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Beschrijving
De Handpoederinstallaties Bravo zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
•

als Airfluid handinstallatie met poedertransport vanuit het originele vat

•

als container handinstallatie met poedertransport vanuit de poedercontainerv

De Handpoederinstallaties Bravo zijn bedoeld voor enkelstuks- en seriewerk in industrie en
nijverheid. U kunt met deze handinstallaties alle Wagner handpistolen gebruiken.
Bij voorkeur onderstaande pistooltypen:
•

Corona spuitpistool:

PEM-C4R-HiCoat

•

Tribo spuitpistool:

PEM-T3R

Beide pistolen zijn voorzien van een afstandsbediening. Op deze handpistolen kan bovendien
de ingestelde poederhoeveelheid worden vergroot of verkleind, en kan een ander recept, dat
in de aangesloten besturing is opgeslagen, worden geselecteerd.

Bedieningszijde van de handpistolen PEM-C4R-HiCoat en PEM-T3R

_

I

Toets R "recept selecteren"

I

K

LED (groen)
pistool bedrijfsklaar

K

L

Toets + "meer poeder"

L

M Toets - "minder poeder"

R

+

M

Wanneer u afwisselend gebruik wilt maken van een Corona of Tribo pistool, kunt u, met een
als accessoire verkijgbare omschakelbox, beide pistolen op de installatie aansluiten. Meer
informatie daarover vindt u in hoofdstuk 13.1 "Pistoolomschakelbox".
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Handpistool PEM-C4R-HiCoat

Artikelnr. 0390002
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1.) Lengteverandering bij
gebruik van een stootkegel
Het Corona handpistool
PEM-C4R-HiCoat kan worden
toegepast voor de gebruikelijke
elektrostatisch oplaadbare
poedersoorten en
metallicpoeders.

Handpistool PEM-T3R

Artikelnr. 0351041
A

Stootkegel
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Spuitkophuis

C Wartel
D Pistoollichaam
E

Trekker
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Triboluchtaansluiting

G Poederslangaansluiting
H Elektrische aansluiting

F
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Het Tribo handpistool
PEM-T3R kan worden
toegepast voor poederlakken,
die geschikt zijn voor
wrijvingsoplading.

pemt3_0001

Voorzichtig
Wanneer de persluchtluchtkwaliteit van de voeding van de Bravo
handinstallaties niet overeenkomt met ISO 8573-1 (zie ook hoofdstuk
10 "Technische gegevens") moet een onderhoudsunit worden geïnstalleerd,
zoals beschreven in hoofdstuk 13.2 "Onderhoudsunit".
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Beschrijving
Handpoederinstallatie Bravo - Airfluid

2
U

5

Artikelnr. zie Onderdelenlijst
1

Wagen Bravo - Airfluid

2

Besturing Bravo

3

Spuitpistool

4

Aanzuigpijp ST 550/10

5

Poederinjector Bravo

3
U Montagezijde voor de omschakelbox

4

W Montagezijde voor de onderhoudsunit

W

1
0265040_bravo_aufb

Aanzuigpijp 4 wordt direct in het originele
vat gehangen. Via poederinjector 5 wordt
het poeder naar het poederspuitpistool 3
getransporteerd. De speciale constructie
van de fluïdeslangen voor de aanzuigbuis
en de trillingen van het vat, zorgen tijdens
de volledige periode van poederverbruik
voor
een
homogeen
poeder/
luchtmengsel.

Handpoederinstallatie Bravo - 60L

Artikelnr. zie Onderdelenlijst
1

Wagen Bravo - 60L

2

Besturing Bravo

3

Spuitpistool

4

Poedercontainer 60L

5

Poederinjector Bravo

U Montagezijde voor de omschakelbox
W Montagezijde voor de onderhoudsunit
D Montagezijde voor de containerklep
Via poederinjector 5 wordt het poeder uit
container 4 naar het spuitpistool 3
getransporteerd.
De
toevoer
van
fluïdelucht in de fluïderuimte van de
poedercontainer zorgt tijdens de volledige
periode van poederverbruik voor een
homogeen poeder- / luchtmengsel.
De poederhoeveelheid en de elektrostatische oplading van de poeder worden geregeld via de
besturing 2.
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Inleiding

00_Einleitung.doc

Deze handleiding bevat informatie en aanwijzingen voor bediening, installatie en onderhoud
van het apparaat. Het opvolgen van deze handleiding is onderdeel van de garantiebepalingen.
Wagner poederinstallaties voldoen aan de hoogste veiligheidsvoorschriften. Zij kunnen met
inachtneming van de algemeen geldende nationale veiligheidsvoorschriften worden toegepast.
Informatie, waar één van de volgende pictogrammen bij staat, vereist uw bijzondere aandacht.
Volg de aanwijzingen nauwkeurig op in het belang van uw eigen veiligheid en een storingsvrije
werking van het apparaat.

Gevaar
Dit pictogram vestigt uw aandacht op het feit, dat het niet opvolgen van
gebruiksaanwijzingen, werkinstructies, voorgeschreven werkvolgordes en
dergelijke kan leiden tot letsel of dodelijke ongevallen.

Voorzichtig
Dit pictogram vestigt uw aandacht op het feit, dat het niet opvolgen van
gebruiksaanwijzingen, werkinstructies, voorgeschreven werkvolgordes en dergelijke kan
leiden tot materiële schade.

Aanwijzing
Dit pictogram wijst u op nuttige aanvullende informatie en tips. Niet opvolgen daarvan
kan leiden tot storingen.
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1.

Veiligheidsbepalingen

1.1

Veiligheidsaanwijzingen
010101_Sicherheit01_pea.doc

Gevaar
Deze installatie kan gevaarlijk zijn, wanneer deze niet conform de aanwijzingen in
deze gebruikshandleiding wordt gebruikt!

