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NOTA:  Este manual foi alterado da revisão PA-17-08-R5 para a revisão 
PA-17-08-R6. Os motivos para esta alteração estão indicados em 
"Resumo das Alterações ao Manual", na contracapa deste manual.
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CUIDADO!

AV I S O!

NOTA

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Antes da utilização, manutenção ou reparação de qualquer 
sistema eletrostático de pintura, leia e compreenda toda 
a literatura técnica e de segurança dos seus produtos. 
Este manual contém informação que deve conhecer e 
compreender. Esta informação é relativa à SEGURANÇA 
DO UTILIZADOR e à PREVENÇÃO DE PROBLEMAS 
COM O EQUIPAMENTO. Para o ajudar a reconhecer esta 
informação, utilizamos os seguintes símbolos. Preste uma 
atenção especial a estas secções.

Um AVISO! fornece informação para o alertar para 
uma situação que poderá causar lesões graves se 
as instruções não forem seguidas.

Um CUIDADO! fornece informação sobre como 
evitar danos no equipamento ou como evitar uma 
situação que poderá causar lesões ligeiras.

Uma NOTA fornece informação relevante sobre 
o procedimento em curso.

Embora este manual apresente especificações e 
procedimentos de manutenção padrão, podem existir 
algumas pequenas diferenças entre esta literatura e o 
seu equipamento. As diferenças nos códigos locais e nos 
requisitos das instalações, requisitos de entrega de materiais, 
etc., fazem com que tais variações sejam inevitáveis. 
Compare este manual com os desenhos de instalação 
do seu sistema e os manuais de equipamento associado 
apropriados para conciliar essas diferenças.

AV I S O!

AV I S O!

 � O utilizador DEVE ler e estar familiarizado com a 
Secção de Segurança neste manual e a literatura de 
segurança	aqui	identificada. 

 � Este equipamento destina-se a ser utilizado 
APENAS por pessoal com formação. 

 � Este manual DEVE ser lido e totalmente com-
preendido por TODO o pessoal que operar, limpar 
ou efetuar a manutenção deste equipamento! Deve 
ter-se um cuidado especial para garantir que os AVI-
SOS e os requisitos de segurança para a operação 
e manutenção do equipamento são seguidos. O utili-
zador deve conhecer e cumprir TODOS os códigos e 
legislações de construção e de incêndio locais, assim 
como as NORMAS DE SEGURANÇA NFPA 33 E EN 
16985, ÚLTIMA EDIÇÃO, ou normas de segurança 
nacionais aplicáveis antes de instalar, utilizar e/ou 
efetuar a manutenção deste equipamento.

 � Os perigos apresentados nas páginas seguintes 
poderão ocorrer durante a utilização normal deste 
equipamento.

SEGURANÇA

As reparações só podem ser efetuadas por pessoal autorizado 
pela Carlisle Fluid Technologies.

Um estudo cuidadoso e a utilização contínua deste manual irão 
proporcionar uma melhor compreensão dos equipamentos e 
processos,	resultando	numa	operação	mais	eficiente,	mais	
tempo sem problemas de reparação e uma resolução de 
problemas mais rápida e fácil. Se não possui os manuais e 
a literatura de segurança para o seu equipamento, contacte 
o seu representante Carlisle Fluid Technologies local ou a 
assistência técnica da Carlisle Fluid Technologies.

Voltar ao índice
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ÁREA
Informa onde os perigos 

podem ocorrer.

PERIGO
Informa qual é o perigo.

MEDIDAS DE SEGURANÇA
Informa como evitar o perigo.

Área de pintura Perigo de incêndio

Procedimentos de operação 
e manutenção indevidos ou 
inadequados provocam um 
perigo de incêndio.

A proteção contra faíscas 
acidentais suscetíveis de 
provocar incêndios ou 
explosões perder-se-á se 
forem desativados quaisquer 
bloqueios de segurança 
durante a utilização. O 
encerramento frequente da 
Fonte de Alimentação ou 
do Controlador indica um 
problema no sistema que 
requer correção.

O equipamento de extinção de incêndios deve 
estar presente na área de pintura e deve ser 
testado periodicamente.

As áreas de pintura devem ser mantidas 
limpas para evitar a acumulação de resíduos 
combustíveis. 

Nunca deve ser permitido fumar na área de pintura.

A alta tensão fornecida ao atomizador deve 
ser desligada antes da limpeza, lavagem ou 
manutenção.

A ventilação na cabina de pulverização deve ser 
mantida a todos os níveis exigidos pelos códigos 
NFPA 33, EN 16985, de país e locais. Além disso, 
a ventilação deve ser mantida durante operações 
de	limpeza	que	utilizam	solventes	inflamáveis	ou	
combustíveis.

As faíscas eletrostáticas devem ser evitadas. Deve 
ser mantida uma distância segura contra faíscas 
entre as peças a serem pintadas e o aplicador. É 
obrigatória uma distância de 2,54 cm (1 in) para 
cada 10 KV de tensão de saída em qualquer altura.

Testar apenas em áreas sem materiais 
combustíveis. O teste poderá requerer que a 
alta tensão esteja ligada, mas apenas conforme 
indicado.

A utilização de peças sobressalentes que não 
sejam	de	fábrica	ou	modificações	não	autorizadas	
no equipamento poderão provocar incêndio ou 
lesões. Se utilizado, o comutador de derivação 
destina-se apenas a utilização durante as 
operações	de	configuração.	A	produção	nunca	
deve ocorrer com os bloqueios de segurança 
desativados.

O processo e o equipamento de pintura devem ser 
preparados e operados de acordo com as Normas 
NFPA 33, NEC, OSHA, locais, nacionais, e as 
Normas Europeias de Saúde e Segurança.

Voltar ao índice
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ÁREA
Informa onde os perigos 

podem ocorrer.

PERIGO
Informa qual é o perigo.

MEDIDAS DE SEGURANÇA
Informa como evitar o perigo.

Procedimentos de operação 
e manutenção indevidos ou 
inadequados provocam um 
perigo de incêndio.

A proteção contra faíscas 
acidentais suscetíveis de 
provocar incêndios ou 
explosões perder-se-á se 
forem desativados quaisquer 
bloqueios de segurança 
durante a utilização. 

O encerramento frequente 
da Fonte de Alimentação ou 
do Controlador indica um 
problema no sistema que 
requer correção.

A utilização ou manutenção 
indevida poderá criar um 
perigo.

O pessoal deve possuir 
formação adequada na 
utilização deste equipamento.

O pessoal deve receber formação de acordo com os 
requisitos da NFPA 33.

As instruções e precauções de segurança devem 
ser lidas e compreendidas antes de utilizar este 
equipamento.

Cumpra os códigos adequados locais, distritais 
e nacionais de regulamentação de ventilação, 
proteção contra incêndios, operação, manutenção e 
limpeza. Consultar as normas OSHA, NFPA 33, EN e 
os requisitos de segurança da respetiva seguradora.

Utilização e  
manutenção gerais

Área de 
pintura

Perigo de explosão As faíscas eletrostáticas devem ser evitadas. Deve ser 
mantida uma distância segura contra faíscas entre as 
peças a serem pintadas e o aplicador. É obrigatória 
uma distância de 2,54 cm (1 in) para cada 10 KV de 
tensão de saída em qualquer altura.

A	menos	que	especificamente	aprovado	para	utili-
zação em locais perigosos, todos os equipamentos 
elétricos devem estar localizados fora das áreas de 
perigo de Classe I ou II, Divisão 1 ou 2, nos termos da 
NFPA 33.

Testar	apenas	em	áreas	sem	materiais	inflamáveis	ou	
combustíveis.

A sensibilidade de sobrecarga de corrente (se existir) 
TEM DE ser ajustada conforme descrito na secção 
correspondente do manual do equipamento. A prote-
ção contra faíscas acidentais suscetíveis de provocar 
incêndios ou explosões perder-se-á se a sensibilidade 
de sobrecarga da corrente não estiver devidamente 
ajustada. O encerramento frequente da fonte de ali-
mentação indica um problema no sistema que requer 
correção.

Desligar sempre a energia do painel de controlo antes 
da lavagem, da limpeza ou de trabalhar em equipa-
mentos do sistema de pulverização.

Antes	de	ligar	a	alta	tensão,	certificar-se	de	que	não	
há objetos dentro da distância segura de proteção 
contra faíscas.

Certificar-se	de	que	o	painel	de	controlo	está	interli-
gado de forma segura com o sistema de ventilação e 
o transportador, em conformidade com NFPA 33, EN 
16985.

O equipamento de extinção de incêndio deve estar 
prontamente disponível e deve ser periodicamente 
testado.

Voltar ao índice
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ÁREA
Informa onde os perigos 

podem ocorrer.

PERIGO
Informa qual é o perigo.

MEDIDAS DE SEGURANÇA
Informa como evitar o perigo.

Área de pintura/ 
equipamento  
de alta tensão

  

Existe um dispositivo de alta 
tensão que pode induzir uma 
carga elétrica em objetos sem 
ligação à terra, podendo atear 
materiais de revestimento.

