelő	szakemberek	
végezhetnek el. Bármilyen telepítéssel, üzembe helyezéssel, 
beállítással, üzemeltetéssel, az üzemelési feltételek vagy az 
üzemmódok módosításával, karbantartással, felülvizsgálattal 
vagy	 javítással	 kapcsolatos	 munka	 megkezdése	 előtt	 a	
használati útmutatóban ismertetett szükséges leállítási 
eljárásokat végre kell hajtani. A porszóró készüléket a 
főkapcsolóval,	vagy	ha	van,	vészkikapcsolóval	kapcsolják	
ki. Az egyes részegységek a hozzájuk tartozó kapcsolókkal 
kapcsolhatók ki és be üzemelés közben.

Egyedi biztonsági utasítások a felhasználó vállalata és / 
vagy	az	üzemeltető	személyzet	számára.

1.  A felhasználónak tartózkodnia kell minden olyan 
tevékenységtől,	amely	veszélyezteti	a	porszóró	készülék	
műszaki	biztonságát.

2.		 A	kezelőnek	segítenie	kell	biztosítani,	hogy	illetéktelen	
személyek ne dolgozhassanak a porszóró készüléken (az 
illetéktelen	használat	ellen	védő	eszközök	telepítésével).

3.  A munkáltatónak össze kell állítania egy útmutatót 
a veszélyes anyagok használatához. Ennek az 
útmutatónak részleteznie kell, hogy minek kell történnie 
a veszélyes anyagok kezelése során, az embereket és 
a	környezetet	érintő	veszélyeket,	valamint	a	szükséges	
védelmi	 intézkedéseket,	és	a	követendő	magatartási	
szabályokat. Ezeket a használati utasításokat a dolgozók 
nyelvén,	számukra	érthető	formában	kell	megírni,	és	
általuk	ismert,	megfelelő	helyen	kell	elhelyezni.

4.		 A	kezelőnek	kötelessége	a	porszóró	rendszert	látható	
sérülésekre	műszakonként	legalább	egyszer	ellenőrizni,	
és a biztonságot befolyásoló változást (beleértve a 
teljesítményét) azonnal jelenteni.

5.  A vállalatnak gondoskodnia kell róla, hogy a porszóró 
egységet kizárólag tökéletes állapotban üzemeltessék.

6.		 Szükség	 esetén	 a	 vállalat	 ellátja	 a	 kezelőt	 egyéni	
védőfelszereléssel	(pl.	védőálarccal).

7.  A felhasználónak biztosítania kell a munkaterület 
tisztaságát a porszóró készüléknél és annak 
környezetében.

8.  Semelyik biztonsági berendezést nem szabad 
leválasztani, vagy üzemen kívül helyezni. Ha a berendezés 
felszereléséhez, javításához vagy karbantartásához a 
biztonsági készülékeket le kell választani, akkor azokat 
a karbantartás végeztével azonnal vissza kell helyezni. 
Karbantartási tevékenységet kizárólag hálózatról 
leválasztott porszóró készüléken szabad végezni.

9.		 Az	 olyan	 tevékenységek,	mint	 a	 por	 fluidizációjának	
vezérlése, a nagyfeszültség beállítása, vagy ehhez 
hasonlók,	 nem	 végezhetők	 el	 feszültség	 alatt	 lévő	
porszóró készüléken.

BIZTONSÁGI VESZÉLLYEL 
KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK
Áram/feszültség
Fontos megismételni, hogy közvetlen veszély áll fenn az 
egészségre és a biztonságra nézve, ha a nagyfeszültség 
lekapcsolási eljárásait nem követik pontosan.
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Feszültség	 alatt	 lévő	 berendezést	 szervizelni	 tilos.	
Szervizelés	előtt	meg	kell	szakítani	a	feszültségellátást.

Por
Amennyiben	 a	 por	 kedvezőtlen	 koncentrációban	 van	
jelen	a	 levegőben,	szikrák	 jelenlétében	meggyulladhat.	A	
felhasználó	felelőssége	biztosítani,	hogy	elegendő	levegő	
legyen a porszóró tokozásán belül. A porszóró készülék 
körül	a	padlón	heverő	por	közvetlen	csúszásveszéllyel	jár.

Sztatikus töltés
A sztatikus töltés néhány lehetséges következménye a 
személyek	 feltöltődése,	 áramütés	 vagy	 szikraképzés.	 A	
tárgyak	és	személyek	feltöltődését	kerülni	kell.

Földelés
A szórási területen található összes elektromosan alkatrészt, 
valamint a munkadarabokat földelni kell. A munkadarabok 
földellenállása	nem	lehet	nagyobb	mint	1	MΩ.	Az	ellenállást	
rendszeresen	 ellenőrizni	 kell.	 A	 munkadarab	 minden	
tartóinak	 vagy	 függesztőinek	 biztosítania	 kell,	 hogy	 a	
munkadarabok	földelése	nem	szűnik	meg.	Ha	a	munkadarab	
fel	van	függesztve,	a	függesztőt	tisztán	kell	tartani,	hogy	a	
szükséges	vezetőképességet	meg	tudja	őrizni.	A	földelés	
ellenőrzéséhez	 megfelelő	 műszereket	 kell	 készenlétben	
tartani a munkahelyen.

Pneumatika
A munkavégzés hosszabb megszakításai vagy leállás 
esetén a porszóró készüléket nyomásmentesíteni kell. A 
pneumatikus	 tömlő	ellenőrizetlen	 szivárgás,	 és	a	 sűrített	
levegő	 rendeltetésellenes	 használata	 miatti	 károsodása	
sérüléshez vezethet.

Összenyomó és nyíróhelyek
Üzemelés közben a mozgóalkatrészek automatikusan 
mozoghatnak a munkaterületen. A berendezést kizárólag 
képzett és felhatalmazott személyek közelíthetik meg. A 
korlátokat	 a	 helyszínen	 a	 helyi	 biztonsági	 előírásoknak	
megfelelően	kell	felállítani.

Hozzáférési korlátozások speciális okból
A felhasználónak kell biztosítania a helyi biztonsági 
feltételeknek	való	megfelelőséget	az	elektromos	alkatrészek	
javításakor.	 Kiegészítő	 intézkedéseket,	 mint	 pl.	 korlátok	
felállítása,	 kell	 tenni,	 hogy	 megelőzzék	 az	 illetéktelen	
hozzáférést.