Bovendien dienen de nationale veiligheidsbepalingen voor brandveiligheid
in acht te worden genomen!

Gevaar
Personen met pacemakers mogen zich in geen geval bevinden in het
gebied waar het hoogspanningsveld tussen het spuitpistool en het te coaten werkstuk wordt opgewekt!
Voor veilig en doelmatig werken met de installatie dient de gebruiker onderstaande
voorschriften in acht te nemen:
•

•

•

•

•
•

•

gebruiker de •
in de Arbo-

Gebreken of defecten dient de de gebruiker
onmiddellijk te laten repareren.

•
De elektrostatische poederspuitinrichting mag
uitsluitend door vakkundig opgeleid personeel
worden gebruikt.
•
Het spuitpistool mag uitsluitend worden
toegepast in poederspuitcabines of op
poederspuitinrichtingen, die zijn voorzien van
een technische luchtbehandeling.

De gebruiker dient regelmatig (jaarlijks) de
poederspuitinrichtingen op het gebied van
explosieveiligheid te laten keuren.

De gebruiker dient ervoor te zorgen, dat een •
gemiddelde lakpoederconcentratie in de lucht
van 50 % van de onderste explosiegrens (LEL =
max. toelaatbare poeder/lucht-concentratie) niet •
wordt overschreden. Als er geen betrouwbare
LEL-waarde beschikbaar is, mag de gemiddelde
concentratie 10 g/m³ niet overschrijden.
•
Overtollig bedekkingsmateriaal (overspray) moet
veilig worden ingezameld.
•
Bij het afvoeren van poederlakken dienen de
aanwijzingen van de fabrikant en de van toepassing zijnde milieuvoorschriften in acht te
worden genomen.
•
De netaansluiting, waarop de Wagner
poederapparaten worden aangesloten, dient
elektrisch vergrendeld te zijn met de
afzuiginstallatie van de poederspuitinstallatie.

De vloer van de werkomgeving dient
elektrostatisch geleidend te zijn. (meting
conform EN 1081)

In het bijzonder dient de
veiligheidsvoorschriften vervat
wetgeving in acht te nemen.
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Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door vakkundig personeel en onder geen enkele
voorwaarde in explosiegevaarlijke ruimten. De
Ex-bescherming mag daardoor niet nadelig
worden beïnvloed.

Alle geleidende delen binnen de werkomgeving
(1 m rondom elke spuitlocatie of cabineopening)
dienen elektrostatisch geaard te zijn.
Alle personen binnen de werkomgeving dienen
elektrostatisch geleidend schoeisel te dragen.
Het spuitpistool moet met de blote hand worden
vastgehouden! Als handschoenen worden
gebruikt, dan moeten deze bestaan uit
geleidend materiaal.
Richtlijn 94/9/EG: Het apparaat is geschikt voor
gebruik
vogens
de
voorschriften
in
explosiegevaarlijke ruimten.
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Veiligheidsbepalingen
010102_Sicherheit02_handanl.doc

•

•

Draag geschikte werkkleding

•

Gebruik bij stofopwekkende werkzaamheden
en bij het optreden van oplosmiddeldampen
adem- of gezichtsbescherming:
Gezondheidsrisico's door inademen van en
huidcontact met oplosmiddeldampen en
lakaërosolen; voorkom beschadiging van het
•
hoornvlies door spetters in de ogen.

•

Houd rekening met invloeden uit de
omgeving:
Stel de installatie niet bloot aan regen. Gebruik
de handinstallatie niet in een vochtige of natte
omgeving. Zorg voor goede verlichting. Gebruik
elektrische apparaten niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.

•

Gebruik het snoer niet voor andere
doeleinden:
Draag het handpistool niet aan het snoer, en
gebruik het snoer niet om de stekker uit het
stopcontact te trekken. Bescherm het snoer
tegen hitte, olie en scherpe rande.

Behandel de handinstallatie zorgvuldig:
Houd de handinstallatie schoon, om goed en
veilig te kunnen werken. Controleer regelmatig
de stekker en het snoer, en laat deze bij
beschadigingen door een servicewerkplaats
vervangen.
Controleer uw apparatuur op
beschadigingen
Voor gebruik van de installatie licht beschadigde
onderdelen controleren op hun juiste werking.
Controleer of de werking van bewegende delen
in orde is, dat zij niet klemmen of dat delen
beschadigd zijn.
Beschadigde delen dienen door een Wagner
servicewerkplaats te worden gerepareerd of
verfangen.

Gevaar
Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend accessoires en aanbouwapparatuur,
die in de gebruikshandleiding worden aangegeven. Toepassing van andere
onderdelen kan leiden tot een letselrisico.
Gebruik uitsluitend originele Wagner onderdelen!
Wijzigingen of reparaties aan originele Wagner onderdelen kunnen leiden tot
dodelijke ongevallen of explosies in de poederspuitinstallatie!

1.2

Aanwijzing over onschadelijke ontladingen
0102_Glimmentladung.doc

Bij ingeschakelde hoogspanning treedt er aan
de punt van de elektrode een glim- of
coronaontlading op, die slechts in een donkere
omgeving zichtbaar is. Dit fysische verschijnsel
kan worden waargenomen als de elektrode in
de buurt van het geaarde werkstuk komt.
Deze
glimontlading
vormt
geen
ontstekingsbron en heeft geen invloed op het
gebruik van de installatie. Bij nadering van de
elektrode tot het werkstuk, wordt de
hoogspanning automatisch door de besturing
gereduceerd tot een ongevaarlijke waarde of,
afhankelijk van de instelling, uitgeschakeld.