Ligações à terra inadequadas 
irão provocar perigo de 
faíscas. Uma faísca pode 
atear muitos materiais de 
revestimento e provocar um 
incêndio ou explosão.

Descarga elétrica As peças que estão a ser pintadas e os operadores 
na área de pintura devem estar devidamente 
ligados à terra.

As peças que estão a ser pintadas devem estar 
apoiadas em transportadores ou dispositivos 
de suspensão devidamente ligados à terra. A 
resistência entre a peça e a terra não deve exceder 
1 Meg Ohm. (Consultar NFPA 33, EN 16985.)

Os operadores devem ter ligação à terra. Não se 
deve usar calçado com sola de borracha isolante. 
Podem ser usadas correias com ligação à terra nos 
pulsos ou nas pernas para garantir um contacto 
adequado com a terra.

Os operadores não devem usar nem transportar 
objetos de metal sem ligação à terra.

Ao utilizar uma pistola eletrostática, os operadores 
devem assegurar o contacto com o cabo do 
aplicador através de luvas condutoras ou luvas com 
a secção da palma recortada.

NOTA: CONSULTAR NFPA 33, EN 16985 OU 
OS CÓDIGOS DE SEGURANÇA ESPECÍFICOS 
DO PAÍS RELATIVOS A LIGAÇÃO À TERRA 
ADEQUADA.

Todos os objetos eletricamente condutores na área 
de pintura, com exceção dos objetos requeridos 
pelo processo para terem alta tensão, devem estar 
ligados à terra. Na área de pintura, o piso deve ter 
ligação à terra.

Desligar sempre a fonte de alimentação antes 
da limpeza, ou de trabalhar em equipamentos do 
sistema de pulverização.

A	menos	que	especificamente	aprovado	
para utilização em locais perigosos, todos os 
equipamentos elétricos devem estar localizados 
fora das áreas de perigo de Classe I ou II, Divisão 
1 ou 2, nos termos da NFPA 33.

Evitar	instalar	um	aplicador	num	sistema	de	fluidos	
em que o abastecimento de solvente não esteja 
ligado à terra.

Não tocar no elétrodo do aplicador enquanto estiver 
sob tensão.

Voltar ao índice
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ÁREA
Informa onde os perigos 

podem ocorrer.

PERIGO
Informa qual é o perigo.

MEDIDAS DE SEGURANÇA
Informa como evitar o perigo.

Descarga elétricaEquipamento 
elétrico

Perigo químicoSubstân-
cias tóxicas

Perigo de explosão —
Materiais incompatíveis

Área de  
pintura

É utilizado equipamento de alta 
tensão no processo. Pode ocorrer 
produção de faíscas na proximi-
dade	de	materiais	inflamáveis	
ou combustíveis. O pessoal está 
exposto a alta tensão durante a 
utilização e manutenção.
A proteção contra faíscas aci-
dentais suscetíveis de provocar 
incêndios ou explosões perder-
se-á se os circuitos de segurança 
forem desativados durante a 
utilização.
O encerramento frequente da 
fonte de alimentação indica um 
problema no sistema que requer 
correção.
Uma faísca pode atear materiais 
de revestimento e provocar um 
incêndio ou explosão.

Seguir os requisitos da Ficha de Dados de Segurança 
fornecida pelo fabricante do material de revestimento.

Deve ser fornecida uma exaustão adequada para 
manter o ar livre da acumulação de materiais tóxicos. 
Consultar EN 12215 ou código aplicável.

Usar uma máscara ou respirador sempre que existir 
possibilidade de inalação de materiais pulverizados. A 
máscara deve ser compatível com o material a pulve-
rizar e a respetiva concentração. O equipamento deve 
ser prescrito por um higienista industrial ou especia-
lista em segurança, e ser aprovado pelo NIOSH.

Determinados materiais 
podem ser prejudiciais 
se inalados ou se houver 
contacto com a pele.

A	menos	que	especificamente	aprovado	para	utiliza-
ção em locais perigosos, a fonte de alimentação, o 
quadro de comando e todos os restantes equipamen-
tos elétricos devem estar localizados fora das áreas de 
perigo de Classe I ou II, Divisão 1 ou 2, nos termos da 
NFPA 33 e EN 16985.
 
DESLIGAR a fonte de alimentação antes de trabalhar 
no equipamento.
 
Testar	apenas	em	áreas	sem	material	inflamável	ou	
combustível.
 
O teste poderá requerer que a alta tensão esteja liga-
da, mas apenas conforme indicado.
 
A produção nunca deve ocorrer com os circuitos de 
segurança desativados.
 
Antes	de	ligar	a	alta	tensão,	certificar-se	de	que	não	
há objetos dentro da distância de proteção contra 
faíscas.

Os aplicadores de pintura exigem a substituição das 
conexões de entrada em alumínio por peças em aço 
inoxidável. 

O alumínio é amplamente utilizado noutros equipa-
mentos de aplicação por pulverização, como bombas 
de material, reguladores, válvulas de acionamento, 
etc. Nunca utilizar solventes à base de hidrocarbo-
netos halogenados com equipamento em alumínio 
durante a pulverização, a lavagem ou a limpeza. Leia 
a	etiqueta	ou	a	ficha	de	dados	do	material	que	pre-
tende pulverizar. Se tiver dúvidas sobre a compatibili-
dade de um determinado material de revestimento ou 
de limpeza, entre em contacto com o seu fornecedor 
de revestimentos. Pode ser utilizado qualquer outro 
tipo de solvente com equipamento em alumínio.

Solventes à base de hidro-
carbonetos halogenados, por 
exemplo, cloreto de metileno 
e 1,1,1-tricloroetano, não são 
quimicamente compatíveis 
com o alumínio que poderá ser 
utilizado em muitos componen-
tes do sistema. A reação quími-
ca causada pela reação destes 
solventes ao alumínio pode tor-
nar-se violenta e causar uma 
explosão do equipamento.

Voltar ao índice
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AV I S O!

CUIDADO!

AV I S O!

UTILIZAÇÃO EM CONFORMIDADE
1. O aplicador de pintura a pó manual MS elite M5 destina-

se exclusivamente à pintura a pó. Foi desenvolvido de 
acordo com regulamentos de segurança reconhecidos 
para utilização em atmosferas potencialmente explosivas 
de acordo com a diretiva RL 2014/34/UE.

2. Qualquer outra utilização é considerada indevida. O 
fabricante não é responsável por qualquer dano resultante. 
O risco é assumido apenas pelo utilizador. Se o aplicador 
de pintura a pó manual MS elite M5 ou as suas condições 
de funcionamento forem alteradas, ou se forem utilizados 
materiais	 diferentes	 em	 relação	 às	 especificações	 do	
fabricante, tem de se obter o consentimento escrito da 
Carlisle Fluid Technologies.

3. Uma utilização em conformidade inclui igualmente o 
cumprimento das instruções de operação, manutenção 
e instalação do fabricante. O aplicador de pintura a pó 
manual MS elite M5 apenas pode ser utilizado, mantido 
e reparado por pessoas com formação no equipamento 
e nos seus perigos.

4. A colocação em funcionamento (ou seja, o início 
da operação conforme instruído) é proibida até ser 
determinado que o aplicador de pintura a pó manual 
MS elite M5 está instalado de acordo com a Diretiva de 
Máquinas (2006/42/CE). Deve também cumprir-se a EN 
60204-1 (Segurança de máquinas).

5.	Modificações	 não	 autorizadas	 no	 aplicador	 de	 pintura	 a	
pó manual MS elite M5 excluem o fabricante de qualquer 
responsabilidade.

6. Os regulamentos de prevenção de acidentes em vigor 
bem como outros regulamentos de segurança, medicina 
do trabalho e de construção técnica devem ser cumpridos.

7.	Quaisquer	regulamentos	de	segurança	específicos	do	
país devem também ser considerados e observados.

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

Proteção contra 
explosão

Classe de  
proteção

Temperatura máx. 
da superfície

Disposições de segurança para pintura a 
pó eletrostática

1.  Todos os objetos condutores na área de pintura têm 
de ser aterrados com uma ligação física à terra com 
uma resistência não superior a 1 mega ohm, medida 
com 250 V no mínimo.

2.  O piso da área de revestimento deve ser eletrosta-
ticamente condutor (o cimento normal é geralmente 
condutor). (Medição de acordo com EN1081).

3.  O pessoal de operação deve usar calçado antiestático, 
por exemplo, com solas de couro. (Calçado de acordo 
com EN 344-1).

4. Quando utilizar o aplicador de pintura a pó manual, a 
mão do operador deve estar em contacto direto com 
a pega. Quando se usam luvas, estas têm de ser 
eletrostaticamente condutoras, ou ter um recorte na 
palma que permita o contacto direto com a superfície 
preta da pega. Na página seguinte está ilustrado um 
exemplo de um recorte adequado. (EN 1149-1, EN 
1149-2)

 � Este equipamento pode ser perigoso se não for 
operado de acordo com as instruções neste manual! 
Além disso, têm de se observar as disposições de 
segurança	específicas	do	país	para	proteção	contra	
incêndio.

