
PL
INSTRUKCJA SERWISOWANIA

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

Model: 615210

Ręczny aplikator MS Elite M5 
do natrysku proszkowego

2813 ll 2D 2mJ



ZMIANY W INSTRUKCJI PL

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

ADNOTACJA:    Niniejsza instrukcja jest modyfikacją z wersji PA-17-08-R5 
na wersję PA-17-08-R6. Powody tej zmiany są podane w 
części "Podsumowanie zmian w instrukcji" na tylnej okładce 
niniejszej instrukcji.
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OSTROŻNIE!

O S T R Z E Ż E N I E!

ADNOTACJA

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

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

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

"ADNOTACJA" jest informacją istotną dla 
trwającej procedury.

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

O S T R Z E Ż E N I E!

O S T R Z E Ż E N I E!

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

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

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

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

BEZPIECZEŃSTWO

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

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

Powrót do spisu treści
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OBSZAR
Informacja o tym, gdzie 

mogą wystąpić zagrożenia.

ZAGROŻENIE
Informacja o tym, jakie jest  

zagrożenie.

ZABEZPIECZENIA
Informacja o tym, jak uniknąć zagrożenia.

Obszar  
natryskiwania

Zagrożenie pożarowe

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

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

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

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

W obszarze natryskiwania nigdy nie wolno palić 
tytoniu.

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

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

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

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

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

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

Powrót do spisu treści
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OBSZAR
Informacja o tym, gdzie 

mogą wystąpić zagrożenia.

ZAGROŻENIE
Informacja o tym, jakie jest  

zagrożenie.

ZABEZPIECZENIA
Informacja o tym, jak uniknąć zagrożenia.

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

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

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

Nieprawidłowa obsługa lub 
konserwacja może stworzyć 
zagrożenie.

Personel musi być 
odpowiednio przeszkolony w 
zakresie obsługi tego sprzętu.

Personel musi zostać przeszkolony zgodnie z wymogami 
NFPA 33.

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

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

Ogólne  
zastosowanie  
i konserwacja

Obszar  
natryskiwania

Niebezpieczeństwo 
wybuchu

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

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

Testować tylko w miejscach wolnych od materiałów 
łatwopalnych lub palnych.

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

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

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

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

Posiadać łatwo dostępny i okresowo sprawdzany sprzęt 
gaśniczy.

Powrót do spisu treści
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OBSZAR
Informacja o tym, gdzie 

mogą wystąpić zagrożenia.

ZAGROŻENIE
Informacja o tym, jakie jest  

zagrożenie.

ZABEZPIECZENIA
Informacja o tym, jak uniknąć zagrożenia.

Obszar  
natryskiwania / 

urządzenia  
wysokiego  
napięcia

  

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

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

Wyładowania  
elektryczne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nie należy dotykać elektrody aplikatora, gdy jest 
pod napięciem.

Powrót do spisu treści
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OBSZAR
Informacja o tym, gdzie 

mogą wystąpić zagrożenia.

ZAGROŻENIE
Informacja o tym, jakie jest  

zagrożenie.

ZABEZPIECZENIA
Informacja o tym, jak uniknąć zagrożenia.

Wyładowania  
elektryczne

Sprzęt  
elektryczny

Zagrożenie chemiczneSubstancje 
toksyczne

Niebezpieczeństwo  
wybuchu — Materiały  
niezgodne

Obszar  
natryskiwania

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

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

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

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

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

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

Powrót do spisu treści
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O S T R Z E Ż E N I E!

OSTROŻNIE!

O S T R Z E Ż E N I E!

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z
PRZEZNACZENIEM
1. Ręczny aplikator proszkowy MS elite M5 jest przeznaczony 

wyłącznie do stosowania w malowaniu proszkowym. 
Został on opracowany zgodnie z uznanymi przepisami 
bezpieczeństwa do stosowania w strefach zagrożonych 
wybuchem zgodnie z dyrektywą RL 2014/34/UE.

2. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe. Producent 
nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. Ryzyko 
leży wyłącznie po stronie użytkownika. Jeśli ręczny 
aplikator proszkowy MS elite M5 lub jego warunki pracy 
są zmieniane, lub mają być użyte materiały różniące się 
od specyfikacji producenta, należy uzyskać pisemną 
zgodę Carlisle Fluid Technologies.

3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje 
również przestrzeganie instrukcji obsługi, konserwacji i 
serwisowania dostarczonych przez producenta. Ręczny 
aplikator proszkowy MS elite M5 może być używany, 
konserwowany i naprawiany wyłącznie przez osoby 
przeszkolone w zakresie obsługi sprzętu i zagrożeń z 
nim związanych.

4. Uruchomienie (to znaczy rozpoczęcie pracy zgodnie z 
instrukcją) jest zabronione do momentu stwierdzenia, że 
ręczny aplikator proszkowy MS elite M5 jest zainstalowany 
i okablowany zgodnie z dyrektywą maszynową (2006/42/
WE). Należy również zwrócić uwagę na normę EN 60204-
1 (Bezpieczeństwo maszyn).

5. Nieautoryzowane modyfikacje ręcznego aplikatora 
proszkowego MS elite M5 wyłączają odpowiedzialność 
producenta.

6. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących 
zapobiegania wypadkom oraz innych ogólnie uznanych 
przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów 
budowlanych.

7. Należy również uwzględnić i przestrzegać wszelkich 
przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym 
kraju.

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

Ochrona  
przeciwwybuchowa

Klasa  
ochrony

Maks. temperatura 
powierzchni

Przepisy bezpieczeństwa dla elektrosta-
tycznego malowania proszkowego

1.  Wszystkie elementy przewodzące w obszarze natryski-
wania muszą być uziemione do prawdziwego uziemienia 
o rezystancji nie większej niż 1 MΩ mierzonej przy 
napięciu co najmniej 250 V.

2.  Podłoże w obszarze powlekania musi być elektro-
statycznie przewodzące (zwykły cement jest z reguły 
przewodzący). (Pomiar zgodny z normą EN1081)

3.  Operator musi nosić obuwie antystatyczne, np. ze 
skórzanymi podeszwami. (Zgodnie z normą EN 344-1 
buty).

4. Podczas używania ręcznego aplikatora proszkowego, 
ręka operatora musi ściśle przylegać do uchwytu. Jeżeli 
noszone są rękawice, muszą one przewodzić elektrosta-
tycznie lub dłoń musi mieć odpowiednie wycięcie, aby 
umożliwić bezpośredni kontakt z przewodzącą czarną 
częścią uchwytu. Przykład odpowiedniego wycięcia 
pokazany jest na następnej stronie. (EN 1149-1, EN 
1149-2)

 � Urządzenie to może być niebezpieczne, jeśli 
nie jest obsługiwane zgodnie z informacjami 
zawartymi w niniejszej instrukcji! Ponadto należy 
przestrzegać obowiązujących w danym kraju 
przepisów bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej.

 � Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny przebywać 
w obszarze elektrostatycznego napylania proszku. W 
tych obszarach mogą powstawać silne wysokie napięcia 
i pola elektromagnetyczne.

 � Operator musi zapewnić, że ręczny sprzęt do 
malowania proszkowego i akcesoria są testowane 
zgodnie z wymogami, powinno to być wykonywane 
co najmniej raz w roku przez eksperta w zakresie 
bezpiecznego stanu roboczego.

2813 ll 2D 2mJ
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5.  Dostarczony kabel uziemiający (zielony / żółty) musi być 
podłączony do śruby uziemiającej elektrostatycznego 
ręcznego urządzenia do malowania proszkowego. Kabel 
uziemiający musi mieć dobre połączenie metaliczne 
odpowiednio z komorą powlekania, jednostką odzysku 
i łańcuchem przenośnika. Wszystkie zawieszone 
przedmioty muszą być podłączone do uziemienia. 
Należy używać dostarczonego węża proszkowego, 
ponieważ zapewnia on uziemienie aplikatora.