A gép engedély nélküli átalakításainak és 
módosításainak tilalma
A porszóró készülék engedély nélküli módosításai vagy 
átalakításai biztonsági okokból nem megengedettek. A 
porszóró készüléket sérült állapotban nem szabad használni, 
és a meghibásodott azonnal ki kell cserélni vagy meg kell 
javítani. Csak az MS Powder eredeti pótalkatrészeit szabad 
használni. Az egyéb alkatrészek használata miatti károsodás 
esetén a garancia érvényét veszti. A javításokat kizárólag 
szakember vagy engedélyezett javítóközpont végezheti el. A 
nem engedélyezett módosítások személyi sérüléshez vagy 
anyagi kárhoz vezethetnek. Az MS Powder által biztosított 
garancia, valamint az ügynökségi jóváhagyások semmissé 
válnak.
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ATEX/FM/UKEX

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

1. A berendezés használható II. készülékcsoporthoz 
megfelelő	és	T6	hőmérsékleti	osztályú	éghető	porokkal.

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

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

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

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

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

	 Lásd	a	használati	útmutató	"Tartalomjegyzékét":

 a. Telepítés 
 b. Üzemeltetés 
 c. Karbantartás 
 d. Alkatrészek azonosítása 

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

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

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

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

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

	 Lásd	"Specifikációk"	a	"Bevezetés"	szakaszban:

	 a.	 Nagyfeszültségű	kaszkád	oldószernek	ellenálló		 	
	 epoxiba	burkolva.

9.	 A	tanúsítási	 jelölés	összegzését	a	következő	oldalon,	
az „ATEX” szakaszban részletezzük.

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

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

EURÓPAI ATEX-IRÁNYELV 2014/34/EU, 
II. MELLÉKLET, UKSI 2016: 1107 (MÓDOSÍTVA)
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MS elite M5 615210 ATEX/UKEX
Termékjelölési definíciók

Ex	 tanúsítványszám:	 FM	 19ATEX0004X	 és	 FM21U-
KEX0140X

	 FM	=		 EU-típusvizsgálatot	végző	bejelentett	
  szervezet

	 19	=		 A	vizsgálat	éve

	ATEX	=		 Hivatkozás	az	ATEX	irányelvre

	 0004	=		 Dokumentum	sorszáma

	 X	=		 A	biztonságos	használatra	speciális	
  feltételek érvényesek

	 Ex	=		 Robbanásvédelem	specifikus	jelölése

	 II	=		 Berendezéscsoport	veszélyzóna	
	 	 jellemzői

	 2	=		 Berendezéskategória

	 D	=		 Robbanóképes	légkör	típusa	(por)

EEx 2mJ	=	Az	MS	elite	M5	applikátor	az	EN	50050-2:	2013	
szabványnak	megfelelő	manuális	szóróberendezésekben	
használható, mivel A osztályú, 2mJ korlátozott kisütési 
energiával.

	 X	=		 Speciális	feltételek	a	biztonságos	használathoz

1. Ezt a berendezést a manuális alkalmazásokról szóló 
EN	500520-2	szabványnak	megfelelően	kell	használni.

2. Biztonságos használatra jóváhagyva, ha a 835091, 
835092	vagy	805700	szerint	konfigurálták.

3. Az	esetleges	elektrosztatikus	feltöltődés	kockázatának	
elkerülése érdekében az utasításokat követni kell.

II 2D

Termékjelölés

FM konfiguráció
Ez	 az	 alkalmazás	 FM,	 ATEX,	 és	 UKEX	 jóváhagyással	
rendelkezik, ha az összeállítás a 15. oldalon látható 
részegységeket használja.

WHEN CONFIGURED TO 835091 OR 835092 OR 805700 
USED WITH 461959-XXXX OR 610190-1X
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615210
Alapmodell sz.
(Csak rendelési információ)

615215	 Laposan	szóró	bővítő	F150	
615216	 Laposan	szóró	bővítő	F300	
615218 Kerek szórású fúvóka készlet R1 
615225	 Kerek	szórású	fúvóka	készlet	bővítő	R150
615226	 Kerek	szórású	fúvóka	készlet	bővítő	R300
615258 3 mm lapos szórású fúvóka összeállítás (mellékelve)
615130-X	 Lapos	sugarú	fúvóka	összeállítás	3,	4,	5	(párhuzamos	oldalak)
615050-1X	 Lapos	sugarú	bővítő	(150mm)
615050-3X	 Lapos	sugarú	bővítő	(300mm)

Alkatrész # Leírás

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

615218

615225, 615226
615213

A	használati	konfigurációk	teljes	listáját	lásd	835091,	835092,	805700.

JÓVÁHAGYÁSOK (ATEX/FM/UKEX)

Konfigurációs	RAJZ	835091,	835092,	805700

ELÉRHETŐ TARTOZÉKOK
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SPECIFIKÁCIÓK

Méret:
	 Súly:	 458	g	(kábel	és	tömlőszerelvény	nélkül)	(15,1	uncia)

 Hosszúság:  350 mm (lapos szórású fúvóka) (13,7 hüvelyk)

Elektromos adatok: 
 Frekvencia: 40 kHz 

	 Kimeneti	feszültség:	 100	kV	DC	maximum

	 Kimeneti	áram:	 110	µA	maximum

	 Polaritás:	 Negatív

 

Pneumatikus adatok: 
	 Bejövő	légnyomás	(fő	ellátás):	 6	bar	max	(87	psig)

 A por áramlási mennyisége: Változó, legfeljebb 450 g/perc

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

	 Maradék	olaj	a	sűrített	levegőben:	 max.	0,01	mg/m3

	 Átáramló	légmennyiség:	 5-20	Nm3/h

Környezeti feltétel: 10°C – 40°C 
	 		 Alacsony	hőmérsékletű	porok	használata	esetén
	 		 30	°C	alatti	környezeti	hőmérsékletre	lehet	szükség.