Spuitkop
Elektrode

Glimontlading
Werkstuk
Peac4_0002

Als men kunststofdelen van het pistool met de vinger aanraakt, kunnen er door het
hoogspanningsveld
van
het
pistool
onschadelijke
ontladingen
(zogenaamde
Büschelontladingen) optreden. Deze vormen echter geen ontstekingsbron.
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1.3

EG-verklaringen van overeenstemming
0103_Konformitaet.doc

De Firma Wagner verklaart hiermee, dat het in deze gebruikshandleiding beschreven
apparaat is ontwikkeld en gebouwd in overeenstemming met de van toepassing zijnde
richtlijnen 98/37/EG, 94/9/EG, 73/23/EEG en 89/336/EEG.
De volgende Europese normen zijn toegepast:
EN 12100-1/-2

EN 50281-1-1/-1-2

EN 61000-6-1

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 60204-1

EN 50053-2

EN 50050

EN 50177

De volgende Duitse norm resp. richtlijn is toegepast:
BGI 764
De onderhavige producten zijn voorzien van de volgende EG-typecertificaten. Dit kan
desgewenst bij uw WAGNER-vertegenwoordiging onder opgave van het product en het
serienummer worden opgevraagd.
De EG-verklaringen van overeenstemming hebben de nummer:

07/2008
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Nr.

Handpistool PEM-C4R

0390894

Handpistool PEM-T3R

0351967

Besturing Bravo

0265906

Handinstallatie Bravo Airfluid

0265904

Handinstallatie Bravo 60L

0265904
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Beschrijving van de Bravo functies

2.

Beschrijving van de Bravo functies

2.1

Recepten
Recepten zijn bedoeld om langdurige instelprocedures bij het wisselen van poeder of
werkstuk te voorkomen. Daarbij worden alle voor het coaten van een object of voor het gebruik
van een bepaalde poeder relevante parameters samengevat en onder een naam en nummer
opgeslagen. Een druk op de knop is voldoende op deze naar wens op te roepen.
Een recept bevat de volgende parameters:

2.2

•

Totaallucht [Nm³/h]

•

Transportlucht [Nm³/h] oder in [%]

•

Verstuiverlucht of Tribolucht [Nm³/h]

•

Hoogspanning [kV]

•

Stroombegrenzing [µA]

•

Flank [standaard, middel, zacht]

Bedieningszijde van de besturing Bravo

1
2
3
4

12

Aan- / uitschakelaar
LED
groen = bedrijfsklaar
Toetsen "menuafhankelijke functie"
Toetsen "selectie poedertype"

5
6
7
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LED
rood = storing
Toets "selectie stootkegel"
Toets "selectie spleetspuitkop"
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3.

Voorbereiden van de Bravo handpoederinstallatie voor gebruik
Aanwijzing
Voordat u met installatie en ingebruikstelling van de handpoederinstallatie begint, dient
u te controleren of alle montageonderdelen gereed liggen.
Zorg vooral, dat u bekend bent met de bediening van de besturing.
De opbouw van deze handpoederinstallatie is voor het Corona spuitpistool en voor het
Tribo spuitpistool gelijk.
De voor montage benodigde verbindingssets (b.v. 6/1 of 7/1) vindt u in de
onderdelenlijsten in hoofdstukken 12.3 en 12.6. De kenletters (b.v. A of B) vindt u in het
aansluitschema.
Voor het correct functioneren van de handinstallatie is een hoge persluchtkwaliteit
vereist, zoals beschreven in de technische gegevens in hoofdstuk 10.
Als uw compressor deze persluchtkwaliteit niet kan realiseren, moet u een
onderhoudsunit (filter-waterafscheider) aansluiten! Hoe u dit doet en de artikelnummers
vindt u in hoofdstuk 13 "Speciale accessoires" van deze gebruikshandleiding.

Voorzichtig
Hoge omgevingstemperaturen moeten absoluut worden voorkomen!
Makkelijk geleerbare poedersoorten dienen koel te worden verwerkt. De slangen dienen
dagelijks met perslucht gespoeld te worden, om poederafzettingen te voorkomen.

D

C

De besturing is apart verpakt en
dient met de
bevestigingsschroeven C op de
boringen D van het frame te
worden bevestigd.

A
D
Aanwijzing
De gebruiker dient voor het aansluiten van de handinstallatie de volgende zaken gereed
te leggen:
•

07/2008

Pneumatische slang met buitendiameter 8 mm voor het aansluiten van de perslucht
op de persluchtingang A.
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Inbedrijfstelling
U kunt op de persluchtingang A van de besturing, in plaats van een pneumatische slang, een
snelkoppeling of een andere aansluitwartel aansluiten.

Daarvoor dient u de rechte schroefwartel 1 uit de
behuizingwartel 2 te draaien:
•

A

2

Behuizingwartel 2 is voorzien van binnendraad
G1/4", waarin u een snelkoppeling of andere
aansluitwartel kunt draaien met buitendraad
G1/4".

1

Aanwijzing
De gebruiker dient zelf te zorgen voor de snelkoppeling resp. de aansluitwartel.