6.  Przewody doprowadzające napięcie i proszek do 
aplikatorów proszkowych muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i 
chemicznymi.

7.  Główne przyłącze mocy urządzenia do malowania 
proszkowego MS musi być elektrycznie zazębione z 
układem odprowadzania spalin komory do malowania 
proszkowego. Urządzenie do malowania proszkowego 
może być włączone tylko wtedy, gdy pracuje powietrze 
odlotowe.

8.  Powietrze kabiny musi być sprzężone ze sterownikiem 
aplikatora proszkowego. Jeżeli kabina jest wyłączona, 
to sterownik jest wyłączony.

9.  Aplikator do natrysku proszkowego może być 
eksploatowany wyłącznie w obudowie do natrysku 
proszkowego z wentylacją przemysłową. Obsługa tworzy 
strefę zagrożenia wokół aplikatora do natryskiwania 
proszku. (Odniesienie EN 16985: 2018 NFPA-33)

10.  Operator musi zapewnić, że średnie stężenie proszku 
w powietrzu nie przekracza 50% dolnej granicy 
wybuchowości (UEG=maksymalne dopuszczalne 
stężenie proszku/powietrze). Jeśli UEG nie jest 
wiarygodnie znana, średnia UEG nie może przekraczać 
10 g/m3 (musi spełniać wymagania normy EN 12981).

11.  Urządzenia do napylania proszkowego powinny być 
corocznie sprawdzane przez operatora pod kątem 
ochrony przeciwwybuchowej.

12.  Uziemienie wszystkich części przewodzących (haki, 
przenośniki łańcuchowe itp.) musi być sprawdzane co 
najmniej raz w tygodniu. Rezystancja uziemienia musi 
być mniejsza niż 1 MΩ (megaom).

13.  Przy czyszczeniu aplikatora proszkowego oraz przy 
wymianie dysz sterownik musi być wyłączony.

14.  Podczas pracy ze środkami czyszczącymi, które mogą 
wytwarzać niebezpieczne opary, należy przestrzegać 
wskazówek producenta. Nie należy stosować 
łatwopalnych środków czyszczących. Przed użyciem 
łatwopalnych środków czyszczących należy wyłączyć 
urządzenie do rozpylania proszku, odłączyć je od 
zasilania, zabezpieczyć przed ponownym podłączeniem 
i pozwolić, aby rozładowało się do prawdziwego 
uziemienia.

15.  Proszek musi być stosowany zgodnie z instrukcjami 
producenta.

16.  Przy utylizacji proszku i środków czyszczących 
należy przestrzegać wskazówek producenta oraz 
obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

17.  W przypadku uszkodzeń (pęknięte części, pęknięcia 
itp.), elementy te należy usunąć, a aplikator proszkowy 
przestać obsługiwać.

18. Naprawy w żadnym wypadku nie mogą być przeprowadzane 
w obszarze niebezpiecznym. Naprawy muszą być 
wykonywane przez autoryzowane centra serwisowe MS 
Powder. Można stosować wyłącznie oryginalne części 
zamienne i zużywalne MS Powder, w przeciwnym razie 
traci się gwarancję i zezwolenie agencji.

ZAWIADOMIENIE O 
NIESZKODLIWYCH 
WYŁADOWANIACH

Powrót do spisu treści
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Po włączeniu wysokiego napięcia na końcówce powstaje 
jarzenie lub wyładowanie koronowe. Jest to widoczne tylko 
w ciemnym otoczeniu. Gdy elektroda znajduje się w pobliżu 
uziemionego przedmiotu, można zaobserwować to zjawisko 
fizyczne. To żarzące się wyładowanie nie powoduje zapłonu i 
nie wpływa na funkcjonowanie systemu. Kiedy elektroda zbliża 
się do obrabianego elementu, sterownik automatycznie obniża 
wysokie napięcie do bezpiecznej wartości lub, w zależności 
od ustawienia, wyłącza wysokie napięcie.

Dotykanie palcem plastikowych części ręcznego aplikatora 
proszkowego może powodować nieszkodliwe wyładowania 
zwane wyładowaniami szczotkowymi. Wyładowania te na 
elementach z tworzywa sztucznego są spowodowane przez 
pole wysokiego napięcia aplikatora. Nie mają one jednak wy-
starczającej energii, aby spowodować zapłon.

UWAGI DOTYCZĄCE    
BEZPIECZEŃSTWA
Każda osoba odpowiedzialna za instalację, uruchomienie, 
obsługę, konserwację i naprawę urządzenia do natryskiwania 
proszkowego musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, a 
w szczególności rozdział "Bezpieczeństwo". Przedsiębiorstwo 
użytkujące musi zapewnić, że użytkownik posiada niezbędną 
wiedzę fachową do pracy z urządzeniem do napylania prosz-
kowego i jego zagrożeniami. Sterownik MS elite do aplikatorów 
natryskowych można zainstalować i obsługiwać wewnątrz strefy 
22. Aplikatory natryskowe są zatwierdzone dla strefy 21 i strefy 22. 
Urządzenie do napylania proszkowego może być obsługiwane 
wyłącznie przez przeszkolony i autoryzowany personel. Dotyczy 
to w szczególności prac przy urządzeniach elektrycznych, które 
mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednich specja-
listów. Przed przystąpieniem do prac związanych z instalacją, 
uruchomieniem, ustawieniem, obsługą, zmianą warunków pracy 
i trybów pracy, konserwacją, przeglądami lub naprawami należy 
wykonać niezbędne procedury wyłączenia określone w instrukcji 
obsługi. Urządzenie do napylania proszkowego jest wyłączane 
wyłącznikiem głównym lub, jeśli istnieje, wyłącznikiem awaryj-
nym. Poszczególne komponenty mogą być włączane i wyłączane 
podczas pracy za pomocą odpowiednich przełączników.

Indywidualne wskazówki bezpieczeństwa dla użytkownika i / 
lub personelu obsługującego.

1.  Użytkownik powinien powstrzymać się od wszelkich prac, 
które zagrażają bezpieczeństwu technicznemu urządzenia 
do napylania proszkowego.

2.  Operator musi przyczynić się do tego, aby przy urządze-
niu do natryskiwania proszkowego nie pracowały osoby 
nieupoważnione (np. poprzez zainstalowanie urządzeń 
zabezpieczających przed nieuprawnionym użyciem).

3.  Pracodawca jest zobowiązany do stworzenia instrukcji 
obsługi w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych. 
Instrukcje te muszą szczegółowo określać, co musi nastą-
pić podczas obchodzenia się z materiałami niebezpiecz-
nymi, zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz niezbędne 
środki ochronne i zasady postępowania, których należy 
przestrzegać. Te instrukcje obsługi muszą być napisane w 
języku pracowników w zrozumiałej formie i umieszczone 
w odpowiednim miejscu znanym pracownikom.

4.  Operator jest zobowiązany do sprawdzenia całego syste-
mu natrysku proszkowego co najmniej raz na zmianę pod 
kątem widocznych uszkodzeń oraz do natychmiastowego 
zgłaszania wszelkich zmian (w tym wydajności) mających 
wpływ na bezpieczeństwo.

5.  Przedsiębiorstwo musi zadbać o to, aby urządzenie do 
rozpylania proszku było eksploatowane tylko w nienagan-
nym stanie technicznym.

6.  W razie potrzeby firma zapewni operatorowi środki ochrony 
osobistej (np. maskę na twarz).

7.  Użytkownik musi zapewnić czystość i przejrzystość prze-
strzeni roboczej przy i wokół urządzenia do napylania 
proszkowego.

8.  Nie wolno odłączać ani usuwać z eksploatacji żadnych 
urządzeń zabezpieczających. Jeśli w celu wyposażenia, 
naprawy lub konserwacji urządzenia konieczne jest 
odłączenie urządzeń zabezpieczających, to urządzenia 
zabezpieczające należy ponownie zamontować natych-
miast po zakończeniu konserwacji. Wszystkie czynności 
konserwacyjne mogą być przeprowadzane tylko na odłą-
czonym urządzeniu do natryskiwania proszkowego.

