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Ogólne zasady bezpieczeństwa

Ten rozdział zawiera wszystkie podstawowe zasady bezpieczeństwa,
które muszą być przestrzegane przez personel obsługujący OptiSelect
pistolet ręczny.
Należy dokładnie zapoznać się z rozdziałem „Zasady bezpieczeństwa"
przed uruchomieniem OptiSelect pistolet ręczny.

Symbole bezpieczeństwa (piktogramy)
Wszystkie warunki oraz ich znaczenie można odnaleźć w poszczególnych instrukcjach obsługi urządzeń firmy ITW Gema. Należy także stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w poszczególnych instrukcjach obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie porażenia prądem lub uderzenia ruchomymi częściami. Możliwe konsekwencje: Śmierć lub poważne obrażenia.
UWAGA!
Nieprawidłowe działanie może prowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia. Możliwe konsekwencje: Lekkie obrażenia
lub uszkodzenie sprzętu.
INFORMACJA!
Pomocnicze wskazówki i informacje.

Zgodność użycia
1. OptiSelect pistolet ręczny został wyprodukowany według najnowszych specyfikacji i zgodnie z technicznymi zasadami bezpieczeństwa. Służy do normalnego napylania farb proszkowych.
2. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania pistoletu; całą odpowiedzialność
ponosi jedynie użytkownik. Jeśli OptiSelect pistolet ręczny będzie
wykorzystywany do innych celów niż został przeznaczony, firma
ITW Gema GmbH nie będzie ponosiła za to odpowiedzialności.
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3. Przestrzeganie wymaganych przez producenta zasad instrukcji
obsługi, serwisowania i konserwacji zapewni bezpieczeństwo
pracy. OptiSelect pistolet ręczny może być uruchamiany, używany i konserwowany tylko przez przeszkolony i poinformowany o
możliwych niebezpieczeństwach personel.
4. Uruchomienie (wykonanie poszczególnych operacji) jest zabronione do czasu końcowego zmontowania OptiSelect pistolet
ręczny i jego okablowania zgodnie z normą (98/37 EG). EN
60204 - 1 (bezpieczeństwo obsługi maszyn).
5. Nieautoryzowane modyfikacje OptiSelect pistolet ręczny zwalniają producenta z odpowiedzialności za wynikłe szkody.
6. Przepisy związane z zapobieganiem wypadkom, jak również inne
ogólnie zasady bezpieczeństwa muszą być przestrzegane.
7. Muszą być przestrzegane także regionalne przepisy bezpieczeństwa.
Ochrona p. wybuchowa
II 2 D

Stopień zabezp.

Klasa temperatury

IP64

T6 (pistolet)

Techniczne zasady bezpieczeństwa dla stacjonarnych
urządzeń do napylania farb proszkowych
Informacje
Urządzenia elektrostatyczne firmy ITW Gema są dopracowane technicznie i bezpieczne w obsłudze. Jednakże instalacja może stwarzać zagrożenie, gdy jest używana niezgodnie z przeznaczeniem. Należy pamiętać,
iż konsekwencją tego może być zagrożenie dla życia lub odniesienie obrażeń, a także uszkodzenie urządzenia lub innych maszyn lub spowodowanie obniżenia efektywności pracy urządzenia.
1. Urządzenia do napylania farb proszkowych mogą być włączane i
obsługiwane tylko po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Nieprawidłowe użycie podzespołów sterujących może prowadzić do wypadków, uszkodzeń i błędnego działania.
2. Przed każdorazowym włączeniem urządzeń należy sprawdzić
sprzęt pod względem bezpieczeństwa obsługi (należy to robić
regularnie)!
3. Dla zapewnienia bezpiecznej obsługi muszą być przestrzegane
następujące przepisy zawarte w: BGI 764 oraz DIN VDE 0147,
część 1.
4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa ustanowionych lokalnie.
5. Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia należy odłączyć
wtyczkę od zasilania!
6. Gniazda i wtyczki urządzeń mogą być rozłączane tylko wtedy,
gdy jest wyłączone zasilanie.
7. Przewody elektryczne pomiędzy jednostką sterującą, a pistoletem powinny być tak ułożone, aby nie były narażone na uszko-
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dzenia podczas pracy. Należy przy tym przestrzegać lokalnych
przepisów.
8. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych, ponieważ
części te zabezpieczają przed wybuchem. W przypadku używania nie oryginalnych części użytkownik utraci prawa do gwarancji.
9. Jeżeli urządzenia firmy ITW Gema pracują w połączeniu z urządzeniami innych producentów, wtedy należy także zwracać uwagę na ich zasady bezpieczeństwa.
10. Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instalacją i podzespołami obsługi. Jest zbyt późno na zapoznanie się z instrukcjami obsługi, podczas gdy urządzenie już pracuje.
11. Zachować ostrożność podczas pracy z mieszanką farba proszkowa/powietrze. Prawidłowe proporcje stężenia farby proszkowej/powietrza grożą wybuchem. Nie palić papierosów podczas
operacji malowania.
12. Zgodnie z ogólnymi przepisami dla instalacji do elektrostatycznego napylania farb proszkowych osoby z rozrusznikami serca
nie powinny przebywać w strefie pola elektrostatycznego, czyli w
obszarze malowania.
UWAGA!
Informujemy, że użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczną obsługę urządzeń. Firma ITW Gema nie ponosi odpowiedzialności za
żadne konsekwencje wypadków!

Bezpieczeństwo świadomego działania
Każda osoba odpowiedzialna za montaż, uruchomienie, obsługę i naprawy urządzeń musi dokładnie zapoznać się z rozdziałem "Zasady bezpieczeństwa". Operator musi zapewnić, że użytkownik przeszedł odpowiednie szkolenie i jest świadomy grożących mu niebezpieczeństw.
Urządzenia sterujące muszą być ustawione w strefie 22. Pistolety napylające są dopuszczone w strefie 21 utworzonej dla nich.
Urządzenia do napylania farb proszkowych mogą być obsługiwane przez
tylko przez przeszkolony personel. Jakiekolwiek modyfikacje w podzespołach elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowaną obsługę.
Należy bezwzględnie przestrzegać procedur wyłączania w poszczególnych instrukcjach obsługi przy każdej czynności: montaż, uruchomienie,
ustawianie, praca, zmiany parametrów, dozór i naprawy.
Urządzenia do napylania farb proszkowych można wyłączyć za pomocą
wyłącznika głównego w przypadku wyłączenia bezpieczeństwa. Poszczególne podzespoły powinny być wyłączane podczas operacji za pomocą odpowiednich wyłączników.