Voorzichtig
Wanneer er schade aan de handinstallatie ontstaat, die in verband kan
worden gebracht met een onvoldoende luchtkwaliteit, is de gebruiker zelf
verantwoordelijk voor het verhelpen van de schade.
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3.1

Opbouw van de handinstallatie Bravo Airfluid

6/2

C

6/3

X

B

6/1
N

D1

G

E
B C
D

S
X

7/2
S1

C1
B1
N1

7/1
E

B1 C1 D1

S1

A
N

D
N1

K1

K

7/2
1. Sluit de zwarte slang met insteeknippel voor de fluïdelucht 6/1 aan op klep N van de
besturing en op aanvoerinrichting N1.
2. Sluit de blauwe doseerluchtslang 6/2 aan op aansluiting B (doseerlucht) en de rode
transportluchtslang 6/3 op aansluiting C (transportlucht) van de besturing en op
aansluitingen B1 en C1 van de poederinjector.
3. Sluit de zwarte slang voor de verstuiver- c.q. tribolucht 7/1 aan op aansluiting D en op
spuitpistool D1.
4. Sluit de poederaanvoerslang 7/2 aan op spuitpistool S en op poederinjector S1.
5. Sluit de pistoolkabel aan op aansluiting E van de besturing.
6. Schroef de beschermhuls van de pistoolkabel vast op aansluiting E van de besturing en
borg deze.
7. Steek de trilmotorkabel door de afscherming, sluit deze aan op aansluiting G van de
besturing en borg deze met de beugel.
8. Sluit de bedrijfsaarde K1 aan op aardschroef K.
9. Sluit de perslucht aan op aansluiting A (luchtingang) van de besturing.
10. Sluit de netkabel aan op aansluiting F (netingang) van de besturing en borg deze met de
beugel.
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Inbedrijfstelling
3.2

Opbouw van de handinstallatie Bravo 60L
6/3

C

6/2

1
B

X

V
G

X

E

D1

T

B C
D N

S
7/2
U

S1

A

7/1
C1
S
7/2

S1

E

D

B1 C1 D1 N1

B1
N1
N2 K1

6/1

K1
K2

K

K

1. Sluit de zwarte slang voor de fluïdelucht 6/1 aan op aansluiting N (luchtuitgang 5,5 bar)
van de besturing en op klep N1.
2. Koppel met de zwarte slang voor de fluïdelucht 6/1 klep N1 met de fluïdeluchtaansluiting
aan de poedercontainer N2.
3. Sluit de blauwe doseerluchtslang 6/2 aan op aansluiting B (doseerlucht) en de rode
transportluchtslang 6/3 op aansluiting C (transportlucht) van de besturing en op
aansluitingen B1 en C1 van de poederinjector.
4. Sluit de zwarte slang voor de verstuiver- c.q. tribolucht 7/1 aan op aansluiting D en op
spuitpistool D1.
5. Sluit de poederaanvoerslang 7/2 aan op spuitpistool S en op poederinjector S1.
6. Sluit de pistoolkabel aan op aansluiting E van de besturing.
7. Schroef de beschermhuls van de pistoolkabel vast op aansluiting E van de besturing en
borg deze.

Voorzichtig
Aansluiting G moet bij deze container-handinstallatie afgesloten blijven.
8. Sluit de aardkabel van poedercontainer K1 aan op aardschroef K van de besturing.
9. Sluit de bedrijfsaarde K2 aan op aardschroef K.
10. Sluit de perslucht aan op aansluiting A (luchtingang) van de besturing.
11. Sluit de netkabel aan op aansluiting F (netingang) van de besturing en borg deze met de
beugel.
12. Sluit afzuigluchtslang T aan op aansluiting U van de poedercontainer.

Voorzichtig
Het andere uiteinde van de afzuigluchtslang moet bij ingebruikstelling naar de
afzuiginstallatie V van de poederspuitcabine leiden!
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3.3

Aansluitschema Bravo handinstallaties
Tribo
spuitpistool

Corona
spuitpistool

D1

D1
S

S
Tribolucht

blauw

B1
C1

rood

PI-F1
Poedertransport

S1
vanuit origineel vat
of poedercontainer
zwart

naar klep voor
fluïdisering

N1

Fluïdelucht
zwart

Transportlucht
Verstuiverlucht

Doseerlucht

Persluchtaansluiting
Hoofdschakelaar

E
G
F

B

C

Besturing
Bravo
(achterwand)

D

N

A
K

Netingang

Slang met
buitendiameter

8 mm
Perslucht
hoofdvoeding
(6 ... 8 bar)

Aardkabel van besturing naar bedrijfsaarde

Bravo_0003n

Voorzichtig
De netaansluiting van de handpoederinstallatie moet vergrendeld zijn met de
afzuiginstallatie van de poederspuitcabine.
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Inbedrijfstelling
3.4

Gebruik in explosiegevaarlijke ruimten

Gevaar
Europese Unie (EU)

X

Y

Het apparaat is PTB-goedgekeurd voor
gebruik volgens de voorschriften in
explosiegevaarlijke ruimten (zone 22).
In geen geval mogen afschermingen X
worden verwijderd!
Houd u aan de tekst op plaatje Y!

Verenigde Staten
van Amerika (VS)
Het apparaat is FM-goedgekeurd voor
gebruik in Class II, Division 1, Group E, F
en G voor elektrostatische
poedercoatingtoepassingen.
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3.5

Aarding
Uit veiligheidsoverwegingen moet het apparaat goed geaard zijn. Normaal gebeurt dit via de
netkabel.
Om een optimale poedercoating te bereiken, dient ook het werkstuk absoluut goed geaard te
zijn. Een slechte aarding leidt tot:
•
•
•
•

gevaarlijke elektrische oplading van het werkstuk
terugspuiten naar pistool en bediener
ongelijkmatige laagdikte
zeer slechte bedekking

Gevaar
Wanneer haken of andere delen van de ophanginrichting niet volledig zijn ontlakt,
kunnen er tussen het werkstuk en de ophanginrichting vonken ontstaan, die
sterke radiofrequente storingen kunnen veroorzaken!
Voorwaarden voor een goede aarding en coating zijn:
•
•
•
•

elektrisch geleidende ophanging van het te coaten werkstuk tot aan de transportinrichting
aarding van de poedercabine, transport- en ophanginrichting op locatie met een
kopergeleider van minimaal 16 mm2 aan de bedrijfsaarde, geen lussen en knopen, zo kort
mogelijk uitvoeren
regelmatige reiniging van de ophanginrichting van poederafzettingen
een aardweerstand van het werkstuk, die niet hoger is dan 1 MΩ (Megaohm).