9.  Czynności takie jak kontrola zawiesinowania proszku, 
regulacja wysokiego napięcia lub podobne nie mogą być 
wykonywane na aktywnie zasilanym urządzeniu natrysko-
wym.

UWAGI O ZAGROŻENIACH DLA 
BEZPIECZEŃSTWA
Prąd/napięcie
Ważne jest, aby powtórzyć, że istnieje bezpośrednie zagroże-
nie dla zdrowia i bezpieczeństwa, jeżeli procedury wyłączania 
wysokiego napięcia nie są prawidłowo przestrzegane.

Powrót do spisu treści



BEZPIECZEŃSTWO PL

12 / 40 www.carlisleft.comPA-17-08-R6 (02/2022)

Urządzenia pod napięciem nie mogą być obsługiwane 
przy włączonym zasilaniu. Przed przystąpieniem do prac 
serwisowych należy odłączyć zasilanie.

Proszek
Niekorzystne stężenia proszku w powietrzu mogą zapalić się 
w obecności źródeł iskrzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny 
za zapewnienie wystarczającej ilości powietrza w obudowie 
powłoki. Proszek leżący na podłodze wokół urządzenia 
do rozpylania proszku stanowi bezpośrednie zagrożenie 
poślizgnięcia się.

Ładunek statyczny
Niektóre z możliwych konsekwencji naładowania statycznego 
to naładowanie osób, porażenie prądem lub iskry. Należy 
unikać obciążania przedmiotów i osób.

Uziemienie
Wszystkie części przewodzące prąd elektryczny w obszarze 
natryskiwania oraz przedmioty obrabiane muszą być 
uziemione. Rezystancja uziemienia każdego przedmiotu 
obrabianego nie może przekraczać 1 MΩ. Opór ten musi 
być regularnie sprawdzany. Wszelkie uchwyty lub wieszaki 
na elementach roboczych muszą zapewniać, że elementy te 
pozostaną uziemione. Jeśli element roboczy jest zawieszony, 
wieszak musi być utrzymywany w czystości, aby zachować 
niezbędną przewodność. Aby sprawdzić uziemienie, należy 
przygotować odpowiednie przyrządy na stanowisku pracy.

Energia pneumatyczna
W przypadku dłuższych przerw w pracy lub przestojów, 
urządzenie do natryskiwania proszkowego musi być 
pozbawione ciśnienia. Uszkodzenie węża pneumatycznego 
przy niekontrolowanym wycieku i niewłaściwym użyciu 
sprężonego powietrza może spowodować obrażenia ciała.

Punkty zgniatania i ścinania
Podczas pracy ruchome części mogą samoczynnie 
przemieszczać się w obszarze roboczym. Tylko przeszkolone 
i upoważnione osoby mogą zbliżać się do tego urządzenia. 
Barierki muszą być wykonane na miejscu zgodnie z lokalnymi 
przepisami bezpieczeństwa.

Ograniczenia dostępu z określonego powodu
Użytkownik musi zapewnić, że podczas napraw części 
elektrycznych spełnione są lokalne warunki dotyczące 
bezpieczeństwa. Należy podjąć dodatkowe środki, takie 
jak bariery, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi.

Zakaz dokonywania samowolnych przeróbek i 
zmian w maszynie
Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje lub zmiany 
urządzenia do napylania proszkowego są niedozwolone 
ze względów bezpieczeństwa. Urządzenie do napylania 
proszkowego nie może być używane, jeśli jest uszkodzone, 
a uszkodzona część musi być natychmiast wymieniona 
lub naprawiona. Można stosować wyłącznie oryginalne 
części zamienne MS Powder. Uszkodzenia spowodowane 
użyciem innych części powodują utratę gwarancji. Naprawy 
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę 
lub autoryzowane centrum naprawcze. Nieautoryzowane 
modyfikacje mogą prowadzić do obrażeń ciała i szkód 
materialnych. Gwarancja udzielona przez MS Powder oraz 
zatwierdzenia agencji zostają unieważnione.
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ATEX/FM/UKEX

Poniższe instrukcje dotyczą urządzeń objętych certyfikatem 
o numerze FM 19ATEX0004X i FM21UKEX0140X:

1. Urządzenie może być stosowane z proszkami palnych 
z grup aparaturowych II i klasy temperaturowej T6.

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

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

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

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

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

 Patrz "Spis treści" niniejszej instrukcji serwisowej:

 a. Instalacja 
 b. Obsługa 
 c. Konserwacja 
 d. Identyfikacja części 

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

8. Certyfikacja tego urządzenia opiera się na następujących 
materiałach użytych do jego budowy:

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

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

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

 Patrz "Specyfikacja" w rozdziale "Wprowadzenie":

 a. Kaskada wysokiego napięcia jest pokryta epok-  
 sydem odpornym na rozpuszczalniki.

9. Podsumowanie oznaczeń certyfikacyjnych znajduje się 
w rozdziale "ATEX" na następnej stronie.

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

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

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

Powrót do spisu treści
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MS elite M5 615210 ATEX/UKEX
Definicje oznakowania produktu

Numer certyfikatu Ex: FM 19ATEX0004X i FM21UKEX0140X

 FM =  jednostka notyfikowana wykonująca 
  badania typu UE

 19 =  rok badania

 ATEX =  odniesienie do dyrektywy ATEX

 0004 =  numer seryjny dokumentu

 X =  obowiązują specjalne warunki bezpiecznego  
  użytkowania

 Ex =  specjalne oznaczenie ochrony  
  przeciwwybuchowej

 II =  Grupa urządzeń; 
  charakterystyka strefy niebezpiecznej

 2  Kategoria sprzętu

 D = Rodzaj atmosfery wybuchowej (pył)

EEx 2mJ = Aplikator MS elite M5 jest odpowiedni do 
stosowania w ręcznych instalacjach natryskowych zgodnych 
z normą EN 50050-2: 2013, ponieważ jest to klasa typu A z 
limitem energii wyładowania 2mJ.

 X =  Specjalne warunki bezpiecznego użytkowania

1. Niniejsze urządzenie musi być używane zgodnie z normą 
EN 50050-2 dla zastosowań ręcznych.

2. Zatwierdzony do bezpiecznego użytku w konfiguracji 
zgodnej z rysunkiem 835091 lub 835091 lub 835092.

3. Należy stosować się do instrukcji, aby uniknąć ryzyka 
powstawania ładunków elektrostatycznych.

II 2D

Oznakowanie produktu

Konfiguracja FM
Ta aplikacja posiada aprobatę FM, ATEX i UKEX, jeśli w 
konfiguracji używane są komponenty przedstawione na 
stronie 15.

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

Powrót do spisu treści



APROBATY (ATEX/FM/UKEX)PL

15 / 40www.carlisleft.com PA-17-08-R6 (02/2022)

615210
Nr modelu bazowego
(Tylko informacje dotyczące zamawiania)

615215 Przedłużenie do rozpylaczy płaskich F150 
615216 Przedłużenie do rozpylaczy płaskich F300 
615218 Zestaw okrągłych dysz rozpylających R1 
615225 Zestaw przedłużanych okrągłych dysz rozpylających R150
615226 Zestaw przedłużanych okrągłych dysz rozpylających R300
615258 Montaż płaskiej dyszy rozpylającej 3 mm (w zestawie)
615130-X Zespół dyszy płaskostrumieniowej 3, 4, 5 (strony równoległe)
615050-1X Przedłużenie dyszy płaskiej (150 mm)
615050-3X Przedłużenie dyszy płaskiej (300 mm)

Nr części Opis

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

615218

615225, 615226
615213

Pełna lista konfiguracji użytkowych — patrz 835091, 835092, 805700.