Használható por:	 műanyag	por,	fémpor

 

Tanúsítványszámok: FM	18US0005,	FM	18CA0001,	FM	19ATEX0004X,	FM21UKEX0140X

 Környezetvédelmi szint: IP 64

	 Hőmérséklet-tartomány:	 Rázómotor	nélkül	10	°C	-	85	°C	(50	°F	-	185	°F)
   Rázómotorral 10C - 135C (50F - 185F)

Gyújtásvédelem: 2mJ	az	EN	50050-2013	szerint



BEVEZETÉSHU

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

Vissza a tartalomjegyzékhez

BEVEZETÉS

TERMÉK LEÍRÁSA
Alkalmazás
Az MS elite M5 manuális porapplikátort kizárólag szerves 
porokkal	 történő	 elektrosztatikus	 porszórásra	 tervezték.	
Minden	 egyéb	 használat	 rendeltetésellenesnek	 minősül.	
A	gyártó	az	előírások	be	nem	tartásából	eredő	semmilyen	
kárért nem felel, a kockázatot egyedül a felhasználó viseli.

Az MS elite M5 manuális porapplikátor alkalmas mindenféle 
formájú	 és	 geometriájú,	 földelhető	 tárgy	 bevonatolására	
elektrosztatikus porszórással.

Előre látható helytelen használat
• földeletlen tárgyak bevonatolása
• zománcpor használata
•	porszállító	levegő	helytelenül	beállított	értékei
•		az	elektródaöblítő	levegő	(pisztolylevegő)	helytelenül	

beállított értékei
• nedves por használata

 # árucikk

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM
Leírás

615210  MS elite M5
		 Lapos	szórású	fúvóka	készlet	
 (615214 az 615210 tételbe foglalva)

PA-17-08 A használati útmutató megtalálható elektro-
nikus	formában	egy	USB	memory	sticken

Az	elite	M5	manuális	applikátor	egy	vezérlőtől	kapja	a	port,	
amely	egy,	az	elektróda	számára	nagyfeszültségű	váltakozó	
áramú töltést generáló kaszkádot lát el árammal, elektrosz-
tatikus	mezőt	hozva	létre	a	fúvóka	és	a	cél	között.

Az Ms elite M5 manuális porapplikátor számos tulajdonsá-
gainak	egyike,	hogy	a	rezisztív	töltőelektróda	révén	elérhető	
elektromos energia a biztonság és hatékonyság optimális 
szintjére	van	korlátozva.	A	rendszer	nem	képes	elegendő	
elektromos	 vagy	 hőenergiát	 normál	 üzemelési	 feltételek	
között kibocsátani ahhoz, hogy adott veszélyes anyagokat a 
levegőbeli	legkönnyebben	meggyulladó	koncentrációjukban	
meggyújtsa.

Ahogy az applikátor elektródája a földhöz közelít, az app-
likátor kapcsolástechnikája a nagyfeszültséget a nulla felé 
közelíti,	míg	az	áramerősség	a	maximális	értéket	éri	el.
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  Tétel #  Leírás

1 Az applikátor teste
2	 Kezelőpanel
3 Fúvókaanya
4	 Lapos	szórású	fúvóka
5 Kioldó
6 Applikátorkábel csatlakozója
7	 Portömlő	csatlakozója
8	 Applikátor	levegőbevezető	csonkja

MS Elite M5 MANUÁLIS ALKATRÉSZEINEK RÉSZLETEZÉSE

3
4

1

2

5

6

7

8
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MŰKÖDÉS
A	kioldó	(1)	(vezérlő	be	van	kapcsolva)	a	szóróapplikátorban	
lévő	kaszkád	aktiválódik.	Ezzel	egyidejűleg	a	porellátás	(2)	
és	a	 levegőellátás	 (3)	 is	aktiválódik,	a	por	és	a	 levegő	a	
szóróapplikátorba kerül. A por az applikátor mentén mozog, 
és kapcsolatba kerül a nagyfeszültséggel.

A földelt munkadarab és a bevonatoló applikátor elektródája 
közötti	nagyfeszültség	elektromos	mezőt	hoz	létre,	amely	
negatív töltéssel látja el az egyes porrészecskéket.

Mivel	 ezek	 a	 részecskék	 ugyanolyan	 töltésűek,	 mint	 a	
szóróapplikátor,	visszaverődnek,	finom	porfelhőt	alkotnak,	
és egyenletesen lerakódnak a földelt munkadarabra. Azt a 
port,	amely	először	nem	kerül	kapcsolatba	a	munkadarabbal,	
az	elektromos	mező	befogja,	és	körbeviszi	a	munkadarab	
hátoldalához. Ez a porszórási technológia hatékonyabb 
anyagfelhasználást,	időmegtakarítást,	jelentősen	jobb	be-
vonatolási	minőséget,	minimális	tisztítási	munkát,	valamint	
egészséges munkakörnyezetet biztosít.

2

3

1
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Applikátorlevegő

Nagyfeszültség

FÚVÓKAFUNKCIÓK

Lapos sugarú fúvóka
Az applikátor	 levegője	használatos	a	 lapos	szórású	
fúvóka	elektródájának	hűtésére	üzemelés	közben	az	
ütközési	egybeolvadás	megelőzése	céljából.

Kerek szórású fúvóka
Az applikátor	levegője	használatos	az	elektróda	hűtésére	
üzemelés	közben	az	ütközési	egybeolvadás	megelőzése	
céljából.

Nagyfeszültség

Applikátorlevegő
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TELEPÍTÉS

A MANUÁLIS PORAPPLIKÁTOR 
BIZTONSÁGOS KEZELÉSE

1.  Soha semmilyen okból ne irányítsa senkire a porapplikátort.

2.		Pacemakert	viselő	személyek	soha	nem	tartózkodhatnak	a	
szóróapplikátor és a bevont munkadarab közötti területen. 
Itt	nagyfeszültségű	mező	van	jelen.

3.		A	felmerülő	problémákat	a	Karbantartás	című	szakaszban	
leírtak szerint oldja meg: Hibaelhárítás

4.  Mindig tartsa be a helyi foglalkozás-egészségügyi és 
balesetmegelőzési	előírásokat.

5.  Mindig kövesse ennek az útmutatónak az utasításait, 
különös tekintettel az általános biztonsági utasításokra és 
figyelmeztetésekre.

Az MS elite M5 MANUÁLIS 
PORAPPLIKÁTOR ÜZEMBE 
HELYEZÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

MEGJEGYZÉS

VIGYÁZAT!

VIGYÁZAT!

 � A	készülék	bekapcsolása	előtt	ismernie	kell	
annak kezelését. 

 � NE	érintse	meg	az	applikátor	fúvókáját,	ha	a	
nagyfeszültség be van kapcsolva. 

 � Ne	álljon	a	szóróapplikátor	elé.