Aard de poedercoatinstallatie conform de voorschriften:
Aardkabel verbinden met cabine
en bedrijfsaards

Uitsluitend netkabel
gebruiken met
aardleiding

Aardkabel aansluiten op blank
metaal van de cabine

Elektrostatisch geleidende vloer

07/2008
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Inbedrijfstelling
3.6

Basisinstellingen uitvoeren op besturing Bravo
Wanneer u de handinstallatie voor de eerste keer inschakelt, dienen eerst de basisinstellingen
te worden uitgevoerd.
Hoe u deze basisinstellingen kunt uitvoeren, wordt beschreven in het onderhoudsdeel van
deze gebruikshandleiding onder "Service-instellingen op de besturing Bravo" in hoofdstuk
8.
•
•
•
•
•
•
•
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De taal instellen
Het meetstelsel selecteren
De wachtwoordbeveiliging voor het tweede niveau
in- c.q. uitschakelen
De verlichting instellen
Het contrast instellen
De fabrieksinstellingen herstellen
De weergave van storingsmeldingen op de
besturing Bravo inschakelen
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Bravo Airfluid

4.

Werken met de handpoederinstallatie Bravo Airfluid

4.1

Inschakelen van de handinstallatie en het recept selecteren

Om
de
voeding
van
de
handpoederinstallatie in te schakelen,
zet u de hoofdschakelaar aan de
achterzijde van de besturing in stand
"I".
• Na enkele seconden is de
besturing bedrijfsklaar.
• Om de handinstallatie uit te
schakelen
bedient
u
de
aan-/uitschakelaar 1.
• De trilmotor en de fluïdelucht
worden ook gelijk uitgeschakeld
(fabrieksinstelling).

Aanwijzing
•

Elke keer na het uitschakelen dient u het pistooltype en het gewenste recept
opnieuw te selecteren.

•

Er kunnen drie pistoolsoorten worden geselecteerd.

•

Voor elke pistoolsoort zijn vier recepten beschikbaar.

•

De recepten kunnen naar uw eigen wensen worden ingesteld. Zie daarvoor
hoofdstuk 9.4 "De pistolen instellen".

1. Til de aanvoerinrichting in de parkeerpositien.
2. Plaats een geopend poedervat (25 ... 30 kg) op de triltafel.
3. Schakel de besturing in.
•

Tegelijk worden ook de trilmotor en de fluïdelucht ingeschakeld.

4. Laat de aanvoerinrichting zakken tot op het poederoppervlak.
5. Stel de fluïdelucht zo in, dat de aanvoerinrichting door het eigengewicht in de poeder zakt.

Aanwijzing
•
•
•

De hoeveelheid fluïdelucht is afhankelijk van de poedereigenschappen.
Het poeder dient in het aanzuiggebied van de aanvoerinrichting in beweging te zijn
(licht borrelen).
Stofontwikkeling in de poedercontainer dient te worden voorkomen!

Hieronder wordt beschreven, hoe u de handinstallatie bedient c.q. een recept selecteert,
wanneer u een Corona spuitpistool hebt aangesloten. Voor Metallic en Tribo is de procedure
hetzelfde.
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Bravo Airfluid
Voer de volgende procedure uit:
1. Selecteer op de besturing het aangesloten
pistooltype, het Corona pistool, door op toets
> te drukken.
<
•

Het display gaat over naar bedieningsniveau
1 van het Corona pistool

•

Automatisch wordt het eerste recept <
geselecteerd.

2. Wilt u een ander recept selecteren, ga dan op de besturing b.v. met toets <
pistool met toets R over naar het gewenste recept.

>

> of op het

3. Houd het spuitpistool in de spuitcabine en druk op de trekker van het spuitpistool.
4. Door te drukken op < > of < > op de besturing c.q. toets + of - op het spuitpistool kunt u
de poederhoeveelheid vergoten c.q. verkleinen.

Aanwijzing
Fijninstellingen of dagcorrecties worden niet opgeslagen en zijn alleen op het moment
beschikbaar. Zodra u het geselecteerde recept verlaat of bij het uitschakelen van de
installatie worden de correcties gewist.

4.2

Onderbreken van het coatingproces

Aanwijzing
Bij elke onderbreking van de werkzaamheden dienen het spuitpistool en de
poedervoerende delen te worden doorgeblazen en ontdaan van poederresten.
1. Laat de trekker van het spuitpistool los.
•
•

De hoogspanning en de poederaanvoer worden uitgeschakeld.
De trilmotor en de fluïdelucht blijven ingeschakeld.

Voorzichtig
Voordat de besturing wordt uitgeschakeld, moet eerst de aanvoereenheid uit de
poedercontainer worden gehaald (verstoppingsrisico van de fluïdeslangen)!
2. Haal de aanvoerinrichting uit het vat en zet deze in de parkeerstand, zodat er geen poeder
meer kan worden aangevoerd.
3. Houd het spuitpistool in de spuitcabine, druk op de trekker van het spuitpistool en ontdoe
deze van poederresten.
4. Nu kunt u de besturing uitschakelen.
• De trilmotor en de fluïdelucht worden ook uitgeschakeld.
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4.3

Een verfwissel uitvoeren

Aanwijzing
Bij een verfwissel dienen alle poedervoerende onderdelen grondig te worden gereinigd.
1. Laat de trekker van het spuitpistool los.
•

De hoogspanning en de poederaanvoer worden uitgeschakeld.