Indywidualne zasady bezpieczeństwa dla obsługującej firmy lub/i personelu
1. Wszystkie działania, które będą miały negatywny wpływ na techniczne bezpieczeństwo urządzeń są zabronione.
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2. Powinien być ustanowiony zakaz wstępu osobom nieuprawnionym do strefy napylania farb proszkowych (jest to użycie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem).
3. Przy kontaktach z niebezpiecznymi materiałami użytkownik powinien zapewnić niezbędne instrukcje w celu wyszczególnienia
niebezpieczeństw dla ludzi i środowiska, a także niezbędne
środki zapobiegawcze i reguły zachowań. Instrukcje obsługi powinny być napisane w prosty i zrozumiały sposób oraz w języku,
który używa personel. Instrukcje powinny znajdować się w miejscu widocznym i w zasięgu obsługującego personelu.
4. Obsługa jest zobligowana do sprawdzania urządzeń przynajmniej raz na jedną zmianę roboczą w celu wykrycia uszkodzeń lub
nieprawidłowości w pracy. Może to mieć bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo - należy niezwłocznie sporządzić raport o stanie
urządzeń.
5. Obsługa musi być pewna, że urządzenia elektrostatyczne firmy
ITW Gema znajdują się w dobrym stanie technicznym.
6. Użytkownik powinien zapewnić obsłudze specjalne ubrania
ochronne (np. maskę do oddychania).
7. Obsługa zgodnie z wymogami musi zapewnić czystość w obszarze urządzeń malarskich i wokół niego.
8. Żadne podzespoły bezpieczeństwa nie mogą być demontowane.
Jeżeli w przypadku przeglądu lub naprawy istnieje potrzeba
zdemontowania jakiegoś podzespołu bezpieczeństwa, to należy
zamontować go niezwłocznie po wykonaniu czynności serwisowej. Wszystkie czynności związane z przeglądem lub serwisem
mogą być wykonywane tylko po odłączeniu zasilania. Te czynności może wykonywać tylko przeszkolony personel.
9. Czynności takie, jak sprawdzanie fluidyzacji lub pomiary wysokiego napięcia na pistoletach muszą być wykonywane podczas
pracy urządzeń.

Szczególne przypadki zagrożeń
Energia elektryczna
Należy mieć na uwadze, iż przebywanie w pobliżu wysokiego napięcia/natężenia może być zagrożeniem dla życia. Nie można otwierać
urządzeń podłączonych do wysokiego napięcia - najpierw należy odłączyć wtyczkę - w innym przypadku może nastąpić porażenie elektryczne.

Proszek
Mieszanina proszek/powietrze jest wybuchowa, zapłon może nastąpić od
iskry. System wentylacji kabiny proszkowej musi być sprawny i efektywny. Zaleganie proszku na podłodze kabiny i wokół niej także jest potencjalnym źródłem zagrożenia poślizgnięcia się.

Ładowanie statyczne
Ładowanie statyczne może nieść za sobą następujące konsekwencje:
naładowanie człowieka, szok elektryczny, iskrzenie. Należy unikać ładowanie innych przedmiotów - patrz "Uziemienie".

6 • Ogólne zasady bezpieczeństwa

OptiSelect pistolet ręczny

V 07/07

Uziemienie
Wszystkie przewodzące elektrycznie części i urządzenia znajdujące się
w strefie pracy (zgodnie z DIN VDE 0745, część 102) muszą być uziemione 1.5 metra z każdej strony oraz 2.5 metra wokół otworów na domalowywanie ręczne. Rezystancja uziemienia musi wynosić do 1 MOhm.
Należy regularnie przeprowadzać pomiar uziemienia. Warunkiem prawidłowej pracy jest pewność, iż detale są uziemione prawidłowo. Wszystkie
miejsca styku pomiędzy detalem, zawieszką, a systemem transportu muszą być utrzymywane w należytej czystości, wtedy będzie gwarancja
prawidłowego przewodnictwa. Niezbędne urządzenia do pomiaru rezystancji muszą być w każdej chwili gotowe do użycia.

Sprężone powietrze
Przy dłuższych przerwach w pracy lub przestojach, urządzenia do malowania muszą być odmuchane sprężonym powietrzem. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w przypadku uszkodzonych przewodów
pneumatycznych lub w przypadku niekontrolowanego albo niewłaściwego użycia sprężonego powietrza.

Zgniatanie i ucinanie
Podczas operacji ruchome części mogą rozpocząć pracę w swojej strefie. Tylko przeszkolony personel może znajdować się w strefie pracy ruchomych części. Użytkownik powinien ograniczyć dostęp do tych stref
zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

Dostęp w wyjątkowych okolicznościach
Użytkownik musi zapewnić zgodnie z lokalnymi przepisami, że po naprawie części elektrycznych lub po wznowieniu operacji, zostanie ponownie ograniczony dostęp do stref, w których były dokonywane naprawy.

Zakaz wprowadzania modyfikacji i zmian w urządzeniach
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wprowadzania jakichkolwiek
zmian i modyfikacji do elektrostatycznych urządzeń malarskich.
Nie można pracować na niesprawnych urządzeniach, a uszkodzone podzespoły muszą zostać niezwłocznie wymienione lub naprawione. Należy
używać tylko oryginalnych części firmy ITW Gema. W przypadku użycia
nieoryginalnych części warunki gwarancji nie będą respektowane.
Naprawy mogą wykonywać tylko specjaliści lub serwis ITW Gema. Nieautoryzowane naprawy mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia
urządzeń. W takim przypadku gwarancja firmy ITW Gema traci swoją
ważność.