APROBATY (ATEX/FM/UKEX)

RYS. konfiguracyjny 835091, 835092, 805700

DOSTĘPNE AKCESORIA

Powrót do spisu treści
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SPECYFIKACJE

Wymiary:
 Masa: 458 g (bez kabla i węża) (15,1 oz.)

 Długość:  350 mm (dysza płaska) (13,7”)

Dane elektryczne: 
 Częstotliwość: 40 kHz 

 Napięcie wyjściowe: 100 kV DC, maks.

 Prąd wyjściowy: 110 µA, maks.

 Polaryzacja: Negatywna

 

Dane pneumatyczne: 
 Ciśnienie wejściowe powietrza (zasilanie główne): 6 bar, maks. (87 psig)

 Natężenie przepływu proszku: Zmienne do 450 g/min

Jakość sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573.1: 
 Resztkowa zawartość wody w sprężonym powietrzu:  maks. 1,3 g/m3 przy punkcie rosy 7°C

 Resztki oleju w sprężonym powietrzu:  maks. 0,01 mg/m3

 Przepustowość powietrza: 5–20 Nm3/h

Warunki otoczenia: 10–40°C 
   W przypadku stosowania proszków niskotemperaturowych,  
   temperatura otoczenia poniżej 
   30°C może być konieczna.

Proszek użytkowy: Proszek z tworzywa sztucznego, proszek metaliczny

 

Numery certyfikatów: FM 18US0005, FM 18CA0001, FM 19ATEX0004X, FM21U-

KEX0140X

 Środowiskowy stopień ochrony: IP 64

 Zakres temperatur: Bez silnika wibracyjnego 10–85°C (50–185°F)
   Z silnikiem wibracyjnym 10–135°C (50–185°F)

Ochrona przed zapłonem: 2 mJ zgodnie z normą EN 50050-2013

Powrót do spisu treści
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WPROWADZENIE

OPIS PRODUKTU
Aplikacja
Ręczny aplikator proszkowy MS elite M5 jest przeznaczony 
wyłącznie do elektrostatycznego powlekania proszkami 
organicznymi. Każde inne użycie jest uważane za niewła-
ściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe 
szkody, ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik!

Ręczny aplikator proszkowy MS elite M5 jest odpowiedni do 
elektrostatycznego powlekania przedmiotów o wszystkich 
kształtach i geometrii, które mogą być uziemione.

Przewidywalne niewłaściwe użycie
• Powlekanie obiektów nieuziemionych
• Stosowanie emalii w proszku
•  Nieprawidłowo ustawione wartości powietrza  

zasilającego proszek
•  Nieprawidłowo ustawione wartości powietrza  

płuczącego elektrody (powietrze pistoletu)
• Stosowanie wilgotnego proszku

Artykuł nr

ZAKRES DOSTAWY
Opis

615210  MS elite M5
  Zestaw płaskich dysz natryskowych 
 (615214 zawarty w 615210)

PA-17-08 Niniejsza instrukcja serwisowa w formie 
elektronicznej na nośniku pamięci USB

Ręczny aplikator elite M5 otrzymuje zasilanie ze sterownika, 
który zasila kaskadę generującą ładunek wysokiego napięcia 
DC do elektrody, tworząc pole elektrostatyczne pomiędzy 
dyszą a celem.

Jedną z wielu cech ręcznego aplikatora proszkowego MS 
elite M5 jest to, że energia elektryczna, która jest dostępna 
z rezystancyjnej elektrody ładującej, jest ograniczona 
do optymalnego poziomu bezpieczeństwa i wydajności. 
System nie jest w stanie wyzwolić wystarczającej energii 
elektrycznej lub cieplnej podczas normalnych warunków 
pracy, aby spowodować zapłon określonych materiałów 
niebezpiecznych w ich najłatwiej zapalnych stężeniach w 
powietrzu.

Gdy elektroda aplikatora zbliża się do masy, obwody 
aplikatora powodują, że wysokie napięcie zbliża się do 
zera, podczas gdy prąd zbliża się do wartości maksymalnej.

Powrót do spisu treści
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  Nr pozycji  Opis

1 Korpus aplikatora
2 Panel operatora
3 Nakrętka dyszy
4 Płaska dysza rozpylająca
5 Wyzwalacz
6 Złącze kabla aplikatora
7 Złącze węża proszkowego
8 Króciec wlotu powietrza aplikatora

WYSZCZEGÓLNIENIE CZĘŚCI RĘCZNEGO APLIKATORA MS Elite M5

3
4

1

2

5

6

7

8
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FUNKCJA
Po uruchomieniu spustu (1) (sterownik jest włączony), w 
aplikatorze natryskowym uruchamiana jest kaskada. Rów-
nocześnie uruchamiane jest zasilanie w proszek (2) oraz 
zasilanie w powietrze (3) i przesyłane do aplikatora rozpy-
lającego. Proszek przesuwa się po aplikatorze i wchodzi w 
kontakt z wysokim napięciem.

Wysoka różnica napięć pomiędzy uziemionym przedmiotem 
obrabianym a elektrodą aplikatora powłoki wytwarza pole 
elektryczne, które przenosi ujemny ładunek na poszczególne 
cząstki proszku.

Ponieważ cząsteczki te mają taki sam ładunek jak aplikator 
natryskowy, są odpychane, rozpraszane w drobną chmurę 
i osadzane równomiernie na szlifowanym detalu. Proszek, 
który początkowo nie styka się z obrabianym elementem, 
jest wyłapywany przez pole elektryczne i owija się na tylnej 
stronie obrabianego elementu. Ta technologia malowania 
proszkowego zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie 
materiału, oszczędność czasu, znacznie lepszą jakość 
powłoki, minimalne nakłady na czyszczenie oraz zdrowe 
środowisko pracy.

2

3

1
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Powietrze aplikatora

Wysokie napięcie

FUNKCJE DYSZ

Płaska dysza wentylatorowa
Powietrze aplikatora jest używane do chłodzenia elek-
trody w płaskiej dyszy rozpylającej podczas pracy, aby 
zapobiec fuzji udarowej.

Okrągła dysza rozpylająca
Powietrze aplikatora jest używane do chłodzenia elek-
trody podczas pracy, aby zapobiec fuzji udarowej.

Wysokie napięcie

Powietrze aplikatora

Powrót do spisu treści
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INSTALACJA

BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE 
SIĘ RĘCZNYM APLIKATOREM 
PROSZKOWYM

1.  Nigdy nie kierować aplikatora proszkowego w stronę 
jakiejkolwiek osoby z jakiegokolwiek powodu.

2.  Osoby z rozrusznikiem serca nie mogą w żadnym momencie 
przebywać w obszarze pomiędzy aplikatorem natryskowym 
a powlekanym elementem roboczym. Występuje tu pole 
wysokiego napięcia.

3.  W przypadku wystąpienia problemu należy rozwiązać go w 
sposób opisany w rozdziale Konserwacja: Rozwiązywanie 
problemów.

4.  Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania 
wypadkom.

5.  Należy zawsze przestrzegać informacji zawartych w 
niniejszej instrukcji, a w szczególności ogólnych instrukcji 
bezpieczeństwa i ostrzeżeń.

URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA 
RĘCZNEGO APLIKATORA 
PROSZKOWEGO MS elite M5

ADNOTACJA

OSTROŻNIE!

OSTROŻNIE!

 � Przed włączeniem tego urządzenia należy zapo-
znać się z jego obsługą. 

 � NIE WOLNO dotykać dyszy aplikatora, gdy włą-
czone jest wysokie napięcie. 

 � Nie stać przed urządzeniem natryskowym.

 � Podczas podłączania aplikatora proszkowego, 
jednostki sterującej i akcesoriów, sterownik musi być 
wyłączony za pomocą wyłącznika głównego.

 � Przed przystąpieniem do instalacji i urucho-
mienia należy zapoznać się z odpowiednimi 
instrukcjami. 