•

De trilmotor en de fluïdelucht blijven ingeschakeld.

2. Haal de aanvoerinrichting uit het vat en zet deze in de parkeerstand, zodat er geen poeder
meer kan worden aangevoerd.
3. Houd het spuitpistool in de spuitcabine, druk op de trekker van het spuitpistool en ontdoe
deze van poederresten.
4. Nu kunt u de besturing uitschakelen.
• De trilmotor en de fluïdelucht worden uitgeschakeld
5. Reinig alle poedervoerende delen, zoals:
het spuitpistool, de poederinjector, de poederaanvoerslang en de aanvoerinrichting.
6. Plaats een geopend vat (25 ... 30 kg) met het nieuwe poeder op de triltafel.
7. Laat de aanvoerinrichting zakken tot op het poederoppervlak.
8. Stel de fluïdelucht zo in, dat de aanvoerinrichting door het eigengewicht in de poeder zakt.

1. Selecteer op de besturing weer Corona.
•

Het display gaat over naar bedieningsniveau
1 van de Corona

•

Automatisch wordt het eerste recept <
geselecteerd.

2. Wilt u een ander recept selecteren, ga dan op de besturing b.v. met toets <
pistool met toets R over naar het gewenste recept.

>

> of op het

3. Houd het spuitpistool in de spuitcabine, druk op de trekker van het spuitpistool en stel de
poederhoeveelheid weer in.
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Bravo 60L

5.

Werken met de handpoederinstallatie Bravo 60L

5.1

Inschakelen van de handinstallatie en het recept selecteren
Om
de
voeding
van
de
handpoederinstallatie in te schakelen,
zet u de hoofdschakelaar aan de
achterzijde van de besturing in stand
"I".
• Na enkele seconden is de
besturing bedrijfsklaar.
• Om de handinstallatie uit te
schakelen
bedient
u
de
aan-/uitschakelaar 1.
• De fluïdelucht wordt ook gelijk
uitgeschakeld (fabrieksinstelling).

Aanwijzing
•

Elke keer na het uitschakelen dient u het pistooltype en het gewenste recept
opnieuw te selecteren.

•

Er kunnen drie pistoolsoorten worden geselecteerd.

•

Voor elke pistoolsoort zijn vier recepten beschikbaar.

•

De recepten kunnen naar uw eigen wensen worden ingesteld. Zie daarvoor
hoofdstuk 9.4 "De pistolen instellen".

Voorzichtig
De poedercontainer mag slechts half gevuld worden, omdat door de fluïdisering het
poedervolume toeneemt.
1. Open de poedercontainer en vul deze slechts tot de helft met poeder.
2. Schakel de besturing in.
•

De fluïdelucht wordt ook gelijk ingeschakeld.

3. Stel de fluïdelucht zo in, dat een zichtbare fluïdisering optreedt.

Aanwijzing
•
•

De hoeveelheid fluïdelucht is afhankelijk van de poedereigenschappen.
Stofontwikkeling in de poedercontainer dient te worden voorkomen!

4. Sluit de poedercontainer en controleer of de afzuigluchtslang naar de afzuiginstallatie van
de poederspuitcabine leidt.
Hieronder wordt beschreven, hoe u de handinstallatie bedient c.q. een recept selecteert,
wanneer u een Corona spuitpistool hebt aangesloten. Voor Metallic en Tribo is de procedure
hetzelfde.
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Voer de volgende procedure uit:
1. Selecteer op de besturing het aangesloten
pistooltype, het Corona pistool, door op toets
> te drukken.
<
•

Het display gaat over naar bedieningsniveau
1 van het Corona pistool

•

Automatisch wordt het eerste recept <
geselecteerd.

2. Wilt u een ander recept selecteren, ga dan op de besturing b.v. met toets <
pistool met toets R over naar het gewenste recept.

>

> of op het

3. Houd het spuitpistool in de spuitcabine en druk op de trekker van het spuitpistool.
4. Door te drukken op < > of < > op de besturing c.q. toets + of - op het spuitpistool kunt u
de poederhoeveelheid vergoten c.q. verkleinen.

Aanwijzing
Fijninstellingen of dagcorrecties worden niet opgeslagen en zijn alleen op het moment
beschikbaar. Zodra u het geselecteerde recept verlaat of bij het uitschakelen van de
installatie worden de correcties gewist.

5.2

Onderbreken van het coatingproces

Aanwijzing
Bij elke onderbreking van de werkzaamheden dienen het spuitpistool en de
poedervoerende delen te worden doorgeblazen en ontdaan van poederresten.
1. Laat de trekker van het spuitpistool los.
•
•

De hoogspanning en de poederaanvoer worden uitgeschakeld.
De fluïdelucht blijft ingeschakeld.

2. Haal de injector uit de opname, zodat er geen poeder meer kan worden aangevoerd.
3. Houd het spuitpistool in de spuitcabine, druk op de trekker van het spuitpistool en ontdoe
deze van poederresten.
4. Nu kunt u de besturing uitschakelen.
• De fluïdelucht wordt ook uitgeschakeld.
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Bravo 60L
5.3

Een verfwissel uitvoeren

Aanwijzing
Wanneer u de reinigingstijd van de handpoederinstallatie wilt verkorten, gebruikt u voor
elke verf een aparte poedercontainer.

5.3.1

Reiniging bij gebruik van een enkele poedercontainer

Aanwijzing
Bij een verfwissel dienen alle poedervoerende onderdelen grondig te worden gereinigd.
1. Laat de trekker van het spuitpistool los.
•

De hoogspanning en de poederaanvoer worden uitgeschakeld.