Wymogi bezpieczeństwa dla elektrostatycznego
napylania farb
1. Urządzenie może stanowić zagrożenie, jeżeli nie będą przestrzegane warunki zawarte w instrukcji obsługi.
2. Wszystkie elektrostatycznie przewodzące części znajdujące się
w odległości 5 metrów od urządzeń malarskich muszą być uziemione.
3. Podłoga w miejscu pracy musi być elektrostatycznie przewodząca (zwykły beton jest materiałem przewodzącym).
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4. Personel obsługujący musi nosić buty przewodzące (np. ze skórzanymi podeszwami).
5. Personel obsługujący musi trzymać pistolet gołą ręką W przypadku użycia rękawic, muszą być one przewodzące.
6. Załączony przewód uziemiający (w kolorze zielono/żółtym) musi
zostać podłączony do uziemionej śruby na tylnim panelu jednostki sterującej. Przewód uziemiający musi posiadać właściwe
metaliczne połączenie z kabiną proszkową, systemem odzysku
farby, systemem transportu farby, oraz detalem do malowania.
7. Przewody elektryczne oraz węże proszkowe muszą być ułożone
w taki sposób, aby były chronione przed uszkodzeniami termicznymi i mechanicznymi.
8. Urządzenie do malowania powinno mieć zasilanie dopiero po
włączeniu kabiny proszkowej. W przypadku wyłączenia kabiny
zasilanie urządzenia powinno zostać odłączone samoczynnie.
9. Skuteczność podłączeń uziemieniowych powinna być sprawdzana raz w tygodniu. (np. zawieszki, system transportu)Wartość rezystancji powinna wynosić do 1 MOhm.
10. Jednostka sterująca powinna być wyłączona podczas czyszczenia pistoletu lub wymiany dyszy.
11. Podczas pracy z chemicznymi środkami czystości może wystąpić
ryzyko niebezpiecznych oparów. Należy zapoznać się z instrukcjami stosowania tych środków.
12. Należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi producenta i
ochrony środowiska w przypadku rozlania środków czystości lub
rozsypania farby proszkowej.
13. W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części pistoletu nie można jej ponownie użyć.
14. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać podzespołów wykazanych w instrukcjach obsługi. Użycie nieoryginalnych części
może prowadzić do ryzyka obrażeń. Należy używać tylko oryginalnych części firmy ITW Gema.
15. Naprawy może wykonywać tylko specjalista. Pod żadnym pozorem nie może wychodzić poza strefę pracy urządzeń - musi być
zachowana ochrona przeciwwybuchowa.
16. Należy wyeliminować czynniki sprzyjające nadmiernej koncentracji farby w obrębie kabiny proszkowej lub strefy napylania.
System wentylacyjny musi być wydajny, aby zapobiec nadmiernej koncentracji farby, większej o 50% od dolnej granicy wybuchu (UEG) (UEG = max. dozwolona koncentracja mieszaniny
proszek/powietrze). Jeżeli granica UEG jest nieznana, wtedy należy użyć wartości 10 g/m³.

Podsumowanie zasad i regulacji
Poniższa lista zawiera zbiór zasad i regulacji, których należy przestrzegać:
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Wytyczne i regulacje niemieckiego stowarzyszenia profesjonalistów
BGV A1

Zasady ochrony

BGV A3

Materiały i urządzenia elektryczne

BGI 764

Elektrostatyczne nakładanie powłok

BGR 132

Wytyczne dla ochrony przed zapłonem przy ładowaniu
elektrostatycznym (Wytyczne "Ładowanie statyczne")

VDMA 24371

Wytyczne dla elektrostatycznego nakładania powłok
syntetycznych1)
- część 1 Ogólne wymagania
- część 2 Przykłady użycia

EN Normy Europejskie
RL94/9/EG

Zbliżenie praw państw członkowskich w nawiązaniu do
urządzeń i systemów bezpieczeństwa dla ich użycia w
miejscach o potencjalnym zagrożeniu wybuchem

EN 12100-1
EN 12100-2

Bezpieczeństwo urządzeń 2)

EN IEC 60079-0

Elektryczne urządzenia do detekcji, lokalizacji miejsca
zagrożenia wybuchem 3)

EN 50 050

Urządzenia elektryczne dla stref potencjalnie wybuchowych - Elektrostatyczne ręczne urządzenia do napylania
2)

EN 50 053 część 2

Wymagania do wyboru, instalacji oraz użycia elektrostatycznych urządzeń dla materiałów palnych - Ręczne
elektrostatyczne pistolety napylające 2)

EN 50 177

Stacjonarne urządzenia do napylania palnych farb
proszkowych 2)

EN 12981

Malarnie - Kabiny do napylania organicznych sproszkowanych materiałów - wymogi bezpieczeństwa

EN 60 529, identyczna z: DIN
40050

Zabezpieczenia typu IP; kontakt, inne materiały ochrona
2)
przed wodą dla urządzeń elektrycznych

EN 60 204 identyczna: DIN VDE
0113

Regulacje VDE dla podnoszenia wartości wysokiego
napięcia w urządzeniach oraz praca urządzeń z nominalnym napięciem do 1000 V 3)

Regulacje VDE (Stowarzyszenie niemieckich inżynierów)
DIN VDE 0100

Regulacje dla podnoszenia wartości wysokiego napięcia
w urządzeniach z nominalnym napięciem do 1000 V 4)

DIN VDE 0105

Regulacje VDE dla pracy na urządzeniach o wysokim
napięciu 4)

część 1

Regulacje podstawowe

część 4

Dodatkowe wytyczne dla stacjonarnych elektrostatycznych urządzeń napylających

DIN VDE 0147
część 1

Konfiguracja stacjonarnych elektrostatycznych urządzeń
4)
napylających

DIN VDE 0165

Konfiguracja urządzeń elektrycznych zlokalizowanych w
strefach z niebezpieczeństwem wybuchu 4)

Źródła:
1)

Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Köln 41,
lub od odpowiedniego stowarzyszenia pracodawców
2)

OptiSelect pistolet ręczny

Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Berlin 30
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3)

General secretariat, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, albo odpowiedni komitet narodowy
4)

VDE Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berlin 12

Szczególne środki bezpieczeństwa
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-

Prace instalacyjne wykonywane przez klienta, muszą być
wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami

-

Przed uruchomieniem malarni należy sprawdzić, czy żadne
obce przedmioty nie znajdują się w kabinie proszkowej lub
rurach odzysku (powietrze wejścia i wyjścia)

-

Należy zwrócić uwagę, czy uziemienie podzespołów zostało
wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami

OptiSelect pistolet ręczny
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O tej instrukcji

Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje, niezbędne do
pracy z pistoletem OptiSelect. Dzięki nim w bezpieczny sposób można
przeprowadzić uruchomienie, a także optymalnie użytkować nowy system proszkowy.
Informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych podzespołów systemu, takich jak - kabina, jednostka sterująca, pistolet lub inżektor - należy szukać w załączonych, poszczególnych instrukcjach obsługi

OptiSelect pistolet ręczny
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Opis funkcji

Pole zastosowania
Pistolet ręczny OptiSelect jest przeznaczony do elektrostatycznego napylania proszkowych farb organicznych. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
wynikłe z tego tytułu uszkodzenia; ryzyko bierze na siebie użytkownik!
Bardzo lekki pistolet OptiSelect ze zintegrowanym powielaczem wysokiego napięcia zapewnia optymalną zdolność penetracji oraz wysokie ładowanie. Opatentowana wentylowana elektroda centralna zapewnia wysoką, stałą efektywność ładowania oraz wysoką wydajność malowania.
Pistolet jest demontowalny, a zatem łatwy do obsługi i napraw.