 � Sprawdzić, czy dostarczono wszystkie ele-
menty do montażu. 

 � Wysoka jakość sprężonego powietrza jest nie-
zbędna do pracy systemu malowania proszkowego.

Powrót do spisu treści
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O S T R Z E Ż E N I E!

POŁĄCZENIA KABLI I WĘŻY

 � Złącze kabla aplikatora jest wpustowe, aby zapew-
nić prawidłowe podłączenie kabla aplikatora  do apli-
katora. Złącze powinno być dokręcone z siłą 0,6 Nm.

ŁĄCZENIE
Połączyć Od                                                   Do 

Podłączanie do sterownika

Kabel ręcznego aplikatora 
proszkowego

Złącze aplikatora Aplikator proszkowy Sterownik

Wąż powietrza dozowania Czerwony przewód  
powietrza dozowania

Sterownik Wtryskiwacz powietrza 
dozowania

Przewód powietrza  
zasilającego

Niebieski przewód  
powietrza zasilającego

Sterownik Wtryskiwacz powietrza 
zasilającego

Przewód pistoletu  
automatycznego

Czarny przewód powietrza 
do płukania

Sterownik Powietrze do płukania 
pistoletu aplikatora

Przewód powietrza  
zawiesinowania

Tylko sterownik  
urządzenia Deluxe

Sterownik Zbiornik zawiesinowy

Podłączanie wtryskiwacza proszkowego

Przewód zasilania  
powietrzem

Przewód zasilania 
powietrzem (niebieski)

Sterownik Połączenie zasilania  
powietrzem na  
wtryskiwaczu

Wąż powietrza dozowania Sterownik powietrza 
dozowania (czerwony)

Sterownik Przyłącze powietrza  
dozowaniana  
wtryskiwaczu

Wąż proszkowy Wyjście wtryskiwacza  
proszkowego

Aplikator proszkowy

Powrót do spisu treści
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU STERUJĄCEGO MS elite 
DO WÓZKA WIBRACYJNEGO

Sygnały  
kontrolne  
wibratora  
24 VDC

230/110V
50/60Hz 6 bar na wlocie  

(87 psig) Ciśnienie  
powietrza (maks.)

Powrót do spisu treści
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SCHEMAT OKABLOWANIA MODUŁU STERUJĄCEGO MS elite 
DLA ZBIORNIKA ZAWIESINOWEGO

230/110V
50/60Hz 

Sygnały  
kontrolne  
wibratora  
24 VDC

6 bar na wlocie  
(87 psig) Ciśnienie  
powietrza (maks.)

Powrót do spisu treści



INSTALACJAPL

25 / 40www.carlisleft.com PA-17-08-R6 (02/2022)

SCHEMAT POŁĄCZEŃ RUROWYCH DO STOSOWANIA Z 610190-11

6 bar na wlocie  
(87 psig) Ciśnienie  
powietrza (maks.)

Powrót do spisu treści
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O S T R Z E Ż E N I E!
O S T R Z E Ż E N I E!

O S T R Z E Ż E N I E!

PODŁĄCZENIE RĘCZNEGO 
APLIKATORA PROSZKOWEGO
Wąż proszkowy jest podłączany za pomocą szybkozłączki. 
Umożliwia to szybkie podłączanie i odłączanie węża prosz-
kowego. Wąż proszkowy jest zablokowany w aplikatorze. 
Wąż proszkowy może być podłączony poprzez naciśnięcie 
pozycji 1 poniżej, aby otworzyć połączenie blokujące. Po 
całkowitym wsunięciu rurki zdjąć nacisk na element 1, co 
spowoduje zablokowanie rurki w miejscu. 

STEROWNIKI PODŁĄCZANE 
RĘCZNEGO APLIKATORA 
PROSZKOWEGO MS Elite
Ręczny aplikator proszkowy MS elite może być obsługiwany 
wyłącznie za pomocą jednego z następujących sterowników:

• Jednostka MS Topcase Deluxe 461959-XXXXD
• Jednostka MS Topcase Basic 461959-XXXXB
• Jednostka wózka MS Topcase Elite  (805700-XXXX) 
• Zespół modułu CP2 610190-XX

3

4

1

2

 � Urządzenia te mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do zastosowań opisanych powyżej.

 � Nie odłączać ani nie podłączać kabla aplikatora, 
gdy aplikator jest włączony. Przed wykonaniem tego za-
dania należy wyłączyć zasilanie w jednostce sterującej.

Instrukcja montażu
1.  Upewnić się, że dostępne jest prawdziwe połączenie z 

uziemieniem. Podłączyć do tego złącza źródło proszku 
i uziemienie węża powietrznego.

2.  Podłączyć wąż powietrzny do aplikatora ręcznego.

3.  Podłączyć kabel sterownika do dolnej części aplikatora i 
sterownika. Upewnić się, że sterownik jest wyłączony.

4.  Za pomocą sterownika włączyć i uruchomić powietrze 
bez proszku. Sprawdzić, czy w złączach nie ma wycieków 
powietrza.

5.  Wyłączyć zasilanie aplikatora proszkowego za pomocą 
sterownika.

 � Rezystancja rurki proszkowej jest mniejsza niż 
1 MΩ na całej długości.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące 
podłączania systemu proszkowego, patrz instrukcja 
systemów wózka PA-18-03 Elite.

6.  Podłączyć wąż do proszku do tylnej części aplikatora.

7.  Włączyć aplikator proszku za pomocą sterownika i spraw-
dzić, czy nie ma przecieków w połączeniach proszku.

1 - Sprzęgło szybkozłączne
2 - Przyłącze węża proszkowego
3 - Przyłącze powietrza do pistoletu
4 - Złącze elektryczne kabla sterownika
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O S T R Z E Ż E N I E!

O S T R Z E Ż E N I E!

OBSŁUGA

UZIEMIENIE
Uziemić prawidłowo system malowania  
proszkowego.
W celu uzyskania dobrej powłoki proszkowej oraz ze 
względów bezpieczeństwa (patrz przepisy bezpieczeństwa) 
system malowania proszkowego musi być prawidłowo 
uziemiony.

Warunkiem optymalnego powlekania proszkowego jest 
dobre uziemienie obrabianego elementu. Słabo uziemiony 
element roboczy powoduje:

1. Słabe pokrycie
2. Nierówna grubość powłoki

Wymagane jest uziemienie za pomocą złącza miedzianego o 
średnicy co najmniej 11 mm2 do uziemienia systemu. Kabel 
uziemiający musi mieć dobre połączenie metaliczne z obu-
dową powłoki, jednostką odzysku i łańcuchem przenośnika. 
Wszystkie zawieszone obiekty muszą być podłączone do 
uziemienia.

 � Uziemienie wszystkich części przewodzących (np. 
haków, przenośników łańcuchowych itp.) musi być 
sprawdzane co najmniej raz w tygodniu. 

 � Rezystancja uziemienia musi wynosić <1 MΩ (megaom).

 � Wszystkie elektryczne linie zasilające muszą być 
wyposażone w przewód uziemiający i podłączone. 
Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego z 
przewodem uziemiającym.

OBSŁUGA
Z tyłu ręcznego aplikatora proszkowego znajduje się panel 
sterowania. Dzięki temu można zmieniać programy i regu-
lować ilość proszku. Naciskając przyciski strzałek można 
przełączać się pomiędzy zmianami programu a ustawieniami 
ilości proszku.