 � Pessoas com pacemakers não devem permanecer na 
área da pintura a pó eletrostática. Campos fortes de alta 
tensão e eletromagnéticos podem ocorrer nestas áreas.

 � O operador tem de garantir que o equipamento 
de pintura a pó manual e respetivos acessórios são 
testados conforme necessário, mas isto tem de ser 
feito, pelo menos anualmente, por um perito em 
condições de trabalho seguras.

2813 ll 2D 2mJ

Voltar ao índice
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5.  O cabo de ligação à terra fornecido (verde/amarelo) 
deve ser ligado ao parafuso de ligação à terra do 
equipamento de pulverização manual eletrostático. O 
cabo de ligação à terra deve ter uma boa ligação metálica 
com a câmara de pintura, a unidade de recuperação e 
a corrente do transportador respetivamente. Quaisquer 
objetos suspensos devem ser ligados à ligação física 
à terra. A mangueira de pulverização fornecida tem de 
ser utilizada, pois liga o aplicador à terra.

6.  As linhas de alimentação de tensão e de pó para os 
aplicadores de pintura a pó devem ser protegidas contra 
danos mecânicos, térmicos e químicos.

7.  A conexão de alimentação principal do dispositivo de 
pintura a pó MS deve estar eletricamente interligada 
ao sistema de exaustão da câmara de pintura a pó. O 
dispositivo de pintura a pó apenas deve ser ligado se 
o ar de exaustão estiver em funcionamento.

8.  O ar da cabina tem de estar interligado com o controlador 
do aplicador de pó. Se a cabina for desligada, o 
controlador está desligado.

9.  O aplicador de pintura a pó apenas pode ser operado 
numa câmara de pintura a pó com ventilação industrial. 
A operação cria uma zona de perigo à volta do aplicador 
de pintura a pó. (Consulte EN 16985: 2018 NFPA-33)

10.  O operador deve garantir que uma concentração média 
de pó no ar não excede 50% do limite de explosão 
inferior (UEG = concentração máx. de pó/ar permitida). 
Se	a	UEG	não	for	conhecida	de	forma	fiável,	então	não	
se deve ultrapassar a UEG média de 10 g/m3 (deve 
satisfazer os requisitos de EN 12981).

11.		O	 equipamento	 de	 pulverização	 deve	 ser	 verificado	
anualmente pelo operador quanto a proteção contra 
explosão.

12.  A ligação à terra de todas as peças condutoras (ganchos, 
transportadores	 de	 corrente,	 etc.)	 deve	 ser	 verificada	
pelo menos semanalmente. A resistência à terra deve 
ser	inferior	a	1	MΩ	(Mega	Ohm).

13.  Quando se limpa o aplicador de pintura a pó e quando se 
substituem os bocais, o controlador deve estar desligado.

14.  Quando se trabalha com agentes de limpeza podem 
desenvolver-se fumos perigosos, as instruções do 
fabricante têm de ser cumpridas. Não se devem utilizar 
produtos	de	limpeza	inflamáveis.	Antes	de	se	utilizar	
produtos	 de	 limpeza	 inflamáveis,	 o	 dispositivo	 de	
pintura a pó tem de ser desligado, separado da fonte de 
alimentação, protegido contra nova ligação e deixado 
descarregar para a ligação física à terra.

15.  O pó deve ser usado de acordo com as instruções do 
fabricante.

16.  Quando se eliminar os pós e os produtos de limpeza 
devem observar-se as instruções do fabricante bem 
como os regulamentos de proteção ambiental aplicáveis.

17.		No	caso	de	danos	(peças	quebradas,	fissuras,	etc.),	
estes componentes devem ser removidos e deve deixar-
se de utilizar o aplicador de pintura a pó.

18. As reparações não podem ser efetuadas em circunstância 
alguma numa área de perigo. As reparações devem ser 
efetuadas por um centro de serviço autorizado da MS 
Powder. Apenas se podem utilizar peças de desgaste da 
MS Powder ou são anuladas a garantia e a aprovação 
da agência.

NOTA SOBRE DESCARGAS 
INOFENSIVAS

Voltar ao índice



SEGURANÇAPT

11 / 40www.carlisleft.com PA-17-08-R6 (02/2022)

Quando a alta tensão é ligada, ocorre uma descarga lumi-
nescente ou em coroa na ponta. Isto é apenas visível num 
ambiente escuro. Quando o elétrodo está perto da peça de 
trabalho ligada à terra, este fenómeno físico pode ser ob-
servado. Esta descarga luminescente não provoca qualquer 
ignição e não afeta o funcionamento do sistema. Quando 
o elétrodo se aproxima da peça de trabalho, o controlador 
reduz automaticamente a alta tensão para um valor seguro 
ou, dependendo do ajuste, desliga a alta tensão.

Tocar com os dedos nas peças de plástico do aplicador de 
pintura a pó manual pode provocar descargas inofensivas. 
Estas descargas nas peças de plástico são provocadas 
pelo campo de alta tensão do aplicador. Contudo, não têm 
energia	suficiente	para	causar	uma	ignição.

CONSIDERAÇÕES DE 
SEGURANÇA
Qualquer pessoa que seja responsável pela instalação, coloca-
ção em funcionamento, operação, manutenção e reparação do 
dispositivo de pintura a pó, terá de ter lido e compreendido as 
instruções de operação e particularmente a secção "Seguran-
ça". A empresa do utilizador deve garantir que o utilizador tem 
os	conhecimentos	profissionais	necessários	para	manusear	
o dispositivo de pintura a pó e lidar com os seus perigos. O 
controlador MS elite para os aplicadores de pintura pode ser 
instalado e operado na zona 22. Os aplicadores de pintura são 
aprovados para a zona 21 e a zona 22. O dispositivo de pintura 
a pó apenas pode ser operado por pessoal de serviço com 
formação e autorizado. Isto aplica-se especialmente a trabalho 
no equipamento elétrico que apenas pode ser desempenhado 
por especialistas apropriados. Antes de fazer qualquer trabalho 
relativamente à instalação, colocação em funcionamento, con-
figuração,	operação,	alterações	nas	condições	de	operação	
e modos de operação, manutenção, inspeção ou reparação, 
devem ser executados os procedimentos de encerramento 
especificados	nas	instruções	de	operação.	O	dispositivo	de	
pintura a pó é desligado utilizando o interruptor principal ou, 
caso exista, o interruptor de paragem de emergência. Os 
componentes individuais podem ser ligados e desligados 
durante a operação utilizando os respetivos interruptores.

Instruções de segurança individuais para a empresa do utili-
zador e/ou pessoal de operação.

1.  O utilizador deve refrear-se de qualquer trabalho que com-
prometa a segurança técnica do dispositivo de pintura a pó.

2.  O operador deve ajudar a garantir que nenhumas pessoas 
não autorizadas trabalham no dispositivo de pintura a 
pó (p. ex., instalando dispositivos para proteger contra 
utilização não autorizada).

3.  O empregador deve criar uma instrução de operação 
para utilização de substâncias perigosas. Estas instru-
ções devem explicar em detalhe o que tem de ocorrer 
durante o manuseamento de materiais perigosos, 
situações de ameaça para as pessoas e o ambiente 
e as medidas de proteção necessárias e regras de 
conduta a seguir. Estas instruções de operação têm 
de ser escritas de forma clara no idioma do pessoal de 
trabalho	e	têm	de	estar	afixadas	num	local	apropriado	
conhecido de todos.

4.		 O	operador	é	obrigado	a	verificar	 todo	o	sistema	de	
pulverização de pó pelo menos uma vez por turno 
quanto a danos e falhas visíveis e tem de comunicar 
imediatamente quaisquer alterações (incluindo de de-
sempenho) que afetem a segurança.

5.  A empresa deve garantir que a unidade de pintura a pó 
apenas é operada em condições perfeitas.

6.  Sempre que necessário, a empresa irá fornecer ao 
operador equipamento de proteção individual (p. ex., 
máscara facial).

7.  O utilizador deve garantir a máxima limpeza e clareza 
no espaço de trabalho do dispositivo de pintura a pó e 
em torno deste.

8.  Nenhum equipamento de segurança pode ser desligado 
ou retirado de serviço. Se for necessário desligar dis-
positivos de segurança para equipamento, reparação 
ou manutenção do equipamento, os dispositivos de 
segurança têm de voltar a ser montados imediatamente 
após a conclusão da manutenção. Todas as atividades 
de manutenção apenas podem ser efetuadas num 
dispositivo de pintura a pó desligado.

9.		 Atividades	 tais	 como	 controlar	 a	 fluidificação	 do	 pó,	
ajustar a alta tensão ou semelhantes não podem ser 
efetuadas num dispositivo de pulverização alimentado 
de forma ativa.

NOTAS SOBRE PERIGO PARA A 
SEGURANÇA
Corrente/tensão
É importante reiterar que existe um perigo eminente para 
a saúde e a segurança provocado por alta tensão, caso 
os procedimentos de encerramento não sejam seguidos 
corretamente.

Voltar ao índice
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Equipamentos que se encontrem sob tensão não devem 
ser sujeitos a trabalhos de manutenção enquanto estão 
ligados. A alimentação deve ser desligada antes de se 
iniciar a manutenção.