 � A	porszóró	applikátor,	a	vezérlőegység	és	a	tarto-
zékok	csatlakoztatásakor	a	vezérlőt	a	főkapcsolóval	
ki kell kapcsolni.

 � Mielőtt	hozzákezdene	a	telepítéshez	és	az	
üzembe	helyezéshez,	szakítson	némi	időt	arra,	
hogy megismerje a vonatkozó útmutatók tartal-
mát. 

 � Ellenőrizze,	hogy	a	szereléshez	minden	alkat-
rész rendelkezésre áll-e. 

 � A	porszóró	rendszer	működtetéséhez	kiváló	
minőségű	sűrített	levegő	szükséges.
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F I G Y E L M E Z T E T É S!

KÁBEL- ÉS TÖMLŐCSATLAKOZÁSOK

 � Az applikátor kábelének csatlakozóját csapszeg-
gel rögzítettük, hogy biztosítsuk az applikátor kábelé-
nek	megfelelő	csatlakozását	az	applikátornál.	A	csat-
lakozót	0,6	Nm-rel	kell	meghúzni.

CSATLAKOZTATÁS
Csatlakoztatás Ettől                                                   Ehhez 

Csatlakoztatás vezérlőhöz

Kézi porapplikátor kábele Applikátor csatlakozása Porapplikátor Vezérlő

Adagolt	levegő	tömlője Adagolt	levegő	piros Vezérlő Injektor	adagolt	levegő

Bevezető	tömlő Szállítólevegő	kék Vezérlő Injektor	szállítólevegő

Pisztolylevegő	tömlője Öblítőlevegő	fekete Vezérlő Applikátorpisztoly 
öblítőlevegő

Fluidizálás	levegőtömlő Csak	Deluxe	vezérlő Vezérlő Fluidizálás garat

Porinjektor csatlakoztatása

Szállítólevegő	tömlője Szállítólevegő	(kék) Vezérlő Szállítólevegő	csatla- 
kozása az injektoron

Adagolt	levegő	tömlője Adagolt	levegő	(piros) Vezérlő Adagolt	levegő	csatla-
kozása az injektoron

Portömlő Porinjektor Kimenet Por Applikátor
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AZ MS elite VEZÉRLŐMODUL HUZALOZÁSI RAJZA 
RÁZÓASZTALOS KOCSIHOZ

Vibrátor  
vezérlőjelei 
24VDC

230/110V
50/60Hz 6 bar bemenet  

(87 psig)  
Légnyomás (max)
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AZ MS elite VEZÉRLŐMODUL HUZALOZÁSI RAJZA 
FLUID TARTÁLYHOZ

230/110V
50/60Hz 

Vibrátor  
vezérlőjelei 
24VDC

6 bar bemenet  
(87 psig)  

Légnyomás (max)
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CSÖVEZÉSI ÁBRA A 610190-11 CIKKSZÁMÚ 
ELEMMEL VALÓ HASZNÁLATHOZ

6 bar bemenet  
(87 psig)  

Légnyomás (max)
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F IGYELMEZTETÉS!

F I G Y E L M E Z T E T É S!

F I G Y E L M E Z T E T É S!

MANUÁLIS PORAPPLIKÁTOR 
CSATLAKOZTATÁSA
A	portömlő	gyorsleválasztóval	 van	csatlakoztatva.	Ez	 le-
hetővé	teszi	a	portömlő	gyors	bedugását	és	kihúzását.	A	
portömlő	az	applikátorban	reteszelődik.	A	portömlő	a	lenti	
1-essel jelölt tétel megnyomásával csatlakoztatható, amely 
megnyitja a záró csatlakozást. Miután a csövet teljesen be-
helyezte, szüntesse meg a nyomást az 1-es tételen, ezzel 
rögzíti a csövet a helyén. 

AZ MS elite MANUÁLIS 
PORAPPLIKÁTORHOZ 
CSATLAKOZTATHATÓ 
VEZÉRLŐK
Az MS elite manuális porszóró applikátor csak az alábbi 
vezérlők	egyikével	üzemeltethető:

•	MS	Topcase	Deluxe	egység	461959-XXXXD
•	MS	Topcase	Deluxe	egység	461959-XXXXB
• MS Topcase Elite kocsi egység (805700-XXXX) 
• CP2 modul-összeáll. 610190-XX

3

4

1

2

 � Ezek a készülékek csak a fent ismertetett 
alkalmazásra használhatók.

 � Ne	húzza	ki	vagy	dugja	az	applikátor	kábelét,	ha	az	
applikátor	feszültség	alatt	van.	A	vezérlőegység	feszült-
ségellátását	meg	kell	szakítani,	mielőtt	ezt	megtenné.

Telepítési útmutató
1.  Győződjön	 meg	 róla,	 hogy	 rendelkezésre	 áll	 valódi	

földcsatlakozás. Csatlakoztassa a por forrását és a 
légtömlő	földelését	erre	a	csatlakozásra.

2.		Csatlakoztassa	a	légtömlőt	a	manuális	applikátorra.

3.		Csatlakoztassa	a	vezérlő	kábelét	az	applikátor	és	a	ve-
zérlő	aljára.	Győződjön	meg	róla,	hogy	a	vezérlő	ki	van	
kapcsolva.

4.		A	 vezérlőt	 használva	 kapcsolja	 be	 és	 működtesse	 a	
levegőt	por	nélkül.	Ellenőrizze	a	csatlakozásokat	légszi-
várgásokra.

5.		A	vezérlőt	használva	kapcsolja	ki	a	porapplikátor	áramel-
látását.

 � A	porcső	ellenállása	a	teljes	hosszában	kevesebb	
mint	1	MΩ.

A porrendszer felfüggesztésével kapcsolatos részletes 
útmutatást lásd az Elite kocsirendszer PA-18-03 
útmutatójában.

6.		Rögzítse	a	portömlőt	az	applikátor	hátoldalához.

7.		Kapcsolja	be	a	porapplikátort	a	vezérlőt	használva,	és	
ellenőrizze	a	porcsatlakozásokat	szivárgásokra.

1 - Gyorsleválasztó kuplung
2	-	Portömlő	csatlakozója
3	-	Pisztolylevegő	csatlakozása
4	-	Vezérlőkábel	elektromos	csatlakozója
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F I G Y E L M E Z T E T É S!