Charakterystyka modelu

OptiSelect pistolet ręczny

-

Ergonomiczna konstrukcja

-

Zoptymalizowana oraz stała waga (520 gr.)

-

Dobre wyważenie zapobiega zmęczeniu podczas malowania

-

Zamknięta i szczelna konstrukcja, odporna na penetrację
farby

-

Rura proszkowa jest integralna częścią korpusu pistoletu
wraz z łącznikiem kątowym odpornym na ścieranie i osad

-

Zdalne sterowanie zwiększ elastyczność malowania poprzez
niezależne regulowanie parametrów napylania

-

Uziemione szybkozłącze węża proszkowego

-

Zintegrowany powielacz wysokiego napięcia

-

Zintegrowane powietrze odmuchowe elektrody

-

Uziemiona, ergonomiczna rękojeść

-

Łatwa obsługa spustu poprzez jeden palec

-

Dysze i przedłużacze są kompatybilne z automatycznym pistoletem OptiGun oraz ręcznym pistoletem EasySelect

-

Pistolet ręczny OptiSelect jest łatwo demontowalny oraz prosty w obsłudze i naprawie

-

Opcjonalne wyposażenie w zestaw SuperCorona

Opis funkcji • 13
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Zakres dostawy
Pistolet ręczny OptiSelect
-

Pistolet ręczny OptiSelect z przewodem o dł. 6 m

-

Wąż proszkowy o dł. 6 m

-

Wąż powietrz odmuchowego o dł. 6 m

-

Dysza płaska, komplet

-

Dysza okrągła z talerzykami (Ø 16, 24 i 32 mm)

-

Opaski typu rzep "Velcro"

-

Szczotka do czyszczenia pistoletu

-

Zestaw części zamiennych

Pistolet ręczny OptiSelect
Struktura
5

6

3
2

1

17
9

7
16
11
19
15
1
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Dysza rozpylająca

9

Rękojeść

2

Tuleja gwintowana

11

Przewód pistoletu

3

Obudowa

15

Przyłącze węża proszkowego

5

Wieszak (wymienny)

16

Przyłącze węża odmuchu

6

Pokrywa zdalnego sterowania

17

Spust

7

Przyciski zdalnego sterowania

19

Szybkozłącze węża proszkowego

OptiSelect pistolet ręczny
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Generowanie wysokiego napięcia
W jednostce sterującej wytwarzany jest prąd o wysokiej częstotliwości I
niskim napięciu około 10 V. To napięcie jest doprowadzone poprzez kabel (11) do powielacza (4) w korpusie pistoletu.
W powielaczu (4), niskie napięcie jest najpierw przetwarzane w sekcji (c).
Wielkość pierwotna napięcia jest podwyższana na kolejnych stopniach w
sekcji (d), dopóki nie zostanie osiągnięta wymagana wielkość wysokiego
napięcia (około 100 kV). Tak wytworzone wysokie napięcie jest doprowadzane do elektrody w dyszy rozpylającej (e).

Obwód elektryczny
Dodatkowo, zmodulowany prąd o niskim napięciu wymaga specjalnie izolowanych przewodów sygnałowych biegnących w kablu zasilającym. Malowanie wraz z obsługą spustu odbywa się jedną ręką, drugą ręką za
pomocą zdalnego sterowania można obsługiwać niektóre ważne funkcje.
Pistolet jest włączany poprzez kontaktron, który jest uaktywniany za pomocą magnesu połączonego ze spustem (17). Jednostka sterująca generuje niskie napięcie, transportuje farbę oraz uruchamia powietrze odmuchowe.
4

c

d

e

17

Kontaktron (włącznik)

Magnes

11
Pistolet ręczny OptiSelect - obwód elektryczny

Przepływ farby i powietrza odmuchowego
Wąż powietrza odmuchowego elektrody jest podłączony do złącza na
tylnym panelu jednostki sterującej (patrz instrukcja obsługi jednostki sterującej). Dysze rozpylające są opisane w odpowiednim rozdziale tej instrukcji obsługi.

OptiSelect pistolet ręczny
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Zdalne sterowanie z pistoletu
Różne funkcje mogą być zdalnie sterowane przyciskami + oraz - na tylnej
części pistoletu (dla typu OptiSelect):
-

Zmiana wydatku farby (wcisnąć przycisk + lub - na pistolecie). Ilość farby zostanie zwiększona lub zmniejszona)

-

Zmiana programu malowania (wcisnąć równocześnie przyciski + oraz - na pistolecie). Zmiana odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzać obserwując diody LED
na jednostce sterującej

Informacja:
Przy wciskaniu jednego z przycisków, na wyświetlaczu pojawią się
wartości nominalne!

Dysze rozpylające
Zestaw podstawowy
Dysza płaska z
odmuchiwaną elektrodą centralną

Dysza okrągła z
odmuchiwanąym
talerzykiem i elektrodą centralną

Przedłużacz 150 mm
(nie jest wyposażeniem standardowym, dostępne oddzielnie, patrz
lista części zamiennych)

Przedłużona dysza płaska
z odmuchiwaną elektrodą
centralną

Przedłużona dysza okrągła
z odmuchiwanym talerzykiem i elektrodą centralną

Przedłużacz 300 mm
Nie pokazany (nie jest wyposażeniem standardowym, dostępne oddzielnie, patrz lista części zamiennych)

16 • Opis funkcji
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Dysza płaska z odmuchem elektrody centralnej
Dysza płaska z odmuchiwaną elektrodą umożliwia rozpylenie oraz naładowanie farby proszkowej. Strumień farby wypływający przez odpowiednio ukształtowaną szczelinę dyszy uzyskuje w przekroju poprzecznym
kształt owalu. Farba jest ładowana przez centralnie umieszczoną elektrodę. Wysokie napięcie, generowane przez powielacz jest doprowadzane do elektrody przez czarny pierścień kontaktowy osadzony w dyszy.
Wysokie napięcie