Pó
Concentrações	desfavoráveis	de	pó	no	ar	podem	inflamar	
na presença de faíscas. É da responsabilidade do utilizador 
garantir	ar	suficiente	na	câmara	de	pintura.	O	pó	que	fica	
no chão em torno do dispositivo de pintura a pó constitui 
um risco eminente de escorregar.

Carga estática
Algumas consequências possíveis de carga estática são 
carga sobre pessoas, choque elétrico ou faíscas. Deve 
evitar-se cargas sobre objetos e pessoas.

Ligar à terra
Todas as peças eletricamente condutoras na área de 
pulverização e as peças de trabalho têm de estar ligadas 
à terra. A resistência à terra de cada peça de trabalho não 
deve	exceder	1	Mohm.	Esta	resistência	deve	ser	verificada	
regularmente. Quaisquer suportes ou dispositivos de 
suspensão da peça de trabalho devem garantir que as 
peças de trabalho permanecem ligadas à terra. Se a peça 
de trabalho estiver suspensa, o dispositivo de suspensão 
deve ser mantido limpo de forma a obter-se a condutividade 
necessária.	Para	verificar	a	ligação	à	terra	deve	disponibilizar-
se e utilizar-se instrumentos de medição adequados no 
local de trabalho.

Sistema pneumático
No caso de interrupções ou tempos de inatividade 
prolongados, o dispositivo de pintura a pó deve ser 
despressurizado. Danos na mangueira pneumática com 
fuga descontrolada e uma utilização inadequada de ar 
comprimido podem provocar lesões.

Pontos de esmagamento e de corte
Durante a operação, as peças em movimento podem 
mover-se automaticamente no local de trabalho. Apenas 
pessoas treinadas e autorizadas podem aproximar-se deste 
equipamento. Devem ser colocadas barreiras no local de 
acordo com os regulamentos de segurança locais.

Restrições ao acesso por um motivo específico
O utilizador deve assegurar que as condições locais de 
“segurança” são satisfeitas quando se efetuam reparações 
em peças elétricas. Medidas adicionais, tais como barreiras, 
devem ser tomadas para evitar um acesso não autorizado.

Proibição de conversões e modificações não 
autorizadas na máquina
Quaisquer	modificações	ou	alterações	não	autorizadas	ao	
dispositivo de pintura a pó não são permitidas por motivos 
de segurança. O dispositivo de pintura a pó não pode ser 
utilizado	se	estiver	danificado	e	a	peça	com	defeito	deve	ser	
imediatamente substituída ou reparada. Apenas se podem 
utilizar peças sobresselentes originais da MS Powder.  Danos 
provocados pela utilização de outras peças invalidam a 
garantia. As reparações apenas podem ser efetuadas por 
um especialista ou por um centro de reparação autorizado. 
Modificações	 não	 autorizadas	 podem	 provocar	 lesões	 e	
danos materiais. A garantia fornecida pela MS Powder e 
as	aprovações	da	agência	ficam	anuladas.

Voltar ao índice



ATEX/FM/UKEXPT

13 / 40www.carlisleft.com PA-17-08-R6 (02/2022)

ATEX/FM/UKEX

As seguintes instruções aplicam-se a equipamentos 
abrangidos	pelo	certificado	número	FM	19ATEX0004X	e	
FM21UKEX0140X:

1. O equipamento pode ser utilizado com poeiras 
inflamáveis	com	aparelhos	dos	grupos	II	e	com	a	classe	
de temperatura T6.

2.	 O	equipamento	apenas	está	certificado	para	utilização	
em temperatura ambiente num intervalo de +10 °C até 
+40 °C e não deve ser utilizado fora destes limites.

3. A instalação deverá ser realizada por pessoal com 
formação adequada, em conformidade com o código 
de prática aplicável, por exemplo, EN 60079-14:2014. 
O cabo de alimentação deve ser ligado a uma fonte de 
energia	fora	das	zonas	classificadas.

4. A inspeção e a manutenção deste equipamento devem 
ser realizadas por pessoal com formação adequada, 
em conformidade com o código de prática aplicável, por 
exemplo, EN 60079-17, EN 50050-2, EN 50177.

5. A reparação deste equipamento deverá ser realizada por 
pessoal adequado com formação, em conformidade com 
o código de prática aplicável, por exemplo, EN 60079-19.

6. A colocação em serviço, utilização, montagem e ajuste 
do equipamento devem ser realizados por pessoal 
com formação adequada, em conformidade com a 
documentação do fabricante. As instruções devem ser 
cumpridas de modo a evitar possíveis perigos de carga 
eletrostática. 

 Consulte o "Índice" deste manual de manutenção:

 a. Instalação 
 b. Operação 
 c. Manutenção 
	 d.	Identificação	de	peças	

7. A instalação de componentes a serem incorporados em 
ou utilizados como peças de substituição do equipamento 
deve ser realizada por pessoal com formação adequada, 
em conformidade com a documentação do fabricante.

8.	 A	certificação	deste	equipamento	depende	dos	seguintes	
materiais utilizados na sua construção:

 Se o equipamento for suscetível de entrar em contacto 
com substâncias agressivas, é da responsabilidade do 
utilizador tomar as precauções necessárias para evitar 
que este seja negativamente afetado, garantindo assim 
que o tipo de proteção fornecida pelo equipamento não 
é comprometido.

 Substâncias agressivas: por exemplo, líquidos ou gases 
ácidos que podem atacar metais ou solventes suscetíveis 
de afetar materiais poliméricos.

	 Precauções	 adequadas:	 por	 exemplo,	 verificações	
regulares como parte das inspeções de rotina ou o 
estabelecimento,	 a	 partir	 de	 fichas	 do	 material,	 da	
resistência	do	material	a	produtos	químicos	específicos.

	 Consulte	"Especificações"	na	secção	"Introdução":

 a. A cascata de alta tensão está encapsulada num   
 epóxi resistente a solventes.

9. Na secção "ATEX" da página seguinte, encontrará um 
resumo	pormenorizado	da	marca	de	certificação.

10. As características do equipamento devem ser detalhadas, 
por exemplo, parâmetros elétricos, de pressão e de 
tensão.

O fabricante deve observar que, ao ser colocado em 
serviço, o equipamento deve ser acompanhado de 
uma tradução das instruções no idioma ou idiomas do 
país em que o equipamento está a ser utilizado e pelas 
instruções no idioma original.

DIRETIVA ATEX EUROPEIA 2014/34/UE, 
ANEXO II, UKSI 2016: 1107 (TAL COMO ALTERADO)

Voltar ao índice
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Definições da marcação de produto 
ATEX/UKEX MS elite M5 615210

Anterior	 número	 de	 certificado:	 FM	 19ATEX0004X	 e	
FM21UKEX0140X

	 FM	=		 Entidade	notificada	para	realizar	o	exame	
  do tipo UE

 19 =  Ano do exame

 ATEX =  Referência à Diretiva ATEX

 0004 =  Número de série do documento

 X =  Aplicam-se condições especiais para utilização 
  com segurança

	 Ex	=		 Marcação	específica	de	proteção	explosiva

 II =  Características da área de perigo do 
  Grupo do Equipamento

 2 =  Categoria do Equipamento

 D =  Tipo de atmosfera explosiva (poeiras)

EEx 2mJ = O aplicador MS elite M5 é adequado para 
utilização em instalações de pulverização automática em 
conformidade com EN 50050-2: 2013, sendo de classe 
de Tipo A com um limite de descarga de energia de 2 mJ.

 X =  Condições especiais para utilização com 
  segurança

1. O equipamento tem de ser utilizado em conformidade 
com a norma EN 50050-2 para aplicações manuais.

2. Aprovado	para	utilização	segura	quando	configurado	
conforme o desenho 835091, 835092 ou 805700.

3. As instruções devem ser cumpridas de modo a evitar 
possíveis perigos de carga eletrostática.

II 2D

Marcação do produto

Configuração FM
Esta aplicação está aprovada por FM, ATEX e UKEX 
quando	a	configuração	utiliza	os	componentes	 indicados	
na página 15.

Voltar ao índice
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615210
N.º do modelo básico
(Apenas informação de pedido)

615215 Extensão de padrão plano F150 
615216 Extensão de padrão plano F300 
615218 Conjunto do bocal de padrão redondo R1 
615225 Conjunto da extensão do bocal de padrão redondo R150
615226 Conjunto da extensão do bocal de padrão redondo R300
615258 Conjunto do bocal de padrão plano 3 mm (incluído)
615130-X Conjunto do bocal de jato plano 3, 4, 5 (lados paralelos)
615050-1X Extensão de jato plano (150 mm)
615050-3X Extensão de jato plano (300 mm)

Peça # Descrição

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

615218

615225, 615226
615213

Para	uma	listagem	completa	de	configurações	de	utilização,	consulte	835091,	835092,	805700.