KEZELÉS

FÖLDELÉS
A porszóró rendszert megfelelően földelje.
A	megfelelő	 porszórás	 elérése	 érdekében	 és	 biztonsági	
okokból	(lásd	a	biztonsági	előírásokat)	a	porszóró	rendszert	
megfelelően	kell	földelni.

A	munkadarab	jó	földelése	az	optimális	porszórás	előfel-
tétele. A rosszul földelt munkadarab az alábbiakhoz vezet:

1.	Gyenge	minőségű	körbeburkolás
2. Egyenetlen vastagságú bevonat
3. Visszaszórás a szóróapplikátorra és a felhasználóra
4. Veszélyes elektromos töltés a munkadarabból

Valódi	 földelés	 szükséges	 a	 rendszerföldeléshez	 vezető	
minimum 11 mm2	 rézcsatlakozóval.	 A	 földelőkábel	 és	 a	
porszóró	tokozása,	a	visszanyerő	egység,	valamint	a	szállí-
tólánc	között	megfelelő	fémes	érintkezésnek	kell	fennállnia.	
A függesztett tárgyakat valódi földre kell csatlakoztatni.

 � Minden	vezetőképes	alkatrész	(pl.	kampók,	láncos	
szállítók	stb.)	földelését	legalább	hetente	ellenőrizni	
kell. 

 � A	földellenállás	<1	MΩ	(megaohm)	kell	legyen.

 � Minden elektromos tápvezetéknek rendelkeznie 
kell	földelő	vezetővel,	és	csatlakozniuk	kell.	Használ-
jon	földelővezetékes	hálózati	kábelt.

KEZELÉS
A	manuális	porszóró	applikátor	hátoldalán	egy	vezérlőpanel	
található. Ezzel lehet a programok között váltani, és a por 
mennyiségét	 beállítani.	A	 nyílbillentyűkre	 nyomva	 válthat	
a programváltások és a pormennyiség beállításai között.

Válthat a por üzemmód és a 
program üzemmód között

Pirosan világít, ha 
kész programot 
váltani

Zölden világít, ha 
készen áll a por 
mennyiségének 
beállítására

Pormennyiség növelése / 
Programváltás

Pormennyiség csökkentése / 
Programváltás

A jó földelés követelményei:
•		 A	 munkadarabokat	 függesztő	 elemeknek	 elektro-

mosan	vezetőnek	kell	 lenniük,	és	valódi	 földre	kell	
csatlakoztatni	 őket.	 Ezeknek	 a	 függesztőknek	 a	
földelését	 legalább	 hetente	 ellenőrizni	 kell.	 Ha	 a	
teszteken	rendszeresen	1	MΩ-nál	nagyobb	ellenállást	
mérnek,	a	függesztőket	heti	egyszerinél	gyakrabban	
kell tisztítani.

•		 A	portömlő	ellenállásának	1	MΩ-nál	kisebbnek	kell	
lennie,	és	rendszeresen	ellenőrizni	kell.

Fontos:
1.  A pormaradványokat rendszeresen le kell takarítani a 

függesztőkről.

2.		 A	földelőkábelnek	a	vezérlőegységhez	kell	csatlakoznia.
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Nyomja	meg	a	
nyílbillentyűt	a	Program	
üzemmódba lépéshez

A PORMENNYISÉG MÓDOSÍTÁSA A MANUÁLIS PORAPPLIKÁTORON

Nyomja	meg	a	nyílbillentyűt	
a porszóró üzemmódba 
lépéshez

A kiválasztott program világít a 
vezérlőmodulon.

A	szelepek	a	vezérlőmodulon	
lesznek megjelenítve

PROGRAM VÁLTÁSA A MANUÁLIS PORAPPLIKÁTORON

A program a +/- gombbal 
váltható.	A	megerősítéshez	
nyomja	meg	újra	a	nyílbillentyűt.

A	LED	pirosan	villan	
fel, ha az üzemmód 
aktiválva van.

A	porfelhőt	jelző	
LED	zölden	villan	
fel, ha az üzemmód 
aktiválva van.

A por mennyisége a +/-gombbal 
módosítható

F I G Y E L M E Z T E T É S! MEGJEGYZÉS
 � Programváltás vagy a pormennyiség módosítása 

esetén	a	teljes	műveletet	csak	egy	módszer	használatával	
végezze	el	(applikátor	hátoldala	vagy	Topcase	vezérlők).	
További	 információkért	 lásd	 a	 megfelelő	 Topcase	
útmutatót.

 � A berendezés üzemeltetéséhez kövesse a 
megfelelő	 vezérlőegységek	 üzemeltetési	 utasításait,	
ld. PA-19-06.



KARBANTARTÁSHU

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

Vissza a tartalomjegyzékhez

VIGYÁZAT!
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VIGYÁZAT!

KARBANTARTÁS
MS elite M5 MANUÁLIS 
PORAPPLIKÁTOR

Fúvókák tisztítása és cseréje
Munkavégzés megszakítása

Ha a munkavégzést megszakítják, a porapplikátort át kell 
fújni, és meg kell tisztítani a maradék portól.

Előtisztítás:
1.		 Kapcsolja	ki	a	vezérlőt.

2.  Húzza ki a porinjektort az injektorcsatlakozóból, hogy 
ne tudjon több port szállítani.

3.  Tartsa a porapplikátort a szóróberendezés tokozásán 

belülre, és	sűrített	levegővel	tisztítsa	meg	a	porapplikátort	
a portól.

4.  Tisztítsa meg a kioldó és a kapcsoló alkatrészeit a kioldó 

felső	és	alsó	légjárataiba	irányított	sűrített	levegővel.	A	
levegő	ott	megy	be,	ahová	a	nyilak	mutatnak.

3

4

1

2

2

3

4

1

2

FÚVÓKACSERE
A fúvóka eltávolítása

1.  Tisztítsa	meg	a	porapplikátort	az	Előtisztítás	és	a	Szét-
szerelés szakaszban leírtak szerint.

2.  Távolítsa	el	a	fúvókát	(1)	a	fúvókacsőből	(3).

 � A porapplikátor kopóalkatrészeit, amelyeket a 
pótalkatrészlistában	W	betűvel	jelöltünk,	rendszeresen	
ellenőrizni,	és	szükség	esetén	cserélni	kell.

 � Az alkatrészek karbantartását, javítását vagy 
cseréjét kizárólag a Carlisle Fluid Technologies 
képzett személyzete végezheti el.