•

De fluïdelucht blijft ingeschakeld.

2. Haal de injector uit de opname, zodat er geen poeder meer kan worden aangevoerd.
3. Houd het spuitpistool in de spuitcabine, druk op de trekker van het spuitpistool en ontdoe
deze van poederresten.
4. Nu kunt u de besturing uitschakelen.
• De fluïdelucht wordt uitgeschakeld.
5. Open de poedercontainer en reinig alle poedervoerende delen, zoals:
het spuitpistool, de poederinjector, de poederaanvoerslang en het aanzuigsysteem.
6. Reinig de poedercontainer en met name de fluïderuimte.

Aanwijzing
Met een beschadigde en/of verstopte fluïderuimte kan de fluïdisering niet correct
werken.

5.3.2

Reiniging bij gebruik van meerdere poedercontainers
1. Laat de trekker van het spuitpistool los.
•
•

De hoogspanning en de poederaanvoer worden uitgeschakeld.
De fluïdelucht blijft ingeschakeld.

2. Haal de injector uit de opname, zodat er geen poeder meer kan worden aangevoerd.
3. Houd het spuitpistool in de spuitcabine, druk op de trekker van het spuitpistool en ontdoe
deze van poederresten.
4. Nu kunt u de besturing uitschakelen.
• De fluïdelucht wordt ook uitgeschakeld.
5. Haal de poederaanvoerslang voor de poederaanvoer los van de poederinjector en reinig
het spuitpistool en de poederaanvoerslang grondig.
6. Haal de blauwe doseerluchtslang en de rode transportluchtslang los van de
poederinjector.
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7. Maak de zwarte fluïdeluchtslang los van de poedercontainer.
8. Maak de aardkabel van de poedercontainer los van de aardschroef van de besturing
9. Vervang de poedercontainer door een andere met nieuw poeder.
10. Sluit weer alle slangen aan en aard de poedercontainer weer.

5.3.3

Opnieuw in gebruik nemen van de handinstallatie
1. Controleer of de besturing is uitgeschakeld.

Voorzichtig
De poedercontainer mag slechts half gevuld worden, omdat door de fluïdisering het
poedervolume toeneemt.
2. Open de poedercontainer en vul deze slechts tot de helft met poeder.
3. Schakel de besturing in.
•

De fluïdelucht wordt ook gelijk ingeschakeld.

4. Stel de fluïdelucht zo in, dat een zichtbare fluïdisering optreedt.

Aanwijzing
•
•

De hoeveelheid fluïdelucht is afhankelijk van de poedereigenschappen.
Stofontwikkeling (te hoge fluïdelucht) in de poedercontainer dient te worden
voorkomen!

5. Sluit de poedercontainer en controleer of de afzuigluchtslang naar de afzuiginstallatie van
de poederspuitcabine leidt.

1. Selecteer op de besturing weer Corona.
•

Het display gaat over naar bedieningsniveau
1 van de Corona

•

Automatisch wordt het eerste recept <
geselecteerd.

2. Wilt u een ander recept selecteren, ga dan op de besturing b.v. met toets <
pistool met toets R over naar het gewenste recept.

>

> of op het

3. Houd het spuitpistool in de spuitcabine, druk op de trekker van het spuitpistool en stel de
poederhoeveelheid weer in.
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Onderhoud

6.

Onderhoud en reiniging
0401_Wartvorber_handanlubeh.doc

Voorzichtig
Installatie, reparatie of vervanging van het apparaat of onderdelen daarvan mogen
uitsluitend buiten de gevaarlijke zone op een daarvoor geschikt plaats door vakkundig
personeel worden uitgevoerd.
Wekelijkse reiniging van de handpoederinstallatie garandeert storingsvrij gebruik.
0401_Wartvorber_handanl.doc

De besturing is in principe onderhoudsvrij, zolang conform deze gebruikshandleiding wordt
gewerkt.
Bij het poederspuitpistool en de poederinjector dienen de slijtdelen te worden gecontroleerd
en zonodig te worden vervangen.
Een opsomming van onderdelen vindt u
onderdelenlijsten" van deze gebruikshandleidin.

6.1

hoofdstuk

"Leveringsomvang

en

Periodieke controle en reiniging van de handinstallatie Bravo Airfluid

6/5
6/4

5
7/2

4
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in

1. Reinig de handinstallatie, zoals beschreven in hoofdstuk
4.3.
2. Trek de poederinjector 5 uit de aanvoerinrichting 4.
3. Maak de poederaanvoerslang 7/2 los van de
poederinjector 5.
4. Haal, door koppeling 6/5 los te maken, de rode
transportluchtslang los van de poederinjector 5.
5. Haal, door opsteeknippel 6/4 los te maken, de blauwe
doseerluchtslang los van de poederinjector 5.
6. Controleer de poederinjector op slijtage en vervang
zonodig de versleten delen.
Slijt- en andere onderdelen vindt u in hoofdstuk 12.15 van
deze gebruikshandleiding.
7. Blaas de aanzuigbuis van de aanvoereenheid grondig door
en wrijf deze schoon met een droge doek.
8. Controleer, of de fluïdiseringsslangen verstopt zijn en
vervang deze zonodig.
Onderdelen vindt u in hoofdstuk 12.2 van deze
gebruikshandleiding.
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6.2