Powietrze odmuchowe

W celu zapobiegania zapiekaniu się farby na elektrodzie, jest ona czyszczona podczas pracy przez opływający ją strumień powietrza. W tym celu
powietrze jest dostarczane przez mały otwór w pierścieniu kontaktowym
osadzonym w dyszy do wydrążonego kanaliku w korpusie elektrody.
Regulacja ciśnienia powietrza odmuchowego odbywa się w jednostce
sterującej i jest opisana w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Dysza okrągła z odmuchem elektrody centralnej
Talerzyka rozpylającego należy używać w przypadku, kiedy konieczne
jest uzyskanie rozpylonej farby proszkowej w postaci strumienia o przekroju kołowym. Farba jest ładowana przez centralnie umieszczoną elektrodę. Wysokie napięcie, generowane przez powielacz jest doprowadzane do elektrody przez czarny pierścień kontaktowy osadzony w dyszy.
Wysokie napięcie

Powietrze odmuchowe

Farba może osadzać się w czasie napylania na talerzyku rozpylającym,
dlatego też jego powierzchnia musi być stale odmuchiwana powietrzem.
W tym celu powietrze jest dostarczane przez mały otwór w pierścieniu
kontaktowym osadzonym w dyszy do wydrążonego kanaliku w korpusie
elektrody. Przez otwory na jego końcu powietrze odmuchuje wewnętrzną,
stożkową powierzchnię talerzyka. Intensywność odmuchu zależy od rodzaju farby i jej podatności do przylegania.
Regulacja ciśnienia powietrza odmuchowego odbywa się w jednostce
sterującej i jest opisana w odpowiedniej instrukcji obsługi.

OptiSelect pistolet ręczny
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Zestaw SuperCorona
Pole zastosowania
Zestaw SuperCorona jest opcją dodatkową do pistoletu ręcznego OptiSelect, dzięki niemu można osiągnąć jeszcze lepszą jakość malowanej powierzchni.
Podczas malowania obręczy kół, szuflad, kaloryferów, lamp, etc. wymagana jest wysoka jakość powierzchni, szczególnie w miejscach z większą
grubością farby. Nawet przy używaniu różnych rodzajów farby można
całkowicie wyeliminować efekt "pomarańczowej skórki". Malując farbami
strukturalnymi dzięki zestawowi niwelujemy efekt "ramy obrazu".
Pistolet ręczny OptiSelect wraz z zestawem SuperCorona jest bardzo
wydajny, ma dobre ładowanie farby, jest oszczędny oraz zapewnia podwyższoną zdolność penetracji przy zjawisku klatki Faradaya. Dystans
pomiędzy dyszą, a detalem może być zredukowany do 100 mm bez
wpływu na efekt końcowy powierzchni.

SuperCorona - zestaw dodatkowy

Dzięki modułowej budowie pistolet ręczny OptiSelect może być łatwo I
szybko wyposażony w lekki pierścień SuperCorona (około 60 g). Pistolet
OptiSelect jest łatwy w przeglądzie i naprawach nawet po zainstalowaniu
zestawu dodatkowego.

Zakres dostawy
Zestaw SuperCorona składa się z:

2

1

1
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SuperCorona - uchwyt

2

SuperCorona - pierścień
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Montaż zestawu SuperCorona
Przed zainstalowaniem pierścienia SuperCorona, upewnić się czy złącze
nie jest zanieczyszczone smarem lub farbą proszkową, aby zagwarantować przewodność elektryczną.

1.

2.

Zamocować uchwyt pierścienia SuperCorona istniejącą śrubą do tytlnej
części pistoletu (1 oraz 2).

3.

4.

Założyć pierścień SuperCorona na lufę pistoletu (3) i podłączyć do
uchwytu (4).

OptiSelect pistolet ręczny
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Parametry techniczne

Pistolet ręczny OptiSelect
Dane elektryczne
Pistolet ręczny OptiSelect
Nominalne napięcie wejściowe
Częstotliwość
Nominalne napięcie wyjściowe
Polaryzacja

10 V eff.
ca. 18 kHz
100 kV
negatywna
(opcjonalnie pozytywna)

Max. wyjściowe natężenie prądu

100 µA

Wyświetlanie wysokiego napięcia

Dioda LED

Zabezpieczenie wybuchowe

Ex 2 mJ T6

Zakres temperatur

0°C - +40°C
(+32°F - +104°F)

Max. temperatura

85°C (+185°F)

Dopuszczenia

II 2 D
PTB05 ATEX 5007

Uwaga:
Pistolet ręczny OptiSelect może być podłączony do jednostki sterującej OptiStar oraz do OptiTronic (bez funkcji zdalnego sterowania)!

OptiSelect pistolet ręczny
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Uruchomienie i obsługa

Podłączenia
1. Wąż ze sprężonym powietrzem należy podłączyć bezpośrednio do głównego przyłącza na jednostce filtracyjnej znajdującej się z tyłu urządzenia (gwint przyłącza G 1/4"). Należy
poprawnie podłączyć przewód ze sprężonym powietrzem
pomiędzy jednostką filtracyjną, a sterownikiem
Informacja:
Sprężone powietrze musi być wolne od oleju i wody!
2. Podłączyć czarny przewód powietrza fluidyzacyjnego do wyjścia 1.5 na tylnej części jednostki sterującej
3. Podłączyć przewód uziemiający do śruby z tyłu jednostki sterującej. Przewód o długości 5 m zakończony żabką należy
podłączyć do kabiny lub systemu transportu
4. Podłączyć wtyczkę przewodu pistoletu do gniazda 2.3 z tyłu
jednostki sterującej
5. Podłączyć wąż powietrza odmuchowego elektrody do przyłącza 1.4 oraz do pistoletu
6. Zamontować inżektor, wąż proszkowy podłączyć do inżektora i do pistoletu
7. Podłączyć czerwony przewód powietrza transportowego do
przyłącza 1.2 z tyłu jednostki sterującej i do inżektora
8. Podłączyć czarny przewód powietrza dozującego do przyłącza 1.3 z tyłu jednostki sterującej i do inżektora (jest to przewód elektrycznie przewodzący)
9. Podłączyć przewód sieciowy do gniazda 2.1 Power IN i
przykręcić

OptiSelect pistolet ręczny
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Pistolet

Air supply IN

Jednostka
filtracyjna

Power IN

Aux

Gun

2.1

2.2

2.3

6 - 10 bar
87 - 145 PSI

1.5

1.4

1.3

1.2

Powietrze
fluidyzacyjne
Inżektor
Podłączanie - zestawienie

Kontrola funkcji
1. Włączyć jednostkę sterującą
2. Wybrać dostępny program lub wprowadzić własny na jednostce sterującej (patrz instrukcja obsługi jednostki sterującej)
3. Wziąć pistolet do ręki I skierować na uziemiony detal w kabinie z odległości około 20 cm
4. Wcisnąć spust na pistolecie
-

Wyświetlacze wysokiego napięcia i natężenia prądu pokażą aktualne wartości. O aktywnym wysokim napięciu
na pistolecie OptiSelect informuje świecąca dioda LED

-

Wartość wysokiego napięcia zmienia się odpowiednimi
przyciskami (patrz instrukcja obsługi jednostki sterującej)

5.