APROVAÇÕES (ATEX/FM/UKEX)

Configuração	DWG.	835091,	835092,	805700

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Voltar ao índice
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ESPECIFICAÇÕES

Dimensões:
 Peso: 458 g (sem conjunto de cabos e mangueira) (15,1 oz)

 Comprimento:  350 mm (bocal de padrão plano) (13,7 in)

Dados elétricos: 
 Frequência: 40 kHz 

 Tensão de saída: 100 kV DC, máximo

 Corrente de saída: 110 µA, máximo

 Polaridade: Negativa

 

Dados pneumáticos: 
 Pressão de ar de entrada (alimentação principal): 6 bar máx. (87 psig)

 Caudal de pó: Variável até 450 g/min

Qualidade do ar comprimido de acordo com ISO 8573.1: 
 Teor de água residual no ar comprimido: máx. 1,3 g/m3 com um ponto de orvalho de 7 °C

 Óleo residual no ar comprimido: máx. 0,01 mg/m3

 Débito de ar: 5-20 Nm3/h

Condição ambiente: 10 °C a 40 °C 
   Quando se utilizam pós de baixa temperatura, é necessária uma 
   temperatura ambiente inferior a 30 °C.

Pós a utilizar: Pó plástico, pó metálico

 

Números de certificado: FM 18US0005, FM 18CA0001, FM 19ATEX0004X, FM21UKEX0140X

 Grau de proteção ambiental: IP 64

 Intervalo de temperatura: Sem motor de vibração 10 °C - 85 °C (50 °F - 185 °F)
   Com motor de vibração 10 °C - 135 °C (50 °F - 185 °F)

Proteção contra ignição: 2 mJ, de acordo com EN 50050-2013

Voltar ao índice
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INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Aplicação
O aplicador de pintura a pó manual MS elite M5 foi dese-
nhado exclusivamente para revestimento eletrostático com 
pós orgânicos. Qualquer outra utilização é considerada 
indevida. O fabricante não é responsável por qualquer 
dano resultante, o risco é assumido apenas pelo utilizador!

O aplicador de pintura a pó manual MS elite M5 é adequa-
do para o revestimento eletrostático de objetos de todos 
os formatos e geometrias que possam ser ligados à terra.

Má utilização previsível
• Pintura de objetos não ligados à terra
• Utilização de pó de esmalte
•		Valores	incorretamente	definidos	do	ar	de	alimentação	

de pó
•		Valores	incorretamente	definidos	do	ar	de	lavagem	do	

elétrodo (ar da pistola)
• Utilização de pó húmido

N.º de 
artigo

ÂMBITO DE ENTREGA
Descrição

615210  MS elite M5
  Conjunto de bocais de padrão plano 
 (615214 incluído no 615210)

PA-17-08 Este manual de manutenção em formato 
eletrónico numa pen USB

O aplicador manual elite M5 recebe energia de um 
controlador que alimenta uma cascata que gera uma carga 
de alta tensão CC para o elétrodo, criando um campo 
eletrostático entre o bocal e o alvo.

Uma das muitas características do aplicador de pintura a pó 
manual MS elite M5 é que a energia elétrica disponível do 
elétrodo de carga resistente está limitada a um nível ótimo 
de	segurança	e	eficiência.	O	sistema	é	incapaz	de	libertar	
energia	elétrica	ou	térmica	suficiente,	durante	condições	de	
operação normais, para provocar uma ignição de materiais 
especificamente	perigosos	nas	suas	concentrações	no	ar	
mais	facilmente	inflamáveis.

À medida que o elétrodo do aplicador se aproxima do 
solo, o circuito do aplicador faz com que a alta tensão se 
aproxime de zero enquanto a corrente se aproxima do 
seu valor máximo.

Voltar ao índice



INTRODUÇÃO PT

18 / 40 www.carlisleft.comPA-17-08-R6 (02/2022)

  Item #  Descrição

1 Corpo do aplicador
2 Painel do operador
3 Casquilho do bocal
4 Bocal de padrão plano
5 Gatilho
6 Conector do cabo do aplicador
7 Conector da mangueira de pulverização
8 Espiga de entrada de ar do aplicador

EXPOSIÇÃO DAS PEÇAS DO APLICADOR MANUAL MS elite M5

3
4

1

2

5

6

7

8

Voltar ao índice



INTRODUÇÃOPT

19 / 40www.carlisleft.com PA-17-08-R6 (02/2022)

FUNCIONAMENTO
Depois de se ativar o gatilho (1) (o controlador está ligado), a 
cascata ativa-se no aplicador de pintura. Simultaneamente, a 
alimentação de pó (2) e a alimentação de ar (3) são ativadas 
e enviadas para o aplicador de pintura. O pó move-se ao 
longo do aplicador e entra em contacto com a alta tensão.

O diferencial de alta tensão entre a peça de trabalho ligada 
à terra e o elétrodo do aplicador de pintura gera um campo 
elétrico que transmite uma carga negativa às partículas de 
pó individuais.

Uma vez que têm a mesma carga do aplicador de pintura, 
estas	partículas	são	repelidas,	distribuídas	numa	nuvem	fina	
e depositadas uniformemente na peça de trabalho ligada 
à terra. O pó que inicialmente não contacta com a peça de 
trabalho é apanhado no campo elétrico e envolve-se em 
torno da parte de trás da peça de trabalho. Esta tecnologia 
de revestimento por pulverização oferece uma utilização 
de	material	mais	eficiente,	poupa	tempo,	melhora	muito	a	
qualidade do revestimento, implica um esforço de limpeza 
mínimo e promove um ambiente de trabalho saudável.

2

3

1

Voltar ao índice
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Ar do aplicador

Alta tensão

FUNCIONAMENTO DOS BOCAIS

Bocal de ventilação plano
O ar do aplicador destina-se a arrefecer o elétrodo 
no bocal de padrão plano durante a operação para 
impedir fusão de impacto.

Bocal de padrão redondo
O ar do aplicador destina-se a arrefecer o elétrodo durante 
a operação para impedir fusão de impacto.

Alta tensão

Ar do aplicador

Voltar ao índice
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INSTALAÇÃO

MANUSEAMENTO SEGURO DO 
APLICADOR DE PINTURA A PÓ 
MANUAL

1.  Nunca aponte o aplicador de pó para uma pessoa, por que 
motivo for.

2.  Pessoas com pacemakers não devem em momento algum 
permanecer na área entre o aplicador de pintura e a peça 
de trabalho. É criado aqui um campo de alta tensão.

3.  Em caso de erro, resolva o erro conforme descrito na secção 
“Manutenção: Resolução de problemas”.

4.  Cumpra todos os regulamentos locais e regulamentos de 
segurança no trabalho e prevenção de acidentes.

5.  Siga sempre as informações neste manual, especialmente 
as instruções de segurança gerais e avisos.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO 
E OPERAÇÃO DO APLICADOR DE 
PINTURA A PÓ MANUAL MS elite M5

NOTA

CUIDADO!

CUIDADO!

 � Tem de estar familiarizado com a operação des-
te dispositivo antes de o ligar. 

 � NÃO toque no bocal do aplicador quando a alta 
tensão está ligada. 

 � Não permaneça em frente do aplicador de pintura.

 � Quando ligar o aplicador de pintura a pó, a unida-
de de controlo e os acessórios, o controlador tem de 
ser desligado com o interruptor principal.

 � Antes de iniciar a instalação e colocação em 
funcionamento familiarize-se primeiro com os 
manuais respetivos. 

 � Verifique	se	todos	os	componentes	para	mon-
tagem foram fornecidos. 

 � É necessário ar comprimido de alta qualidade 
para operar o sistema de pintura a pó.

Voltar ao índice
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AV I S O!

LIGAÇÕES DE CABOS E MANGUEIRAS

 � O conector do cabo do aplicador tem encaixes 
para assegurar uma conexão correta do cabo do 
aplicador ao aplicador. O conector deve ser apertado 
para 0,6 Nm.

LIGAÇÃO
Ligar De                                                   Para 

Ligar ao controlador

Cabo do aplicador de  
pintura a pó automático

Ligar aplicador Aplicador de pintura a pó Controlador

Mangueira do ar de  
dosagem

Ar de dosagem Vermelho Controlador Injetor do ar de  
dosagem

Mangueira do ar de  
alimentação

Ar de alimentação Azul Controlador Injetor do ar de  
alimentação

Mangueira do ar da  
pistola

Ar de lavagem Preto Controlador Aplicador do ar de  
lavagem da pistola

Mangueira do ar de  
fluidificação

Apenas controlador  
Deluxe

Controlador Reservatório de  
fluidificação

Ligar o injetor de pó

Mangueira do ar de  
alimentação

Ar de alimentação 
(azul)

Controlador Conexão do ar de  
alimentação no injetor

Mangueira do ar de  
dosagem

Ar de dosagem 
(vermelho)

Controlador Conexão do ar de  
dosagem no injetor

Mangueira de pulverização Saída do injetor de pó Aplicador de pó

Voltar ao índice
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DIAGRAMA DE CABLAGEM DO MÓDULO DE CONTROLO MS elite 
PARA CARRO VIBRATÓRIO

Sinais de  
controlo do  
vibrador 24 VCC

230/110 V
50/60 Hz Pressão de entrada 

de ar de 6 bar (máx) 
(87 psig)

Voltar ao índice
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DIAGRAMA DE CABLAGEM DO MÓDULO DE CONTROLO MS elite 
PARA RESERVATÓRIO FLUIDIZADO

230/110 V
50/60 Hz 

Sinais de  
controlo do  
vibrador 24 VCC

Pressão de entrada 
de ar de 6 bar (máx) 

(87 psig)

Voltar ao índice
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DIAGRAMA DE TUBAGEM PARA UTILIZAÇÃO COM 610190-11

Pressão de entrada 
de ar de 6 bar (máx) 

(87 psig)
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AV I S O!
AV I S O!