Można przełączać między trybem 
proszku a trybem programu

Świeci na 
czerwono, 
gdy program 
jest gotowy do 
przełączenia

Świeci na zielono, 
gdy jest gotowa 
do regulacji ilości 
proszku

Zwiększanie ilości proszku / 
Zmiana programu

Zmniejszenie ilości proszku /
zmiana programu

3. Natrysk z powrotem na aplikator i użytkownika
4. Niebezpieczny ładunek elektryczny z obrabianego 
przedmiotu

Wymagania dla dobrego uziemienia są następujące:
•  Wszelkie wieszaki używane do zawieszania ele-

mentów roboczych muszą być przewodzące prąd 
elektryczny i podłączone do uziemienia. Podłoże tych 
wieszaków powinno być sprawdzane co najmniej raz 
w tygodniu. Jeśli opór regularnie przekracza 1 MΩ, 
wieszaki należy czyścić częściej niż raz na tydzień.

•  Wąż proszkowy musi mieć rezystancję mniejszą niż 
1 MΩ i powinien być regularnie sprawdzany.

Ważne:
1.  Resztki proszku muszą być regularnie usuwane z wie-

szaków.

2.  Przewód uziemiający musi być podłączony do jednostki 
sterującej.

Powrót do spisu treści
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Nacisnąć przycisk 
strzałki, aby przejść do 
trybu Program

ZMIANA ILOŚCI PROSZKU NA RĘCZNYM APLIKATORZE PROSZKOWYM
Nacisnąć przycisk strzałki, 
aby przejść do trybu 
powlekania

Na module sterownika świeci się 
wybrany program.

Zawory będą widoczne na 
module sterownika

ZMIANA PROGRAMU NA RĘCZNYM APLIKATORZE PROSZKOWYM

Program można zmienić za 
pomocą przycisku +/-. Nacisnąć 
ponownie przycisk strzałki, aby 
potwierdzić.

Dioda LED P świeci 
się na czerwono, gdy 
tryb jest aktywny.

Dioda LED chmury 
proszku świeci 
się na zielono, co 
oznacza, że tryb jest 
aktywny.

Ilość proszku można regulować 
za pomocą przycisku +/-

O S T R Z E Ż E N I E! ADNOTACJA
 � Podczas zmiany programu lub ilości proszku całą 

operację należy wykonać tylko jedną metodą (tylna strona 
aplikatora lub elementy sterujące Topcase). Aby uzyskać 
więcej informacji, należy zapoznać się z odpowiednią 
instrukcją Topcase.

 � W celu obsługi instalacji należy przestrzegać 
instrukcji obsługi odpowiednich jednostek sterujących. 
nr ref. PA-19-06.

Powrót do spisu treści
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OSTROŻNIE!

O S T R Z E Ż E N I E!

OSTROŻNIE!

KONSERWACJA
RĘCZNY APLIKATOR 
PROSZKOWY MS elite M5

Czyszczenie i wymiana dysz
Przerwa w pracy

W przypadku przerwania pracy, aplikator proszkowy powinien 
zostać przedmuchany i oczyszczony z resztek proszku.

Czyszczenie wstępne:
1.  Wyłączyć sterownik.

2.  Wyciągnąć wtryskiwacz proszkowy z przyłącza wtryski-

wacza, tak aby nie można było podawać więcej proszku.

3.  Przytrzymać aplikator proszkowy w obudowie sprayu i 
oczyścić aplikator proszkowy z proszku za pomocą sprężo-
nego powietrza.

4.  Wyczyść spust i elementy przełącznika za pomocą sprężo-

nego powietrza skierowanego do górnego i dolnego kanału 
powietrznego spustu. Powietrze jest wprowadzane tam, 
gdzie wskazują strzałki.

3

4

1

2

2

3

4

1

2

WYMIANA DYSZ
Demontaż dyszy

1.  Wyczyścić aplikator proszkowy w sposób opisany w 
rozdziale Czyszczenie wstępne i demontaż.

2.  Wyjąć dyszę (1) z rurki dyszy (3).

 � Części zużywające się w aplikatorze proszkowym, 
oznaczone literą W na liście części zamiennych, muszą 
być regularnie sprawdzane i w razie potrzeby wymieniane.

 � Konserwacja, naprawa lub wymiana części może 
być wykonywana wyłącznie przez przeszkolony 
personel Carlisle Fluid Technologies.

 � Podczas prac konserwacyjnych i czyszczenia 
sterownika musi być zawsze wyłączony wyłącznikiem 
głównym.

3.  Odkręcić nakrętkę dyszy (2) z korpusu aplikatora (4).

Powrót do spisu treści
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O S T R Z E Ż E N I E!

OSTROŻNIE!

ADNOTACJA

Wymiana dyszy

3 4

 � Przy wyjmowaniu i wkładaniu uchwytu dyszy 
należy zawsze zwracać uwagę na to, aby punkty 
kontaktowe były czyste i nieuszkodzone. 

 � Nie należy czyścić dysz rozpuszczalnikiem.

 � W każdym przypadku ręczne aplikatory prosz-
kowe muszą być zdemontowane do czyszczenia. 
(Kabel połączeniowy itp.). 

 � Nie można zagwarantować bezpieczeństwa użytkownika.

1.  Włożyć rurkę dyszy (3) do korpusu aplikatora (4), upew-
niając się, że obszar jest czysty, a styki są wyrównane. 
Upewnić się, że belka ścieralna i otwór dyszy do oprysku 
płaskiego są po wsunięciu ustawione poziomo do podłogi 
(patrz rysunek).

2.  Nałożyć nakrętkę dyszy (2) na rurkę dyszy (3) i ostroż-
nie nakręcić na korpus aplikatora (4) aż do uzyskania 
pewności.

3. Nałożyć dyszę (1) na rurkę dyszy (3). Wsunąć aż po 
ogranicznik.

4.  Ostrożnie wyciągnąć rurkę dyszy (3), nie przekręcając 
korpusu aplikatora (4).

5.  Zdjętą dyszę i aplikator proszkowy oczyścić sprężonym 
powietrzem.

3

4

2

2

1

4

3

 � Na tym etapie należy sprawdzić, czy pierścień 
przewodzący 461706 jest nienaruszony.

PIERŚCIEŃ PRZEWODZĄCY

LISTWA SCIERALNA

3
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Problem ogólny Możliwa przyczyna Rozwiązanie

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Belka ścierna lub dysza do oprysku płaskiego są 
nieprawidłowo zorientowane

Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilającego.

Nieprawidłowe podłączenie kabla sterownika/
aplikatora.

Niewystarczający dopływ powietrza

Uszkodzony bezpiecznik w sterowniku.

Niewłaściwe uziemienie.

Sprawdzić ustawienia wysokiego napięcia.

Zbyt duża ilość dostarczanego proszku.

Nadmierna wilgotność powietrza w kabinie 
proszkowej.

Kabel aplikatora/sterownika.

Uszkodzony bezpiecznik w sterowniku.

Niewłaściwe uziemienie.

Aplikator za daleko od części.

Węże zagięte.

Wycieki powietrza w systemie dostarczania proszku.

Niski poziom proszku.

Niewystarczający dopływ głównego powietrza.

Niewłaściwe ustawienia podawania proszku i 
powietrza dozującego.

Nagromadzenie proszku we wtryskiwaczu 
proszkowym.

Niewystarczający dopływ głównego powietrza.

Niewłaściwe ustawienia podawania proszku i 
powietrza dozującego.

Zużyty system dysz.

Patrz rozdział "Montaż dyszy".

Sprawdzić połączenia wtykowe.

Sprawdzić połączenia kablowe.

Sprawdzić główny dopływ powietrza.

Wymienić bezpiecznik.

Sprawdzić prawidłowe uziemienie części i wieszaka.

Wyregulować ustawienia wysokiego napięcia.

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

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

Sprawdzić ciągłość kabla i w razie potrzeby wymienić.

Wymienić bezpiecznik.

Sprawdzić uziemienie części i wieszaka.

Zapewnić odpowiednią odległość między aplikato-
rem a częścią. Zbyt duża odległość od części spo-
woduje pokrycie aplikatora i operatora (cząsteczki 
szukają najbliższego podłoża).

Sprawdzić węże.

Sprawdzić szczelność.

Sprawdź poziom mocy.

Sprawdzić główny dopływ powietrza.