Ustawić wydatek farby oraz ilość powietrza całkowitego
-

Wyświetlacz pokazuje wydatek farby oraz ilość powietrza
całkowitego

6. Wcisnąć przycisk do ustawienia powietrza odmuchowego na
jednostce sterującej (zgodnie z używaną dyszą)
7. Sprawdzić zdalne sterowanie wciskając + lub - z tyłu pistoletu, zmiany wydatku farby będą wyświetlane na jednostce sterującej. Przez jednoczesne wciśnięcie + oraz - zmienia się
program na jednostce sterującej
Gdy wszystkie testy są pozytywne, pistolet jest gotowy do pracy.
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Informacja:
W przypadku nieprawidłowości w pracy, patrz rozdział "Wyszukiwanie błędów" lub instrukcja obsługi jednostki sterującej!

Uruchomienie
Włączanie jednostki sterującej
1. Wcisnąć przycisk ON.
Wyświetlacze świecą, a jednostka jest gotowa do pracy
Informacja:
Dalsza procedura uruchamiania pistoletu ręcznego OptiSelect jest
dokładnie opisana instrukcji obsługi jednostki sterującej OptiStar
CG07 (rozdział "Wstępne uruchomienie" i "Dzienne uruchomienie")!

OptiSelect pistolet ręczny
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Dozór i czyszczenie

Informacja:
Regularny i dokładny dozór przedłuża żywotność urządzenia oraz
zapewnia na dłużej stałą jakość malowania!

Dozór dzienny
1. Oczyścić pistolet zgodnie z rozdziałem "Czyszczenie"

Dozór tygodniowy
1. Oczyścić pistolet zgodnie z rozdziałem "Czyszczenie"
2. Sprawdzić połączenie uziemienia pomiędzy jednostką sterującą,
kabiną proszkową i elementami zawiesia detali na systemie
transportu

Czyszczenie
Czyszczenie pistoletu ręcznego OptiSelect
Częste czyszczenie pistoletu zapewni wysoką jakość malowania.
Informacja:
Przed czyszczeniem pistoletu należy wyłączyć sterownik. Sprężone
powietrze użyte do czyszczenia musi być wolne od oleju i wody!

Codziennie:
1. Odmuchać pistolet z zewnątrz, wytrzeć i oczyścić, etc.

Tygodniowo:
2. Zdjąć wąż proszkowy z przyłącza
3. Zdjąć z pistoletu dyszę rozpylającą i oczyścić sprężonym powietrzem
4. Odmuchać pistolet wewnątrz sprężonym powietrzem, zaczynając
od przyłącza zgodnie z kierunkiem przepływu
5. Oczyścić zintegrowaną rurę załączoną szczotką

OptiSelect pistolet ręczny
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6. Ponownie odmuchać pistolet wewnątrz
7. Oczyścić wąż proszkowy
8. Zmontować pistolet i ponownie podłączyć
Uwaga:
Pistolet ręczny OptiSelect nie może być czyszczony za pomocą
wymienionych poniżej rozpuszczalników:
Chlorek etylu, octan etylu, metylo etylo keton, chlorek metylenu,
benzyna ekstrakcyjna, terpentyna, czterochlorek węgla, toluen, trichloroetylen, ksylen!

Informacja:
Dopuszcza się stosowanie środków czyszczących z punktem błysku
przynajmniej 5 stopni w skali Kelvina powyżej temp. otoczenia, lub
w miejscu z wymuszoną wentylacją!

Czyszczenie dysz rozpylających
Dzienne lub po każdej zmianie
-

Czyścić dyszę wewnątrz i na zewnątrz sprężonym powietrzem.
Nigdy nie zanurzać części w rozpuszczalnikach!

-

Sprawdzić osadzenie dyszy rozpylającej.
Upewnić się, że tuleja gwintowana jest dokręcona poprawnie. Jeśli dysza jest osadzona luźno, istnieje niebezpieczeństwo przebicia elektrycznego, co może doprowadzić do uszkodzenia pistoletu!

Tygodniowe
-

Zdjąć dyszę rozpylającą i oczyścić w środku sprężonym
powietrzem. Jeśli na końcu elektrody widać ślady zapieczonej farby, to elektrodę należy wymienić!

Miesięczne
-

Sprawdzić zużycie dyszy

Dysza płaska musi być wymieniona, jeśli:
-

Chmura proszku nie ma regularnego, owalnego kształtu

-

Rowek dyszy staje się coraz większy, zmniejsza się grubość ścianek

-

Wycięta jest krawędź natarcia w elektrodzie

Dysza z talerzykami rozpylającymi:
-
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Jeśli wycięta jest krawędź natarcia, wtedy elektroda musi
być wymieniona
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Demontaż pistoletu
Pistolet powinien być demontowany tylko w przypadku stwierdzenia
uszkodzenia lub zanieczyszczenia. Demontaż powinien być przeprowadzany jedynie stopniu niezbędnym do wymiany uszkodzonych części.
Uwaga:
Przed czyszczeniem pistoletu należy wyłączyć jednostkę sterującą
oraz odpiąć przewód pistoletu!
W przypadku nieprawidłowej pracy lub uszkodzenia powielacza należy wysłać cały korpus pistoletu do serwisu ITW Gema!

Demontaż pistoletu
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Wymiana przewodu pistoletu
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Montaż pistoletu
Pistolet należy montować w kolejności odwrotnej do pokazanej powyżej.

1.