AV I S O!

LIGAÇÃO DO APLICADOR DE 
PINTURA A PÓ MANUAL
A mangueira de pulverização está conectada por meio de 
um conector de desengate rápido. Isto permite conectar 
e desconectar rapidamente a mangueira de pulverização.  
A mangueira de pulverização é presa no aplicador. A man-
gueira de pulverização pode ser conectada empurrando o 
artigo 1 para baixo para abrir a união de bloqueio. Depois 
de o tubo estar completamente introduzido, eliminar a pres-
são no artigo 1. Isto irá prender o tubo na posição correta. 

CONTROLADORES 
CONECTÁVEIS DO APLICADOR 
DE PINTURA A PÓ MANUAL 
MS elite
O aplicador de pintura a pó manual MS elite apenas pode 
ser operado com um dos seguintes controladores:

• MS Topcase Deluxe Unit 461959-XXXXD
• MS Topcase Basic Unit 461959-XXXXB
• MS Topcase Elite Cart Unit (805700-XXXX) 
• CP2 Module Assy 610190-XX

3

4

1

2

 � Estes dispositivos apenas devem ser utilizados 
para a aplicação descrita acima.

 � Não retire nem insira o cabo do aplicador enquanto 
o aplicador estiver ligado à corrente. A energia tem de 
ser desligada no módulo de controlo antes de se reali-
zar esta tarefa.

Instruções de instalação
1.  Certificar-se	de	que	existe	uma	ligação	física	à	terra	

disponível. Ligar a fonte de pó e a massa da mangueira 
de ar a esta ligação.

2.  Ligar a mangueira de ar ao aplicador manual.

3.  Inserir o cabo do controlador na parte de baixo do aplicador 
e	do	controlador.	Certificar-se	de	que	o	controlador	está	
desligado.

4.  Utilizando o controlador, ligar e acionar o ar sem pó. 
Verificar	se	existem	fugas	de	ar	nos	conectores.

5.  Desligar a alimentação do aplicador de pintura a pó 
utilizando o controlador.

6.  Fixar a mangueira de pulverização na parte de trás do 
aplicador.

 � A resistência do tubo de pó é inferior a 1 megaohm 
em todo o comprimento.

Para informações mais pormenorizadas sobre como 
conectar um sistema de pó, consulte o manual do sistema 
de carro Elite PA-18-03.

7.  Ligar o aplicador de pintura a pó utilizando o controlador 
e	verificar	se	existem	fugas	nas	ligações	de	pó.

1 - Disco de desengate rápido
2 - Ligação da mangueira de pulverização
3 - Ligação do ar da pistola
4 - Conector elétrico do cabo do controlador

Voltar ao índice
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AV I S O!

AV I S O!

OPERAÇÃO

LIGAR À TERRA
Ligar o sistema de pintura a pó à terra de forma 
adequada.
Por forma a obter um bom revestimento de pó e por motivos 
de segurança (ver regulamentos de segurança), o sistema 
de pintura a pó deve ser adequadamente ligado à terra.

Uma boa ligação à terra da peça de trabalho é um pré-re-
quisito para um revestimento de pó perfeito. Uma peça de 
trabalho incorretamente ligada à terra provoca:

1. Mau envolvimento
2. Espessura irregular do revestimento
3.  Pulverização de retorno para o aplicador de pintura  

e para o utilizador
4.  Carga elétrica perigosa proveniente da peça de  

trabalho

É necessário realizar a ligação à terra com um condutor de 
cobre de, no mínimo, 11 mm2 à massa do sistema. O cabo 
de ligação à terra deve ter uma boa ligação metálica com a 
câmara de pintura, a unidade de recuperação e a corrente 
do transportador. Quaisquer objetos suspensos devem ser 
ligados à ligação física à terra.

 � A ligação à terra de todas as peças condutoras (por 
exemplo, ganchos, transportadores de corrente, etc.) 
deve	ser	verificada	pelo	menos	semanalmente. 

 � A	resistência	à	terra	deve	ser	<1	MΩ	(Mega	Ohm).

 � Todos os cabos de alimentação elétrica têm de 
estar equipados com condutor de ligação à terra e 
conectados. Utilizar apenas um cabo de alimentação 
com	fio	de	massa.

OPERAÇÃO
Na parte de trás do aplicador de pintura a pó manual existe 
um painel de controlo. Este painel permite mudar os pro-
gramas e ajustar a quantidade de pó. Premindo o botão 
das setas, pode comutar entre alterações de programa e 
ajustes da quantidade de pó.

Pode comutar entre o modo de 
pulverização e o modo de programação

Acende-se a 
vermelho quando 
está pronto 
para comutar o 
programa

Acende-se a verde 
quando está pronto 
para ajustar a 
quantidade de pó

Aumentar a quantidade de 
pó/mudar de programa

Reduzir a quantidade de pó/
mudar de programa

Os requisitos para uma boa ligação à terra são:
•  Todos os dispositivos de suspensão utilizados para 

suspender peças de trabalho devem ser eletricamente 
condutores e devem estar ligados à terra. A ligação 
à terra destes dispositivos de suspensão tem de ser 
verificada	pelo	menos	semanalmente.	Se	o	resultado	
dos testes à resistência for regularmente superior a 
1 MOhm, os dispositivos de suspensão devem ser 
limpos mais frequentemente do que uma vez por 
semana.

•  A mangueira de pulverização deve ter uma resistência 
de	pelo	menos	1	MOhm	e	deve	ser	verificada	com	
regularidade.

Importante:
1.  Os resíduos de pó devem ser regularmente limpos dos 

dispositivos de suspensão.

2.  O cabo de terra deve estar ligado à unidade de controlo.

Voltar ao índice
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Premir a tecla de seta 
para ir para o modo de 
programação.

ALTERAR A QUANTIDADE DE PÓ NO APLICADOR DE PINTURA A PÓ MANUAL

Premir a tecla de seta para 
ir para o modo de pintura.

No módulo de controlo, o programa 
selecionado acende.

Os	valores	ficarão	visíveis	no	
módulo do controlador

ALTERAR O PROGRAMA NO APLICADOR DE PINTURA A PÓ MANUAL

O programa pode ser alterado 
com o botão +/-. Premir 
novamente a tecla de seta para 
confirmar.

O LED P acende-se 
a vermelho quando 
o modo está ativado.

O LED da nuvem 
de pó acende-se 
a verde quando o 
modo está ativado.

A quantidade de pó pode ser 
ajustada com o botão +/-.

AV I S O! NOTA
 � Ao alterar o programa ou a quantidade de pó, realizar 

a operação completa aplicando apenas um método (parte 
de trás do aplicador ou comandos Topcase). Para mais 
informações, consultar o manual Topcase apropriado.

 � Para a operação da instalação, siga as 
instruções de operação nas unidades de controlo 
correspondentes, ref. PA-19-06.

Voltar ao índice
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CUIDADO!

AV I S O!

CUIDADO!

MANUTENÇÃO

APLICADOR DE PINTURA A PÓ 
MANUAL MS elite M5

Limpar e substituir os bocais
Interrupção do trabalho

Se o trabalho for interrompido, o aplicador de pintura a pó 
deve ser limpo com ar para retirar pó residual.

Antes da limpeza:
1.  Desligar o controlador.
2.  Puxar o injetor de pó para fora da ligação do injetor, de 

forma a que não seja transportado mais pó.
3.  Manter o aplicador de pintura a pó na câmara de pul-

verização e limpar com ar comprimido o pó que está no 
aplicador.

4.  Limpar os componentes do gatilho e do interruptor apli-
cando ar comprimido diretamente nas passagens de ar 
superior e inferior no gatilho. O ar é introduzido no ponto 
para onde apontam as setas.

3

4

1

2

2

3

4

1

2

TROCAR O BOCAL
Remover o bocal

1.  Limpar o aplicador de pintura a pó conforme descrito 
em “Antes da limpeza” e “Desmontagem”.

2.  Retirar o bocal (1) do tubo do bocal (3).

 � As peças de desgaste no aplicador de pintura 
a	 pó,	 marcadas	 com	 um	 W	 na	 lista	 de	 peças	
sobressalentes,	devem	ser	regularmente	verificadas	
e substituídas se for necessário.

 � A manutenção, a reparação ou a substituição 
de peças apenas podem ser efetuadas por pessoal 
qualificado	da	Carlisle	Fluid	Technologies.

 � Para o trabalho de manutenção e limpeza, 
o controlador tem de ser desligado sempre no 
interruptor principal.