Sprawdź ustawienia.

Sprawdzić i oczyścić/wymienić.

Sprawdzić główny dopływ powietrza.

Sprawdź ustawienia.

Wymienić system dysz.

Niespójna  
chmura proszku

Brak zasilania lub 
dostarczania  
powietrza

Brak elektrostatyki/
słabe pokrycie  
(np. brak zawijania, 
mała lub żadna  
przyczepność  
proszku)

niedostateczne  
pokrycie sprejem

Niewystarczający 
przepływ proszku

Chmura rozpylana 
nie jest już  
prawidłowa
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IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

Nr pozycji Część  
zużywalnaOpis

APLIKATOR RĘCZNY M5 – LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

460230 Nakrętka dyszy MS elite 
461775 Rurka dyszy
615213 Uchwyt dyszy W
615032 Zespół złącza proszkowego (zawiera 460110) W
460110-K5, -K25 Pierścień O-ring, złącze proszkowe / Zestaw W
615277, -K5 Zestaw do wymiany elektrod W
615260-00, -K5 Zespół przewodów Zestaw W
615214 Zespół płaskiej dyszy rozpylającej i elektrody W
615258 Płaska dysza rozpylająca C3 MS elite (zawiera pierścień O-ring 460105) W
460105-K5, K25, -K50 O-ring, zestaw dysz  W

615032

615258

615258 461775 615213

615214

615277

460230615258 461775 615213615277

615260-00

615260-00
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AKCESORIA

Nr części

PŁASKIE DYSZE ROZPYLAJĄCE "C3"
Opis

Nr części

PŁASKIE DYSZE ROZPYLAJĄCE STRUMIENIOWE "G"
Opis

615285-3 Zespół elektrody płaskiej dyszy rozpylającej strumieniowej o szerokości 3 mm
615285-4 Zespół elektrody płaskiej dyszy rozpylającej strumieniowej o szerokości 4 mm
615285-5 Zespół elektrody płaskiej dyszy rozpylającej strumieniowej o szerokości 5 mm
615130-3 Zespół płaskiej dyszy rozpylającej strumieniowej o szerokości 3 mm 
  (tylko dysza i pierścień O-ring, zawarte w 615285-3)
615130-4 Zespół płaskiej dyszy rozpylającej strumieniowej o szerokości 4 mm 
  (tylko dysza i pierścień O-ring, zawarte w 615285-4)
615130-5 Zespół płaskiej dyszy rozpylającej strumieniowej o szerokości 5 mm  
 (tylko dysza i pierścień O-ring, zawarte w 615285-5)
460105-K5, -K25, -K50  O-ring, zestaw dysz
615260-00, -K5 Zestaw do montażu przewodów
615277, -K5  Zestaw do wymiany elektrod
615213  Uchwyt dyszy
461775  Rurka dyszy

615258 461775 615213615260-00

615130-X 461775 615213615260-00

615277

615277

615214 Zespół, płaska dysza natryskowa i elektroda 
615258 Zespół, płaska dysza natryskowa (zawarte w 615214)
460105-K5, -K25, -K50  O-ring, zestaw dysz
615260-00, -K5  Zestaw do montażu przewodów
615277, -K5  Zestaw do wymiany elektrod
615213  Uchwyt dyszy
461775  Rurka dyszy

615214

615285-X
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Nr części

OKRĄGŁE DYSZE ROZPYLAJĄCE
Opis

615218 Zestaw okrągłych dysz rozpylających R1
460430 Okrągła dysza rozpylająca D16 (zawarte w 615218)
460440 Okrągła dysza rozpylająca D20 (zawarte w 615218)
460450 Okrągła dysza rozpylająca D24 (zawarte w 615218)
460460 Okrągła dysza rozpylająca D30 (zawarte w 615218)
615260-00, -K5  Zestaw do montażu przewodów
461775  Rurka iglicy
615213  Uchwyt dyszy

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

615218

Nr części

KABEL APLIKATORA RĘCZNEGO, elite, 9 PIN
Opis

461942-06 Kabel aplikatora ręcznego elite, 6 m
461942-10 Kabel aplikatora ręcznego elite, 10 m
461942-16 Kabel aplikatora ręcznego elite, 16 m
461942-20 Kabel aplikatora ręcznego elite, 20 m

Adnotacja:  Nowy kabel 461942-XX zastąpił starszy kabel P/N 461742-XX. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem 
działu obsługi klienta.
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Nr części

WĄŻ PROSZKOWY
Opis

810195-06 Wąż proszkowy 6 m (śred. wew. 10 mm) Długość = 4,8
810195-08 Wąż proszkowy 8 m (śred. wew. 10 mm) Długość = 6,8
810195-10 Wąż proszkowy 10 m (śred. wew. 10 mm) Długość = 8,8
810195-16 Wąż proszkowy 16 m (śred. wew. 10 mm) Długość = 14,8
810195-100 Wąż proszkowy 100 m, luzem (śred. wew. 10 mm) Długość = 100
810190-100 Wąż proszkowy 100 m, luzem (śred. wew. 11 mm) Długość = 100

Nr części

INSTALACJA PNAUMATYCZNA APLIKATORA
Opis

421370-06 Rura, 6 m (śred. zewn. 4 mm, śred. wewn. 2,5 mm) Długość = 6,05m
421370-08 Rura, 8 m (śred. zewn. 4 mm, śred. wewn. 2,5 mm) Długość = 8,05m
421370-10 Rura, 10 m (śred. zewn. 4 mm, śred. wewn. 2,5 mm) Długość = 10,05m
421370-16 Rura, 16 m (śred. zewn. 4 mm, śred. wewn. 2,5 mm) Długość = 16,05m
421370-20 Rura, 20 m (śred. zewn. 4 mm, śred. wewn. 2,5 mm) Długość = 20,05m
421370-100  Rurka, 100 m, luzem (śred. zewn. 4 mm, śred. wewn. 2,5 mm) Długość = 100m
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Nr części

PRZEDŁUŻENIA PŁASKICH DYSZ ROZPYLAJĄCYCH "C3"
Opis

615215 Zestaw montażowy, przedłużenie płaskiej dyszy rozpylającej, 150 mm
615239 Zespół, rura przedłużająca, 150 mm
615000-150 Tuleja elektrody, 150 mm
615330-03, -K5 Zespół, przewód 150 mm, płaski rozpylacz / Zestaw
615216 Zestaw montażowy, przedłużenie płaskiej dyszy rozpylającej, 300 mm
615240 Zespół, rura przedłużająca, 300 mm
615000-300 Tuleja elektrody, 300 mm
615330-01, -K5 Zespół, przewód 300 mm, płaski rozpylacz / Zestaw
615258 Montaż płaskiej dyszy rozpylającej 3 mm (w zestawie ze wszystkimi długościami)
615212 Zespół, elektroda (w zestawie ze wszystkimi długościami)
615213 Zespół, uchwyt dyszy (w zestawie ze wszystkimi długościami)
461866-K5 Pierścień O-ring, PTFE 18 mm x 2 mm Zestaw (w zestawie ze wszystkimi długościami)
461888 Nakrętka dyszy, przedłużenia (w zestawie z wszystkimi długościami)

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

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

615258
615239 (150mm)
615240 (300mm)

615215 (150mm)
615216 (300mm)

ADNOTACJA:  Nakrętka dyszy 461888 musi być stosowana ze wszystkimi przedłużeniami. Standardowa nakrętka dyszy 460230 nie pasuje i nie jest 
dopuszczona do tego zastosowania.

461866

461888

615212

615258
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Nr części

PRZEDŁUŻENIA PŁASKICH DYSZ ROZPYLAJĄCYCH "G"
Opis

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

615213

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

615130-X

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

ADNOTACJA:  Nakrętka dyszy 461888 musi być stosowana ze wszystkimi przedłużeniami. Standardowa nakrętka dyszy 460230 nie pasuje i nie jest 
dopuszczona do tego zastosowania.