Wymiana części
Poza wymianą uszkodzonych części, nie należy wykonywać żadnych innych napraw.
Wymiana powielacza oraz naprawa przewodu elektrycznego powinna
być wykonywana tylko w autoryzowanym serwisie ITW Gema! Należy się
kontaktować z lokalnym przedstawicielem ITW Gema!
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Wyszukiwanie błędów

Informacje ogólne
Błąd

Przyczyna

Eliminacja błędu

H11 (komunikat błędu
na jednostce sterującej)

Pistolet nie podłączony

Podłączyć pistolet

Uszkodzona wtyczka lub
przewód pistoletu

Wymienić część lub wysłać do naprawy

Uszkodzone zdalne sterowanie na pistolecie

Wymienić zdalne sterowanie (pokrywkę)

Za niska wartość wysokiego napięcia

Zwiększyć wysokie napięcie

Uszkodzona wtyczka lub
przewód pistoletu

Wymienić część lub wysłać do naprawy

Uszkodzona dioda LED

Wymienić pokrywkę

Nieaktywne napięcie i
natężenie prądu

Wcisnąć klucz wyboru
(klucz aktywacji)

Popsuty powielacz wysokiego napięcia

Wysłać pistolet do naprawy

Detale nie uziemione
poprawnie

Sprawdzić uziemienie

Dioda LED na pistolecie pozostaje ciemna
pomimo wciśniętego
spustu

Farba nie osiada na
detalu, pomimo wciśnięcia spustu i napylania farby
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Błąd

Przyczyna

Eliminacja błędu

Pistolet nie napyla farby, pomimo włączonej
jednostki sterującej i
wciśniętego spustu

Brak zasilania sprężonym

Podłączyć sprężone
powietrze do urządzenia

Zbyt niska wartość powietrza transportowego

Zwiększyć wydatek farby lub/i wartość powietrza całkowitego na jednostce sterującej

Zablokowany inżektor,
silnik krokowy, dysza
inżektora, wąż proszkowy lub pistolet

Oczyścić odpowiednie
części

Zużyta lub brak dyszy w
inżektorze

Wymienić lub włożyć

Zatkana dysza

Oczyścić dyszę

Fluidyzacja nie działa

(patrz powyżej)

Brak powietrza transp:
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Popsuty silnik krokowy

Wymienić silnik krokowy

Popsuty elektrozawór

Wymienić elektrozawór
na nowy

Popsuta płyta główna

Wysłać do naprawy
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Lista części zamiennych

Zamawianie części zamiennych
Podczas zamawiania części zamiennych do urządzeń malarskich należy
postępować według następujących zasad:
-

Podać typ oraz numer seryjny urządzenia

-

Podać numer katalogowy, ilość oraz nazwę każdej z części
zamiennych

Przykład:
-

Typ OptiSelect pistolet ręczny
Nr seryjny 1234 5678

-

Numer kat. 203 386, 1 sztuka, Zacisk - Ø 18/15 mm

Przy zamawianiu kabla lub węża należy podać jego długość. Części, dla
których należy podać długość są zawsze oznakowane *.
Części zużywające się eksploatacyjnie są zawsze oznaczone #.
Wszystkie wymiary plastikowych węży posiadają oznakowaną średnicę
wewnętrzną i zewnętrzną:
Przykład:
Ø 8/6 mm, 8 mm średnica zewnętrzna / 6 mm średnica wewnętrzna

Uwaga!
Należy używać tylko oryginalnych części firmy ITW Gema, ponieważ
stanowią one także zabezpieczenie przeciwwybuchowe. Stosowanie
części nieoryginalnych będzie prowadziło do utraty gwarancji ITW
Gema!
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Pistolet ręczny OptiSelect - lista części
Uwagi
1. Jeśli jakaś część korpusu jest uszkodzona lub niesprawny jest
powielacz wysokiego napięcia, to należy wysłać do naprawy cały
korpus pistoletu!
2. Jeśli uszkodzony jest przewód zasilający pistoletu, to należy w
komplecie wysłać go do naprawy!
A

B

Pistolet ręczny OptiSelect - komplet
z polaryzacją negatywną, wraz z kablem - 6 m, wąż powietrza odmuchowego - 6 m,
dyszę płaską, szczotkę oraz zestaw części, bez węża proszkowego

1002 100

Pistolet ręczny OptiSelect - komplet
z polaryzacją negatywną, wraz z kablem - 6 m, wąż powietrza odmuchowego - 6 m,
dyszę płaską, szczotkę oraz zestaw części, bez węża proszkowego

1002 101

Obudowa pistoleu ręcznego OptiSelect (wraz z powielaczem)
Z polaryzacją negatywną (-)

1001 891

Z polaryzacją pozytywną (+)

1001 892

Powielacz (z polaryzacją negatywną) - komplet

1000 809

Powielacz (z polaryzacją pozytywną) - komplet

1002 031

Obudowa pistoletu

1001 155

Rękojeść - kompletny zestaw (poz. 5, 6, 7 oraz 8)

1000 807

2

Spust - komplet (wraz z poz. 2 oraz 3)

1001 341

3

Sprężyna - 0,36x4,2x49,4 mm

1001 487

4

Osłona spustu

1000 801

5

Nakładka uziemiająca

1000 806

6

Uszczelka

1000 803

7

Kabel - L=6 m, komplet

1001 528

Przedłużacz do kabla - L=6m, wraz z klamrą zabezpieczającą

1002 161

Przedłużacz do kabla - L=14m, wraz z klamrą zabezpieczającą

1002 162

Klamra zabezpieczająca do przedłużacza kabla

1002 064

Śruba - M3x8 mm

1000 844

Rura proszkowa - komplet

1001 339

O-ring - Ø 12x1,5 mm

1000 822

11

Przyłącze węża odmuchowego

1000 804

12

Pierścień zaciskowy

1000 898

13

Sprężyna

1001 488

C
1

8
10
10.2
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Pistolet ręczny OptiSelect - lista części

14
18 14.3

14.1

14.2

16
1

20
20.1

20.2

19

6

3
5

8

17

4
2

10.2
10
11
13
7

12
15.2
15
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Pistolet ręczny OptiSelect - lista części (c. d.)
14

Pokrywka - komplet

1000 617

14.1

Obudowa - komplet (wraz z poz. 14.2)

1002 029

14.2

Uszczelka

1000 795

14.3

Osłona - komplet

1002 028

14.4

Śruba - M3x8 mm (nie pokazana)

15

202 363

Przyłącze węża - komplet, do wewnętrznego węża Ø 11-12 mm

1001 340

Przyłącze węża - komplet, do wewnętrznego węża Ø 9-10 mm

1002 030

O-ring - Ø 12x1,5 mm

1000 822

16

Wieszak (wymienny)

