
Easy 1-F / Easy 2-F

EASY 1-F RÊCZNY ZESTAW APLIKACYJNY
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RODZAJE POD£¥CZEÑ NA TYLNEJ ŒCIANIE JEDNOSTKI STERUJ¥CEJ

Jednostka steruj¹ca
EasyTronic
Pistolet rêczny EasySelect
Przewody pneumatyczne
zakoñczone szybkoz³¹czem
In¿ektor EasyFlow
Pokrywa zbiornika farby
Zbiornik na farbê proszkow¹
Ko³o skrêtne
Ko³o gumowe
Przewód do fluidyzacji
powietrza
Wózek z pó³k¹
Kulowy zawór
odpowietrzaj¹cy
Element mocuj¹cy
Pó³ka
Wieszak na pistolet

1

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

1.1 IN
1.2

1.3
1.4

1.5
2.1
2.2

2.3

Sprê¿one powietrze zasilaj¹ce
Powietrze transportuj¹ce
proszek
Powietrze dozuj¹ce
Powietrze odmuchowe
elektrody
Powietrze fluidyzuj¹ce
Gniazdo sieciowe (85-264V)
Pistolet rêczny (tylko Easy
Select)
Wyjœcie dla wibratora (tylko
Easy 1-B) oraz mieszad³o
(tylko Easy 1-S)
Pod³¹czenie uziemienia
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EASY 1-F RÊCZNY ZESTAW APLIKACYJNY
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Easy 1-F / Easy 2-F 3

INSTALACJA URZ¥DZENIA

Wê¿em o odpowiedniej œrednicy po³¹czyæ Ÿród³o sprê¿onego
powietrza z wejœciem na tylnej œcianie jednostki steruj¹cej.
Gwint przy³¹czeniowy 1/4 “.

1.1 IN
1.

UWAGA
Sprê¿one powietrze musi byæ wolne od oleju i wody.

Czarny w¹¿ powietrza fluidyzacji pod³¹czyæ do odpowiedniego
wyjœcia na tylnej œcianie jednostki steruj¹cej i zaworu redukcji
ciœnienia (9) przy wózku.
Przewód uziemiaj¹cy o d³ugoœci 5 m przykrêciæ œrub¹ uziemiaj¹c¹
do jednostki steruj¹cej, a nastêpnie przy pomocy zacisku
przymocowaæ do kabiny lub systemu transportu detali.
Przewód pistoletu pod³¹czyæ do gniazda na tylnej œcianie
jednostki steruj¹cej za pomoc¹ wtyku siedmiopalcowego.

1.5

2.2

2.

3.

4.

UWAGA
Nie pod³¹czaæ pistoletu PG 1.
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5.

6.

7.

8.

9.

W¹¿ powietrza odmuchowego
pod³¹czyæ do wyjœcia
powietrza i do pistoletu.
Pompê in¿ektorow¹
zamontowaæ, a nastêpnie
po³¹czyæ wê¿em do transportu
proszku in¿ektor z pistoletem.
Czerwonym wê¿em powietrza
transportowego po³¹czyæ
odpowiednie gniazdo na
tylnej œcianie jednostki
steruj¹cej z in¿ektorem.
Czarnym wê¿em powietrza
dozuj¹cego po³¹czyæ
odpowiednie gniazdo na
tylnej œcianie jednostki
steruj¹cej z in¿ektorem.
Przewód sieciowy pod³¹czyæ
do wtyczki

1.4

1.2

1.3

2.1

Rys. 1

Urz¹dzenie do pokrywania proszkowego po dostarczeniu przez
producenta jest zmontowane. Nale¿y tylko po³¹czyæ przewody i wê¿e
(patrz oddzielna instrukcja).

UWAGA
W zbiorniku proszku podczas
pracy musi panowaæ ciœnienie
atmosferyczne.
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