3.  Desaparafusar o casquilho do bocal (2) do corpo do 
aplicador (4).

Voltar ao índice
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AV I S O!

CUIDADO!

NOTA

Substituir o bocal

3 4

 � Quando remove e insere o suporte do bocal, 
tem	sempre	de	se	certificar	de	que	os	pontos	de	
contacto estão limpos e sem danos. 

 � Não limpe os bocais com solvente.

 � Em circunstância alguma se devem desmontar 
os aplicadores de pintura a pó para os limpar (cabo 
de ligação, etc.). 

 � Não se pode garantir a segurança do utilizador.

1.  Inserir o tubo do bocal (3) no corpo do aplicador (4), cer-
tificando-se	de	que	a	área	está	limpa	e	que	os	contactos	
estão alinhados. Assegurar-se de que, ao inserir, a barra 
de desgaste e a abertura do bocal de padrão plano estão 
em posição horizontal relativamente ao chão (ver imagem).

2.  Colocar o casquilho do bocal (2) sobre o tubo do bocal 
(3) e enroscar cuidadosamente no corpo do aplicador 
(4)	até	fixar.

3. Inserir o bocal (1) sobre o tubo do bocal (3). Inserir até 
ao batente.

4.  Puxar cuidadosamente o tubo do bocal (3) para fora, 
sem rodar o corpo do aplicador (4).

5.  Limpar o bocal removido e o aplicador de pintura a pó 
com ar comprimido.

3

4

2

2

1

4

3

 � Neste	ponto,	verificar	se	o	anel	condutivo	461706	
está intacto.

ANEL CONDUTIVO

BARRA DE 
DESGASTE

3

Voltar ao índice
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Problema geral Causa possível Solução

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Barra de desgaste ou bocal de padrão plano 
com orientação incorreta.

Ligação incorreta do cabo de alimentação.

Ligação incorreta do controlador/cabo do aplicador.

Abastecimento	de	ar	insuficiente.

Fusível com defeito no controlador.

Ligação à terra incorreta.

Verificar	os	ajustes	de	alta	tensão.

Caudal de fornecimento de pó demasiado 
elevado.

Humidade excessiva no ar da cabina de pó.

Cabo do aplicador/controlador.

Fusível com defeito no controlador.

Ligação à terra incorreta.

Aplicador demasiado afastado da peça.

Mangueiras dobradas.

Fugas de ar no sistema de fornecimento de pó.

Baixo nível de pó.

Abastecimento	principal	de	ar	insuficiente.

Ajustes de alimentação de pó e de ar de 
dosagem incorretos.

Acumulação de pó no interior do injetor de pó.

Abastecimento	principal	de	ar	insuficiente.

Ajustes de alimentação de pó e de ar de 
dosagem incorretos.

Sistema de bocais gasto.

Consultar a secção “Instalar o bocal”.

Verificar	as	ligações	de	ficha.

Verificar	as	ligações	de	cabo.

Verificar	o	abastecimento	principal	de	ar.

Substituir o fusível.

Verificar	se	a	ligação	à	terra	da	peça	e	do	dispositivo	
de suspensão está correta.

Corrigir os ajustes de alta tensão.

Diminuir o ar de alimentação de pó para reduzir o volume 
e a velocidade de pó em excesso.

Verificar	o	nível	de	humidade;	as	partículas	de	pó	dis-
sipam carga em ambientes húmidos.

Verificar	a	continuidade	do	cabo	e	substituir	conforme	
for necessário.

Substituir o fusível.

Verificar	a	ligação	à	terra	da	peça	e	do	dispositivo	de	
suspensão.

Garantir uma distância adequada entre o aplicador e 
a peça. Demasiada distância à peça levará a que o 
aplicador	e	o	operador	fiquem	pintados	(as	partículas	
procuram a massa mais próxima).

Verificar	as	mangueiras.

Verificar	se	há	fugas.

Verificar	o	nível	de	energia.

Verificar	o	abastecimento	principal	de	ar.

Verificar	os	ajustes.

Inspecionar e limpar/substituir.

Verificar	o	abastecimento	principal	de	ar.

Verificar	os	ajustes.

Substituir o sistema de bocais.

Nuvem de pó  
inconsistente

Sem fornecimento 
de energia ou ar

Sem eletrostática/
má cobertura (p. 
ex., sem  
envolvimento nem 
aderência de pó)

Mau envolvimento 
Pulverização de  
retorno

Caudal de pó  
insuficiente

Nuvem de  
pulverização já  
não está correta

Voltar ao índice
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IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS

Item # Peça de 
desgasteDescrição

LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES DO APLICADOR MANUAL M5

460230 Casquilho do bocal MS elite 
461775 Tubo do bocal
615213	 Suporte	do	bocal	 W
615032	 Conjunto	de	conector	de	pó	(inclui	460110)	 W
460110-K5,	-K25	 O-ring,	kit	de	conector	de	pó	 W
615277,	-K5	 Kit	de	substituição	do	elétrodo	 W
615260-00, -K5	 Kit	de	conjunto	de	fios	 W
615214	 Conjunto	de	bocal	de	padrão	plano	e	elétrodo	 W
615258	 Bocal	de	padrão	plano	C3	MS	elite	(inclui	o-ring	460105)	 W
460105-K5	 O-ring,	kit	de	bocal	 W

615032

615258

615258 461775 615213

615214

615277

460230615258 461775 615213615277

615260-00

615260-00

Voltar ao índice
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ACESSÓRIOS

Peça #

BOCAIS DE PADRÃO PLANO “C3”
Descrição

Peça #

BOCAIS DE JATO PLANO “G”
Descrição

615285-3 Conjunto de bocal de jato plano e elétrodo, 3 mm de largura
615285-4 Conjunto de bocal de jato plano e elétrodo, 4mm de largura
615285-5 Conjunto de bocal de jato plano e elétrodo, 5mm de largura
615130-3 Conjunto de bocal de jato plano e elétrodo, 3 mm de largura (apenas bocal e o-ring, incluído em 615285-3)
615130-4 Conjunto de bocal de jato plano e elétrodo, 4mm de largura (apenas bocal e o-ring, incluído em 615285-4)
615130-5 Conjunto de bocal de jato plano e elétrodo, 5mm de largura (apenas bocal e o-ring, incluído em 615285-5)
460105-K5, -K25, -K50  Kit de o-ring e bocal
615260-00,	-K5	 Kit	de	conjunto	de	fios
615277, -K5  Kit de substituição de elétrodo
615213  Suporte do bocal
461775  Tubo do bocal

615258 461775 615213615260-00

615130-X 461775 615213615260-00

615277

615277

615214 Conjunto, bocal de padrão plano e elétrodo 
615258 Conjunto, bocal de padrão plano (incluído em 615214)
460105-K5, -K25, -K50  Kit de o-ring e bocal
615260-00,	-K5		 Kit	de	conjunto	de	fios
615277, -K5  Kit de substituição de elétrodo
615213  Suporte do bocal
461775  Tubo do bocal

615214

615285-X

Voltar ao índice
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Peça #

BOCAIS DE PADRÃO REDONDO “R”
Descrição

615218  Conjunto do bocal de padrão redondo R1
460430 Bocal de padrão redondo D16 (incluído em 615218)
460440 Bocal de padrão redondo D20 (incluído em 615218)
460450 Bocal de padrão redondo D24 (incluído em 615218)
460460 Bocal de padrão redondo D30 (incluído em 615218)
615260-00,	-K5		 Kit	de	conjunto	de	fios
461775  Tubo da agulha
615213  Suporte do bocal

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

615218

Peça #

CABO DO APLICADOR MANUAL, elite, 9 PINOS
Descrição

461942-06  Cabo do aplicador manual, 6 m, elite
461942-10 Cabo do aplicador manual, 10 m, elite
461942-16 Cabo do aplicador manual, 16 m, elite
461942-20 Cabo do aplicador manual, 20 m, elite

Nota:  O novo cabo 461942-XX substituiu o cabo pré-existente P/N 461742-XX. Para mais informações, entre em contacto com o seu agente 
de assistência ao cliente.