461866 (Pierścień O-RING)

461888

615212

615130-X

615239 (150mm) 
615240 (300mm)

Zestaw montażowy, przedłużenie dyszy płaskiej rozpylającej strumieniowej, 150 mm
615050-13 Zestaw przedłużający dyszy płaskiej rozpylającej strumieniowej, 150 mm (szerokość 3 mm)
615050-14 Zestaw przedłużający dyszy płaskiej rozpylającej strumieniowej, 150 mm (szerokość 4 mm)
615050-15 Zestaw przedłużający dyszy płaskiej rozpylającej strumieniowej, 150 mm (szerokość 5 mm)

Zestaw montażowy, przedłużenie dyszy płaskiej rozpylającej strumieniowej, 300 mm
615050-33 Zestaw przedłużający dyszy płaskiej rozpylającej strumieniowej, 300 mm (szerokość 3 mm)
615050-34 Zestaw przedłużający dyszy płaskiej rozpylającej strumieniowej, 300 mm (szerokość 4 mm)
615050-35 Zestaw przedłużający dyszy płaskiej rozpylającej strumieniowej, 300 mm (szerokość 5 mm)
615239 Zespół, rura przedłużająca, 150 mm
615000-150 Tuleja elektrody, 150 mm
615330-03, -K5 Zespół, przewód 150 mm, płaski rozpylacz / Zestaw
615240 Zespół, rura przedłużająca, 300 mm
615000-300 Tuleja elektrody, 300 mm
615330-01, -K5 Zespół, przewód 300 mm, płaski rozpylacz / Zestaw
615212 Zespół, elektroda (w zestawie ze wszystkimi długościami)
615213 Zespół, uchwyt dyszy (w zestawie ze wszystkimi długościami)
461866-K5 Pierścień O-ring, PTFE 18 mm x 2 mm Zestaw (w zestawie ze wszystkimi długościami)
461888 Nakrętka dyszy, przedłużenia (dołączone do wszystkich długości) 
615130-3  Zespół, dysza płaska strumieniowa, 3 mm (równoległa i z pierścieniem O-ring)
615130-4  Zespół, dysza płaska strumieniowa, 4 mm (równoległa i z pierścieniem O-ring)
615130-5  Zespół, dysza płaska strumieniowa, 5 mm (równoległa i z pierścieniem O-ring)

Powrót do spisu treści



IDENTYFIKACJA CZĘŚCI PL

38 / 40 www.carlisleft.comPA-17-08-R6 (02/2022)

615330-04 (150mm)
615330-02 (300mm)

615213615239 (150mm)
615240 (300mm)

615225 (150mm)
615226 (300mm)

615225 Zespół, zestaw przedłużenia dyszy okrągłej rozpylającej, 150 mm
615239 Zespół, rura przedłużająca, 150 mm
615330-04, -K5 Zespół, przewód 150 mm, okrągły rozpylacz / Zestaw
615219-02 Drążek ciśnieniowy, 150 mm
615226 Zespół, zestaw przedłużenia dyszy okrągłej rozpylającej, 300 mm
615240 Zespół, rura przedłużająca, 300 mm
615330-02, -K5 Zespół, przewód 300 mm, okrągły rozpylacz / Zestaw
615219-03 Drążek ciśnieniowy, 300 mm
615213 Zespół, uchwyt dyszy (w zestawie ze wszystkimi długościami)
461866-K5 Pierścień O-ring, PTFE 18 mm x 2 mm Zestaw (w zestawie ze wszystkimi długościami) 
460430 Okrągła dysza rozpylająca D16 (w zestawie ze wszystkimi długościami)
460440 Okrągła dysza rozpylająca D20 (w zestawie ze wszystkimi długościami)
460450 Okrągła dysza rozpylająca D24 (w zestawie ze wszystkimi długościami)
460460 Okrągła dysza rozpylająca D30 (w zestawie ze wszystkimi długościami)
461888 Nakrętka dyszy, przedłużenia (w zestawie z wszystkimi długościami)

Nr części

PRZEDŁUŻENIA OKRĄGŁYCH DYSZ ROZPYLAJĄCYCH
Opis

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

ADNOTACJA:  Nakrętka dyszy 461888 musi być stosowana ze wszystkimi przedłużeniami. Standardowa nakrętka dyszy 460230 nie pasuje i nie jest 
dopuszczona do tego zastosowania.

461866 (Pierścień O-RING)

461888
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PODSUMOWANIE ZMIAN W INSTRUKCJI

Nr Opis zmiany

PA-17-08-R6 – zastępuje PA-17-08-R5 z następującymi zmianami:

1.	 Nowa	ilustracja	na	okładce	i	dodanie	logo	UKCA	 1
2.		 Dodanie	logo	CE	EX	do	tabeli								 9
3.	 Aktualizacja	tekstów	w	pozycjach	5,	9,	14	i	17																		 10
4.		 Aktualizacja	tekstu	w	części	"UWAGI	DOTYCZĄCE	BEZPIECZEŃSTWA",	punkty	6	i	9,	ostatni	akapit																			 11
5.		 Poprawienie	pierwszego	zdania 12
6.		 Nowa	etykieta,	usunięcie	punktów	1	i	2,	aktualizacja	tekstu	w	Konfiguracjach	FM	 14
7.	 Nowe	ilustracje	i	aktualizacja	tekstu	tabeli	 15
8.	 Poprawienie	tekstu	specyfikacji	i	dodanie	"Ochrona	przed	zapłonem"	 16
9.		 Nowe	ilustracje	i	aktualizacja	ZAKRES	DOSTAWY	 17
10.	 Nowa	ilustracja	 18
11.	 Nowa	ilustracja	i	aktualizacja	tekstu	w	akapicie	1	 19
12.	 Aktualizacja	tekstu	w	OSTRZEŻENIU,	dodanie	w	tabeli	"Przyłącze	powietrza	zasilającego	i	przyłącze	powietrza	dozującego"	 22
13.	 Nowa	ilustracja	pistoletu	 23
14.	 Nowy	obraz	pistoletu	i	pojemnika	na	płyn	 24
15.	 Dodana	nowa	strona:	„SCHEMAT	POŁĄCZEŃ	RUROWYCH	DO	STOSOWANIA	Z	610190-11”	 25
16.	 Poprawienie	tekstu	wypunktowanego,	usunięcie	pierwszego	OSTRZEŻENIA	i	dodanie	nowego	OSTRZEŻENIA	między	6	i	7	 26
17.	 Nowa	ilustracja	pistoletu	 28
18.	 Dodanie	tekstu	dotyczącego	demontażu	w	kolumnie	1	i	aktualizacja	tekstu	w	punkcie	1	w	kolumnie	2,	dodanie	3	nowych	ilustracji	 29
19.	 Dwie	nowe	ilustracje	w	kolumnie	2	 30
20.	 Nowa	ilustracja	pistoletu,	dodanie	dysz,	aktualizacja	oznaczeń	i	tekstu	tabeli	 32
21.	 Aktualizacja	tabeli	 33
22.	 Usunięcie	uchwytów	dysz	 34
23.	 Dodanie	dysz,	aktualizacja	oznaczeń	i	tekstu	tabeli	 35
24.	 Dodanie	dysz,	aktualizacja	oznaczeń	i	tekstu	tabeli	 36
25.		 Dodanie	pierścienia	O-ring	do	oznaczeń	 37
26.		 Aktualizacja	tekstu	w	tabeli		 38
27.	 Aktualizacja	informacji	kontaktowych	na	stronie	tylnej	 40

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

dotyczących konserwacji może spowodować unieważnienie gwarancji.

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

POLITYKA GWARANCYJNA

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

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

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

powiadomienia.
 

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

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

PL

 Region  

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

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

 Europa, Afryka 
 Bliski Wschód, Indie 

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

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

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

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

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

 Wsparcie techniczne

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

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