 � Karbantartáshoz	és	tisztításhoz	a	vezérlőt	mindig	
ki	kell	kapcsolni	a	főkapcsolóval.

3.  Csavarozza	le	a	fúvókaanyát	(2)	az	applikátortestről	(4).
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VIGYÁZAT!

MEGJEGYZÉS

A fúvóka cseréje

3 4

 � A fúvókatartó eltávolításakor és behelyezésekor 
mindig	győződjön	meg	róla,	hogy	az	érintkezési	
pontok tiszták és sértetlenek. 

 � Ne	tisztítsa	a	fúvókákat	oldószerrel.

 � A manuális porapplikátorokat minden körülmé-
nyek között le kell szerelni a tisztításhoz. (Csatlako-
zókábel stb.). 

 � A felhasználó biztonsága nem garantálható.

1.  Illessze a fúvókacsövet (3) az applikátortestbe (4), közben 
győződjön	meg	róla,	hogy	a	terület	tiszta,	és	az	érintkezők	
egy	vonalban	vannak.	Győződjön	meg	róla,	hogy	a	kopás-
jelző	sáv	és	a	lapos	szórású	fúvóka	nyílása	beillesztéskor	
párhuzamosak a padlóval (lásd a képet).

2.		 Helyezze	a	fúvókaanyát	(2)	a	fúvókacső	(3)	fölé,	és	a	rög-
zítéshez óvatosan csavarozza fel az applikátortestre (4).

3.	 Helyezze	a	fúvókát	(1)	a	fúvókacső	(3)	fölé.	A	retesze-
léshez tolja felfelé.

4.  Óvatosan húzza ki a fúvókacsövet (3) anélkül, hogy 
megcsavarná a fúvókatestet (4).

5.  Tisztítsa meg az eltávolított fúvókát és porapplikátort 
sűrített	levegővel.

3

4

2

2

1

4

3

 � Ezen	a	ponton	győződjön	meg	a	461706	vezető-
gyűrű	épségéről.

VEZETŐGYŰRŰ

KOPÁSJELZŐ	SÁV

3
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Általános probléma Lehetséges ok Megoldás

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A	kopásjelző	sáv	vagy	a	lapos	szórású	fúvóka	
tájolása hibás

A	hálózati	kábel	csatlakozása	nem	megfelelő.

A	vezérlő/applikátorkábel	csatlakozása	nem	megfelelő.

Elégtelen légellátás

Hibás	biztosíték	a	vezérlőn.

Helytelen földelés.

Ellenőrizze	a	nagyfeszültség	beállításait.

A por szállítási sebessége túl nagy.

Túlzott	mértékű	nedvesség	a	porfülke	levegőjében.

Applikátor-/vezérlőkábel.

Hibás	biztosíték	a	vezérlőn.

Helytelen földelés.

Az	applikátor	túl	messze	van	az	alkatrésztől.

A	tömlők	megtörtek.

Levegőszivárgás	a	porszállító	rendszerben.

Alacsony porszint.

A	fő	légellátás	elégtelen.

A	poradagolás	és	az	adagolt	levegő	helytelen	beállításai.

Porfelhalmozódás a porinjektoron belül.

A	fő	légellátás	elégtelen.

A	poradagolás	és	az	adagolt	levegő	helytelen	
beállításai.

Kopott fúvókarendszer.

Lásd	a	„A	fúvóka	telepítése”	c.	szakaszt.

Ellenőrizze	a	dugócsatlakozásokat.

Ellenőrizze	a	kábelcsatlakozásokat.

Ellenőrizze	a	fő	légellátást.

Cserélje ki a biztosítékot.

Ellenőrizze	az	alkatrész	és	a	függesztő	földelésének	
megfelelőségét.

Állítson a nagyfeszültség beállításain.

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

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

Ellenőrizze	a	kábel	folytonosságát,	és	szükség	szerint	
cserélje ki.

Cserélje ki a biztosítékot.

Ellenőrizze	az	alkatrész	és	a	függesztő	földelését.

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

Ellenőrizze	a	tömlőket.

Ellenőrizze	őket	szivárgásra.

Ellenőrizze	az	energiaszintet.

Ellenőrizze	a	fő	légellátást.

Ellenőrizze	a	beállításokat.

Vizsgálja és tisztítsa meg/cserélje.

Ellenőrizze	a	fő	légellátást.

Ellenőrizze	a	beállításokat.

Cserélje ki a fúvókarendszert.

Nem egybefüggő 
porfelhő

Nincs áram-  
vagy légellátás

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

Gyenge burkolás a 
hátsó szórás körül

A poráramlás nem 
kielégítő

A porfelhő már  
nem megfelelő
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ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA

Tétel # Kopóal-
katrészLeírás

M5 MANUÁLIS APPLIKÁTOR PÓTALKATRÉSZLISTÁJA

460230 Fúvókaanya MS elite 
461775	 Fúvókacső
615213 Fúvókatartó W
615032 Porcsatlakozó összeállítás (460110 tétellel együtt) W
460110-K5,	-K25	 O-gyűrű,	porcsatlakozó	/	készlet	 W
615277,	-K5	 Elektródacserélő	készlet	 W
615260-00, -K5 Huzal-összeállító készlet W
615214 lapos szórású fúvóka és elektróda összeállítás W
615258	 lapos	szórású	fúvóka	C3	MS	elite	(tartalmazza	a	460105	O-gyűrűt)	 W
460105-K5,	K25,	-K50	 O-gyűrű,	fúvókakészlet	 W

615032

615258

615258 461775 615213

615214

615277

460230615258 461775 615213615277

615260-00

615260-00
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TARTOZÉKOK

Alkatrész #

LAPOS SZÓRÁSÚ FÚVÓKÁK „C3”
Leírás

Alkatrész #

LAPOS SUGARÚ SZÓRÓFÚVÓKÁK „G”
Leírás

615285-3 3 mm széles lapos sugarú szórófúvóka elektróda összeállítás
615285-4 4 mm széles lapos sugarú szórófúvóka elektróda összeállítás
615285-5 5 mm széles lapos sugarú szórófúvóka elektróda összeállítás
615130-3	 3	mm	széles	lapos	sugarú	szórófúvóka	összeállítás	(csak	fúvóka	és	o-gyűrű,	a	615285-3	tétel	tartalmazza)
615130-4	 4	mm	széles	lapos	sugarú	szórófúvóka	összeállítás	(csak	fúvóka	és	o-gyűrű,	a	615285-4	tétel	tartalmazza)
615130-5	 5	mm	széles	lapos	sugarú	szórófúvóka	összeállítás	(csak	fúvóka	és	o-gyűrű,	a	615285-5	tétel	tartalmazza)
460105-K5,	-K25,	-K50		 O-gyűrű,	fúvókakészlet
615260-00, -K5 Huzalszerelvény-készlet
615277,	-K5		 Elektródacserélő	készlet
615213  Fúvókatartó
461775		 Fúvókacső