1000 877

17

Śruba - M4x8 mm, plastik

18

Śruba PT

1000 843

19

Tuleja gwintowana - komplet

1000 948

20

Dysza płaska - komplet

1000 047

20.1

Korpus elektrody - komplet

1000 055

20.2

Dysza płaska

1000 049

Adapter do jednostki sterującej PGC (nie pokazany)

1001 952

15.2

Szczotka - Ø 12mm
Zestaw części (nie pokazany), składający się z:

263 516

389 765
1002 359

Dysza okrągła - NS02, komplet

382 922

Opaska

303 070

Talerzyk - Ø 16 mm

331 341

Talerzyk - Ø 24 mm

331 333

Talerzyk - Ø 32 mm

331 325

Przyłącze węża - komplet, do wewnętrznego węża Ø 11-12 mm

1001 340

O-ring - Ø 12x1,5 mm

1000 822

Śruba - M4x8 mm, plastik
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Pistolet ręczny OptiSelect - kombinacja dysz
Dysza płaska - zestaw, NF08, poz. 1, 2

1000 047#

Dysza okrągła - zestaw, poz. 5, 6, 9

382 922

1

Korpus elektrody (do dyszy płaskiej)

1000 055#

2

Dysza płaska

1000 049#

3

Tuleja gwintowana

1000 948

5

O-ring - Ø 5x1 mm

231 606#

6

Dysza okrągła

378 518#

7

Talerzyk - Ø 16 mm

331 341#

7.1

Talerzyk - Ø 24 mm

331 333#

7.2

Talerzyk - Ø 32 mm

331 325#

8

Przedłużacz - 150 mm

378 852#

8.1

Przedłużacz - 300 mm

378 860#

Korpus elektrody, wraz poz. 5 (do dyszy okrągłej z elektrodą centralną)

382 914#

9

# Części zużywające się

3

2

1

5

7

9

6

8
Pistolet ręczny OptiSelect - kombinacja dysz
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Pistolet ręczny OptiSelect - SuperCorona
1

SuperCorona - zestaw kompletny, bez przedłużacza, L=215 mm

1002 066#

SuperCorona - zestaw kompletny, do przedłużaczem 150 mm, L=365 mm

1002 067#

SuperCorona - zestaw kompletny, do przedłużaczem 300 mm, L=515 mm

1002 068#

2

SuperCorona - mocowanie

1001 466#

3

SuperCorona-Ring

391 980#

SuperCorona-Ring, do przedłużacza w wersji 150 mm

394 173#

SuperCorona-Ring, do przedłużacza w wersji 300 mm

394 203#

# Części zużywające się

1

3

2

L
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OptiSelect pistolet ręczny - akcesoria
OptiSelect dysze płaskie - zestawienie
Zastosowanie
Profile
(dysza standardowa)
Kształt do wykonania przez klienta
Do kształtów wewnętrznych (zagłębienia)
Kątowe napylanie
(Azotek Boru)
Szeroka dysza płaska do dużych powierzchni

Dysza płaska do
farb metalicznych

A

B
NF08
1000 049
NF09*
1000 118
NF11
1000 122
NF12
1000 124
NF10
1000 120
NF16-M*

A+B

NF08

1000 047

NF09

1000 119

NF11

1000 123

NF12

1000 125

NF10

1000 121

Tuleje gwintowane

Adapter Multispray

1000 948

1003 634*

383 074

1003 897*

1000 055

1003 182
* niezatwierdzona (ATEX)

OptiSelect pistolet ręczny
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Do dużych płaskich
powierzchni
NS02
378 518
382 914

OptiSelect dysze okrągłe - zestawienie
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NS02
382 922
1000 948

331 333
331 325
345 822

Ø 24 mm
Ø 32 mm
Ø 50 mm

OptiSelect pistolet ręczny

331 341

Ø 16 mm

Talerzyki
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Pistolet OptiSelect przedłużacze oraz pierścień SuperCorona
Pierścień SuperCorona

Przedłużacze pistoletu
L = 150 mm

Ø 40 mm

378 852

L = 300 mm

L = 150 mm

L = 300 mm

1002 067

1002 068

394 173

394 203

378 860

1001 466

Ø 25 mm
Dysza
płaska

396 923

396 931

Ø 25 mm
Talerzyk

396 940

396 958

OptiSelect pistolet ręczny

1003 519

1003 520

1003 142

1003 143

Lista części zamiennych • 43

44 • Lista części zamiennych

Wąż proszkowy

103 012

103 128

Ø 10/15 mm

Ø 12/18 mm

Ø 9,5/12,5 mm

Ø 11/16 mm

Ø 11/16 mm

Ø 12/20 mm

Szybka zmiana koloru - mały przepływ
farby
Szybka zmiana koloru - duży przepływ
farby
Azotek Boru - mały
przepływ farby

Używany w poprzednich typach urządzeń

Farba emalierska

Używany do urządzeń poprzedniego
typu

100 080

103 705

1001 674

1001 673

105 139

Ø 11/16 mm

Szybka zmiana koloru (standard)

Nr kat.

Średnica

Zastosowanie

Węże proszkowe - zestawienie

V 07/07

PVC

PVC

PUR

PUR

POE

POE

POE

Materiał

1005

1004

1001

1008

75

74

66

Typ

OptiSelect pistolet ręczny

Elastyczny wąż
proszkowy

Elastyczny wąż
proszkowy

Specjalne zastosowania

Specjalne zastosowania

Antystatyczny

Antystatyczny

Antystatyczny

Uwagi
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Przyłącza węża proszkowego - zestawienie
Przyłącze węża proszkowego

OptiSelect pistolet ręczny

Zastosowanie

Nr kat.

Uwagi

Przyłącze dla węży
o średnicy
9-10 mm

1002 030

O-ring w załączeniu

Przyłącze dla węży
o średnicy
11-12 mm

1001 340

O-ring w załączeniu
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Części dodatkowe
150 ml

500 ml

Adapter do
pistoletu
EasySelect

1004 552

1002 069

1004 564

Kubek aplikacyjny

PGC Adapter

Sterownik PGC

Pistolet OptiSelect
1001 952

Adapter
Tribo-Corona
1001 869

Adapter spustowy
do pistoletów
automatycznych
OptiStar

1002 772

Przedłużacz kabla
do pistoletu
L=6 m
L=14 m

1002 161
1002 162

Rękawice,
antystatyczne
(1 para)
800 254
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