Voltar ao índice
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Peça #

MANGUEIRA DE PULVERIZAÇÃO
Descrição

810195-06 Mangueira de pulverização, 6 m, (10 mm DI) comprimento = 4,8
810195-08 Mangueira de pulverização, 8 m, (10 mm DI) comprimento = 6,8
810195-10 Mangueira de pulverização, 10 m, (10 mm DI) comprimento = 8,8
810195-16 Mangueira de pulverização, 16 m, (10 mm DI) comprimento = 14,8
810195-100 Mangueira de pulverização 100 m, por atacado (10 mm DI) comprimento = 100
810190-100 Mangueira de pulverização 100 m, por atacado (11mm DI) comprimento = 100

Peça #

TUBAGEM DE AR DO APLICADOR
Descrição

421370-06 Tubo, 6 m, (4 mm DE, 2,5 mm DI) comprimento = 6,05m
421370-08 Tubo, 8 m, (4 mm DE, 2,5 mm DI) comprimento = 8,05m
421370-10 Tubo, 10 m, (4 mm DE, 2,5 mm DI) comprimento = 10,05m
421370-16 Tubo, 16 m, (4 mm DE, 2,5 mm DI) comprimento = 16,05m
421370-20 Tubo, 20 m, (4 mm DE, 2,5 mm DI) comprimento = 20,05m
421370-100 Tubo, 100 m, por atacado (4 mm DE, 2,5 mm DI) comprimento = 100m

Voltar ao índice
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Peça #

EXTENSÕES DE BOCAL DE PADRÃO PLANO “C3”
Descrição

615215 Conjunto, extensão de bocal de padrão plano, 150 mm
615239 Conjunto, extensão de tubo 150 mm
615000-150 Manga de elétrodo, 150 mm
615330-03,	-K5	 Conjunto,	kit	de	fio	150	mm	padrão	plano
615216 Conjunto, extensão de bocal de padrão plano, 300 mm
615240 Conjunto, extensão de tubo 300 mm
615000-300 Manga de elétrodo, 300mm
615330-01,	-K5	 Conjunto,	kit	de	fio	300	mm	padrão	plano
615258 Conjunto, bocal de padrão plano 3 mm (inclui todos os comprimentos)
615212 Conjunto, elétrodo (inclui todos os comprimentos)
615213 Conjunto, suporte do bocal (inclui todos os comprimentos)
461866-K5 Kit o-ring, PTFE 18 mm x 2 mm (inclui todos os comprimentos)
461888 Casquilho do bocal, extensões (inclui todos os comprimentos)

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

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

615258
615239 (150 mm)
615240 (300 mm)

615215 (150 mm)
615216 (300 mm)

Nota: do bocal 461888 tem de ser utilizado com todas as extensões. O casquilho do bocal padrão 460230 não encaixa e não está aprovado  
 para esta utilização.

461866

461888

615212

615258

Voltar ao índice
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Peça #

EXTENSÕES DE BOCAL DE PADRÃO PLANO “G”
Descrição

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

615213

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

615130-X

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

Nota: O casquilho do bocal 461888 tem de ser utilizado com todas as extensões. O casquilho do bocal padrão 460230 não encaixa e não está aprovado 
para esta utilização.

461866 (O-RING)

461888

615212

615130-X

615239 (150 mm) 
615240 (300 mm)

Conjunto, extensão de bocal de jato plano, 150 mm
615050-13 Extensão de bocal de jato plano, 150 mm (3 mm de largura)
615050-14 Extensão de bocal de jato plano, 150 mm (4 mm de largura)
615050-15 Extensão de bocal de jato plano, 150 mm (5 mm de largura)

Conjunto, extensão de bocal de jato plano, 300 mm
615050-33 Extensão de bocal de jato plano, 300 mm (3 mm de largura)
615050-34 Extensão de bocal de jato plano, 300 mm (4mm de largura)
615050-35 Extensão de bocal de jato plano, 300 mm (5mm de largura)
615239 Conjunto, extensão de tubo 150 mm
615000-150 Manga de elétrodo, 150 mm
615330-03,	-K5	 Conjunto,	kit	de	fio	150	mm	padrão	plano
615240 Conjunto, extensão de tubo 300 mm
615000-300 Manga de elétrodo, 300 mm
615330-01,	-K5	 Conjunto,	kit	de	fio	300	mm	padrão	plano
615212 Conjunto, elétrodo (incluído com todos os comprimentos)
615213 Conjunto, suporte do bocal (incluído com todos os comprimentos)
461866-K5 Kit o-ring, PTFE 18 mm x 2 mm (incluído com todos os comprimentos)
461888 Casquilho do bocal, extensões (incluído com todos os comprimentos)
615130-3 Conjunto, bocal de jato plano, 3 mm (paralelo e com o-ring)
615130-4 Conjunto, bocal de jato plano, 4 mm (paralelo e com o-ring)
615130-5 Conjunto, bocal de jato plano, 5 mm (paralelo e com o-ring)

Voltar ao índice
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615330-04 (150 mm)
615330-02 (300 mm)

615213615239 (150 mm)
615240 (300 mm)

615225 (150 mm)
615226 (300 mm)

615225 Conjunto, extensão de bocal de padrão redondo, 150 mm
615239 Conjunto, extensão de tubo 150 mm
615330-04,	-K5	 Conjunto,	kit	de	fio	150	mm	padrão	redondo
615219-02 Barra de pressão, 150 mm
615226 Conjunto, extensão de bocal de padrão redondo, 300mm
615240 Conjunto, extensão de tubo 300 mm
615330-02,	-K5	 Conjunto,	kit	de	fio	300	mm	padrão	redondo
615219-03 Barra de pressão, 300 mm
615213 Conjunto, suporte do bocal (incluído com todos os comprimentos)
461866-K5 Kit o-ring, PTFE 18 mm x 2 mm (incluído com todos os comprimentos) 
460430 Bocal de padrão redondo D16 (incluído com todos os comprimentos)
460440 Bocal de padrão redondo D20 (incluído com todos os comprimentos)
460450 Bocal de padrão redondo D24 (incluído com todos os comprimentos)
460460 Bocal de padrão redondo D30 (incluído com todos os comprimentos)
461888 Casquilho do bocal, extensões (incluído com todos os comprimentos)

Peça #

EXTENSÕES DE BOCAL DE PADRÃO REDONDO “R”
Descrição

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

Nota: O casquilho do bocal 461888 tem de ser utilizado com todas as extensões. O casquilho do bocal padrão 460230 não encaixa e não está aprovado para  
 esta utilização.

461866 (O-RING)

461888

Voltar ao índice
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RESUMO DAS ALTERAÇÕES AO MANUAL

N.º Descrição da alteração

PA-17-08-R6 - Substitui PA-17-08-R5 com as seguintes alterações:

1. Nova imagem de capa e adicionar logótipo UKCA 1
2.  Adicionar logótipo CE EX à tabela        9
3. Atualizações de texto nos pontos 5, 9, 14 e 17                  10
4.  Atualizar texto em “CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA”, pontos 6 e 9, último parágrafo                   11
5.  Corrigir primeira frase 12
6.  Etiqueta nova, eliminar pontos 1 e 2, atualizar texto em “Configurações FM” 14
7. Imagens novas e atualizar texto de tabela 15
8. Corrigir texto de especificações e adicionar “Proteção contra ignição” 16
9.  Imagem nova e atualizar ÂMBITO DE ENTREGA 17
10. Nova imagem 18
11. Nova imagem e atualizar texto no parágrafo 1 19
12. Atualizar texto em AVISO, adicionar “Conexão do ar de alimentação e conexão do ar de dosagem” à tabela 22
13. Nova imagem da pistola 23
14. Nova imagem da pistola e recipiente de fluido 24
15. Adicionar nova página “DIAGRAMA DE TUBAGEM PARA UTILIZAÇÃO COM 610190-11”  25
16. Corrigir texto de pontos, eliminar primeiro AVISO e adicionar novo AVISO entre 6 e 7 25
17. Nova imagem da pistola 27
18. Adicionar texto “Desmontagem” na coluna 1 e atualizar texto no ponto 1 da coluna 2, adicionar 3 imagens novas 28
19. Duas imagens novas na coluna 2 29
20. Nova imagem da pistola, adicionar bocais, atualizar avisos e texto de tabela 31
21. Atualizar tabela 32
22. Eliminar suportes de bocal e atualizar tabela 33
23. Adicionar bocais, atualizar avisos e texto de tabela 34
24. Adicionar bocais, atualizar avisos e texto de tabela 35
25.  Adicionar o-ring aos avisos 36
26.  Atualizar texto na tabela  38
26. Atualizar a informação de contacto na contracapa 38

Página(s)
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Este produto está abrangido pela garantia limitada de materiais e mão-de-obra da Carlisle Fluid  
Technologies. A utilização de quaisquer peças ou acessórios de uma fonte que não seja a Carlisle 
Fluid Technologies irá anular todas as garantias. O não cumprimento de quaisquer orientações de 

manutenção fornecidas pode invalidar todas as garantias.

Para informações específicas sobre garantia, contacte a Carlisle Fluid Technologies.

POLÍTICA DE GARANTIA

Para obter assistência técnica ou para localizar um distribuidor autorizado, contacte um dos nossos locais de 
vendas internacionais e de assistência ao cliente.

Para obter as mais recentes informações sobre os nossos produtos, visite www.carlisleft.com.

A Carlisle Fluid Technologies é um líder global em tecnologias de acabamentos inovadoras.
A Carlisle Fluid Technologies reserva-se o direito de modificar especificações do equipamento sem aviso prévio.

 
BGKTM, Binks®, DeVilbiss®, Hosco®, MS® e Ransburg® 

são marcas comerciais registadas da Carlisle Fluid Technologies, Inc.

©2021 Carlisle Fluid Technologies, Inc.
 Todos os direitos reservados.

PT

 Região  

 América do Norte marketing@carlisleft.com +1-800-992-4657

 América Central CustServMX@carlisleft.com +52-55-5321-2339

 Europa, África 
 Médio Oriente, Índia 

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

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

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

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

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

 Assistência técnica

 América do Norte marketing@carlisleft.com +1-800-992-4657

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