615258 461775 615213615260-00

615130-X 461775 615213615260-00

615277

615277

615214 Összeállítás, lapos szórású fúvóka és elektróda 
615258 Összeállítás, lapos szórású fúvóka (a 615214 tartalmazza)
460105-K5,	-K25,	-K50		 O-gyűrű,	fúvóka	készlet
615260-00, -K5  Huzalszerelvény-készlet
615277,	-K5		 Elektródacserélő	készlet
615213  Fúvókatartó
461775		 Fúvókacső

615214

615285-X



ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA HU

34 / 40 www.carlisleft.comPA-17-08-R6 (02/2022)

Vissza a tartalomjegyzékhez

Alkatrész #

KEREK SZÓRÁSÚ FÚVÓKÁK
Leírás

615218  Kerek szórású fúvókakészlet R1
460430	 Kerek	szórású	fúvóka	D16	(a	615218	tétel	tartalmazza)
460440	 Kerek	szórású	fúvóka	D20	(a	615218	tétel	tartalmazza)
460450	 Kerek	szórású	fúvóka	D24	(a	615218	tétel	tartalmazza)
460460	 Kerek	szórású	fúvóka	D30	(a	615218	tétel	tartalmazza)
615260-00, -K5  Huzalszerelvény-készlet
461775		 Tűcső
615213  Fúvókatartó

460430 460440 460450 460460 615219-01 615260-00 461775 615213

615218

Alkatrész #

KÉZI APPLIKÁTOR KÁBELE, elite, 9 TŰ
Leírás

461942-06  Manuális applikátor kábele 6m elite
461942-10  Manuális applikátor kábele 10m elite
461942-16  Manuális applikátor kábele 16m elite
461942-20  Manuális applikátor kábele 20m elite

Megjegyzés:	A	461942-XX	új	kábel	váltotta	fel	a	P/N	461742-XX	régi	kábelt.	További	információkért	kérjük,	lépjen	kapcsolatba	ügyfélszolgálati	
képviselőjével.
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Alkatrész #

PORTÖMLŐ
Leírás

810195-06	 Portömlő	6	m,	(10	mm	belső	átmérő)	Hosszúság	=	4.8
810195-08	 Portömlő	8	m,	(10	mm	belső	átmérő)	Hosszúság	=	6.8
810195-10	 Portömlő	10	m,	(10	mm	belső	átmérő)	Hosszúság	=	8.8
810195-16	 Portömlő	16	m,	(10	mm	belső	átmérő)	Hosszúság	=	14.8
810195-100	 Portömlő	100	m,	ömlesztett	(10	mm	belső	átmérő)	Hosszúság	=	100
810190-100	 Portömlő	100	m,	ömlesztett	(11	mm	belső	átmérő)	Hosszúság	=	100

Alkatrész #

APPLIKÁTOR LEVEGŐCSÖVEZÉSE
Leírás

421370-06	 Cső,	6	m,	(4	mm	külső	átmérő,	2,5	mm	belső	átmérő)	Hosszúság	=	6.05m
421370-08	 Cső,	8	m,	(4	mm	külső	átmérő,	2,5	mm	belső	átmérő)	Hosszúság	=	8.05m
421370-10	 Cső,	10	m,	(4	mm	külső	átmérő,	2,5	mm	belső	átmérő)	Hosszúság	=	10.05m
421370-16	 Cső,	16	m,	(4	mm	külső	átmérő,	2,5	mm	belső	átmérő)	Hosszúság	=	16.05m
421370-20	 Cső,	20	m,	(4	mm	külső	átmérő,	2,5	mm	belső	átmérő)	Hosszúság	=	20.05m
421370-100	 Cső,	100	m,	ömlesztett	(4mm	külső	átmérő,	2,5	mm	belső	átmérő)	Hosszúság	=	100m
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Alkatrész #

LAPOS SZÓRÁSÚ FÚVÓKA BŐVÍTŐK „C3”
Leírás

615215 Összeállítás, fúvókabővítő lapos szórású készlet, 150mm
615239	 Összeállítás,	bővítőcső	150mm
615000-150 Elektródahüvely, 150mm
615330-03, -K5 Összeállítás, huzal 150 mm lapos szórású / készlet
615216 Összeállítás, fúvókabővítő lapos szórású készlet, 300mm
615240	 Összeállítás,	bővítőcső	300mm
615000-300 Elektródahüvely, 300mm
615330-01, -K5 Összeállítás, huzal 300 mm lapos szórású / készlet
615258 Összeállítás, lapos szórású fúvóka 3 mm (minden méretben mellékelve)
615212 Összeállítás, elektróda (minden méretben mellékelve)
615213 Összeállítás, fúvókatartó (minden méretben mellékelve)
461866-K5	 O-gyűrű,	PTFE	18	mm	x	2	mm	készlet	(minden	méretben	mellékelve)
461888	 Fúvókaanya,	bővítők	(minden	méretben	mellékelve)

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

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

615258
615239 (150mm)
615240 (300mm)

615215 (150mm)
615216 (300mm)

MEGJEGYZÉS:	Minden	bővítőhöz	a	461888	fúvókaanyát	kell	használni.	A	szabványos	460230	fúvókaanya	nem	fog	illeszkedni,	és	nem	engedélyezett	
ilyen használatra.

461866

461888

615212

615258
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Alkatrész #

LAPOS SZÓRÁSÚ FÚVÓKA BŐVÍTŐK „G”
Leírás

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

615213

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

615130-X

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

MEGJEGYZÉS:	Minden	bővítőhöz	a	461888	fúvókaanyát	kell	használni.	A	szabványos	460230	fúvókaanya	nem	fog	illeszkedni,	és	nem	engedélyezett	
ilyen használatra.

461866	(O-GYŰRŰ)

461888

615212

615130-X

615239 (150mm) 
615240 (300mm)

Összeállítás, fúvókabővítő lapos sugarú készlet, 150mm
615050-13	 Fúvókabővítő	lapos	sugarú	készlet,	150	mm	(3	mm	széles)
615050-14	 Fúvókabővítő	lapos	sugarú	készlet,	150	mm	(4	mm	széles)
615050-15	 Fúvókabővítő	lapos	sugarú	készlet,	150	mm	(5	mm	széles)

Összeállítás, fúvókabővítő lapos sugarú készlet, 300mm
615050-33	 Fúvókabővítő	lapos	sugarú	készlet,	300	mm	(3	mm	széles)
615050-34	 Fúvókabővítő	lapos	sugarú	készlet,	300	mm	(4	mm	széles)
615050-35	 Fúvókabővítő	lapos	sugarú	készlet,	300	mm	(5	mm	széles)
615239	 Összeállítás,	bővítőcső	150mm
615000-150 Elektródahüvely, 150mm
615330-03, -K5 Összeállítás, huzal 150 mm lapos szórású / készlet
615240	 Összeállítás,	bővítőcső	300mm
615000-300 Elektródahüvely, 300mm
615330-01, -K5 Összeállítás, huzal 300 mm lapos szórású / készlet
615212 Összeállítás, elektróda (minden méretben mellékelve)
615213 Összeállítás, fúvókatartó (minden méretben mellékelve)
461866-K5	 O-gyűrű,	PTFE	18	mm	x	2	mm	készlet	(minden	méretben	mellékelve)
461888	 Fúvókaanya,	bővítők	(minden	méretben	mellékelve)	
615130-3	 Összeállítás,	lapos	sugarú	fúvóka,	3	mm	(párhuzamos,	O-gyűrűvel)
615130-4	 Összeállítás,	lapos	sugarú	fúvóka,	4	mm	(párhuzamos,	O-gyűrűvel)
615130-5	 Összeállítás,	lapos	sugarú	fúvóka,	5	mm	(párhuzamos,	O-gyűrűvel)
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615330-04 (150mm)
615330-02 (300mm)

615213615239 (150mm)
615240 (300mm)

615225 (150mm)
615226 (300mm)

615225 Összeállítás, fúvókabővítő kerek szórású készlet, 150mm
615239	 Összeállítás,	bővítőcső	150mm
615330-04, -K5 Összeállítás, huzal 150 mm kerek szórású / készlet
615219-02	 Nyomóléc,	150mm
615226 Összeállítás, fúvókabővítő kerek szórású készlet, 300mm
615240	 Összeállítás,	bővítőcső	300mm
615330-02, -K5 Összeállítás, huzal 300 mm kerek szórású / készlet
615219-03	 Nyomóléc,	300mm
615213 Összeállítás, fúvókatartó (minden méretben mellékelve)
461866-K5	 O-gyűrű,	PTFE	18	mm	x	2	mm	készlet	(minden	méretben	mellékelve)	
460430	 Kerek	szórású	fúvóka	D16	(minden	méretben	mellékelve)
460440	 Kerek	szórású	fúvóka	D20	(minden	méretben	mellékelve)
460450	 Kerek	szórású	fúvóka	D24	(minden	méretben	mellékelve)
460460	 Kerek	szórású	fúvóka	D30	(minden	méretben	mellékelve)
461888	 Fúvókaanya,	bővítők	(minden	méretben	mellékelve)

Alkatrész #

KEREK SZÓRÁSÚ FÚVÓKABŐVÍTŐK
Leírás

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

MEGJEGYZÉS:	Minden	bővítőhöz	a	461888	fúvókaanyát	kell	használni.	A	szabványos	460230	fúvókaanya	nem	fog	illeszkedni,	és	nem	engedélyezett	
ilyen használatra.

461866	(O-GYŰRŰ)

461888
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MANUÁLIS MÓDOSÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

Sz. Változás leírása

PA-17-08-R6 - A PA-17-08-R5 helyébe lép a következő változásokkal:

1. Új borítókép és UKCA logó hozzáadása 1
2.  CE EX logó hozzáadása a táblázathoz 9
3. Az 5, 9, 14 és 17 tételek szövegeinek frissítése 10
4.  Szöveg frissítése a „BIZTONSÁGI MEGFONTOLÁSOK” részben, utolsó bekezdés 6. és 9. listajele 11
5.  Első mondat helyesbítése 12
6.  Új címke, 1. és 2. listajel eltávolítása, szöveg frissítése az FM konfigurációi részben 14
7. Új képek és a táblázat szövegének frissítése 15
8. A specifikációk szövegének helyesbítése, és „Gyújtásvédelem” hozzáadása 16
9.  Új kép és SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM frissítése 17
10. Új kép 18
11. Új kép és az 1. bekezdés szövegének frissítése 19
12. Szöveg frissítése a FIGYELMEZTETÉS-ben, a „Szállítólev. csatlakozása és adagolt lev. csatlakozása” hozzáadása a táblázathoz 22
13. Új kép a pisztolyról 23
14. Új pisztolykép és fluid tartály 24
15. „CSÖVEZÉSI ÁBRA A 610190-11 CIKKSZÁMÚ ELEMMEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATHOZ” című új oldal hozzáadása  25
15. Listajel-szöveg helyesbítése, első FIGYELMEZTETÉS eltávolítása, új behelyezése 6 és 7 közé 26
16. Új kép a pisztolyról 28
17. Szétszerelésről szóló szöveg hozzáadása az 1. oszlophoz, szöveg frissítése a 2. oszlop 1. listajelénél, 3 új kép hozzáadása 29
18. Két új kép a 2. oszlopban 30
19. Új pisztolykép, fúvókák hozzáadása, képfeliratok és a táblázat szövegének frissítése 32
20. Táblázat frissítése 33
21. Fúvókatartók eltávolítása 34
22. Fúvókák hozzáadása, képfeliratok és a táblázat szövegének frissítése 35
23. Fúvókák hozzáadása, képfeliratok és a táblázat szövegének frissítése 36
24.  O-gyűrű hozzáadása képfeliratokhoz 37
26.  Szöveg frissítése a táblázatban  39
25. A hátoldali elérhetőségek frissítése 40

Oldal(ak)



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

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

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

GARANCIÁLIS ELŐÍRÁSOK

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

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

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

sítására.
 

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

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

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

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

 Európa, Afrika 
 Közel-Kelet, India 

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

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

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

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

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

 Műszaki ügyfélszolgálat

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

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