Periodieke controle en reiniging van de handinstallatie Bravo 60L

6/5
6/4
4/1

T

7/2

4

6/5

U

1. Reinig de handinstallatie, zoals beschreven in
hoofdstuk 5.3.
2. Trek de poederinjector 4/1 uit de opname 4.
3. Maak de poederaanvoerslang 7/2 los van de
poederinjector 4/1.
4. Haal, door koppeling 6/5 los te maken, de rode
transportluchtslang los van de poederinjector
4/1.
5. Haal, door opsteeknippel 6/4 los te maken, de
blauwe
doseerluchtslang
los
van
de
poederinjector 4/1.
6. Controleer de poederinjector op slijtage en
vervang zonodig de versleten delen.
Slijt- en andere onderdelen vindt u in hoofdstuk
12.15 van deze gebruikshandleiding.
7. Haal
afzuigluchtslang
T
los
van
de
poedercontainer.
8. Haal, door koppeling 6/5 los te maken, de
zwarte
fluïdeluchtslang
los
van
de
poedercontainer.
9. Haal aardkabel U los van de poedercontainer.
10. Haal de poedercontainer van de wagen af om
deze te reingen.
11. Haal het deksel van de poedercontainer af en
blaas de poedercontainer grondig schoon.
12. Maak het aanzuigsysteem volledig vrij van
poederresten.
13. Reinig name de fluïderuimte goed, controleer
deze op verstoppingen of beschadigingen en
vervang deze zonodig.
Slijt- en andere onderdelen vindt u in hoofdstuk
12.16 van deze gebruikshandleiding.
0401_Wart_fluidboden.doc

Aanwijzing:
Met een beschadigde en/of verstopte fluïderuimte kan de fluïdisering niet correct
werken.

Voorzichtig
De persluchtkwaliteit moet voldoen aan de eisen in hoofdstuk "Technische
gegevens", om versneld verontreinigen van de fluïderuimte te voorkomen!
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6.3
6.3.1

Controle van het Corona handpistool PEM-C4R-HiCoat
Vervangen van het pistool
0402_Wartung_pemc4.doc

Voor het vervangen van het pistool moet deze grondig worden ontdaan van poederresten.
Bij het spuitpistool dienen de slijtdelen, die in de onderdelenlijst zijn aangegeven met *,
regelmatig te worden gecontroleerd en, zonodig, vervangen.

D

F

•

Schakel de besturing c.q. de
hoogspanningsbron uit.

•

Maak de elektrische kabel H los van
de besturing J.

•

Maak de slangen voor poedertransport
G en verstuiverlucht F los van het
pistool D.

G
H

J

Pemc4_0004

•

30

Vervang het spuitpistool door een nieuwe en monteer deze in omgekeerde volgorde.
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6.3.2

Reiniging van het pistool en demontage van de vlakstraalspuitkop
0402_Verschleissteile.doc

3
2
1

5

•

Schroef wartel 1 van de pistoolbehuizing 5.

•

Trek vlakstraalspuitkop 2 van elektrodehouder 3 af.

•

Trek voorzichtig elektrodehouder 3 uit
pistoolbehuizing 5.

peac4_0005

Voorzichtig
Let er bij het uittrekken en het insteken van de elektrodehouder op dat deze niet wordt
beschadigd!
•

Ontdoe de gedemonteerde delen en het spuitpistool van poederresten.

Voorzichtig
Leg het spuitpistool of onderdelen daarvan nooit in een reinigingsmiddel!
•
•

Ontdoe de gedemonteerde delen en het spuitpistool van poederresten.
Doorgaans hoeft u alleen borgspie te controleren op slijtage en deze zonodig door een
nieuwe vervangen.

Nieuwe borgspie

Versleten borgspie:
•

het is aan te raden de borgspie te vervangen

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe de borgspie moet worden verwijderd en
aangebracht.
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6.3.3

Vervangen van de borgspie

0403_Austausch_schutzkeil.doc

Aanwijzing
Om te voorkomen dat de borgspie bij het (de)monteren wordt beschadigd, is voorzien in
een spiegereedschap.

1 Spiegereedschap
2 Borgspie (in gemonteerde toestand)
3 Elektrodehouder (opengewerkt)

Handel zoals hieronder beschreven:

32

•

Steek spiegereedschap 1 zo ver mogelijk in
elektrodehouder 3.

•

Trek borgspie 2 met het spiegereedschap
uit elektrodehouder 3.

•

Druk de borgspie met de hand, zonder
gereedschap zijdelings uit het
spiegereedschap.

0265890
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Aanwijzing
Voor het aanbrengen van de borgspie wordt hetzelfde spiegereedschap gebruikt.

1 Spiegereedschap
2 Borgspie
3 Elektrodehouder (opengewerkt)

Handel zoals hieronder beschreven:

• Plaats borgspie 2 in spiegereedschap 1.
•

Steek het spiegereedschap met de borgspie
zo ver mogelijk in de opening van
elektrodehouder 3.

•

Wanneer het spiegereedschap met de
borgspie niet tot markering X kan worden
ingestoken, moet het spiegereedschap iets
worden gedraaid tot het wel tot deze
markering kan worden ingestoken.
Markering X moet gelijk liggen met het
uiteinde Y van de elektrodehouder.

•

De borgspie is nu correct gemonteerd en
het spiegereedschap kan weer uit de
elektrodehouder worden teruggetrokken.
De borgspie blijft in de elektrodehouder
zitten.

De daarvoor benodigde slijt- en andere onderdelen vindt u in hoofdstuk 12.7 van deze
gebruikshandleiding.
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030302_Flachstr_ein.doc

•

Controleer voor montage of de contactvlakken op elektrodehouder 3 en in pistoolbehuizing
5 grondig zijn gereinigd, zodat de punt van de elektrode geleidend wordt verbonden met de
hoogspanningsbron.
030303_Flachstr_ein.doc

3
2
1

5

•

Steek voorzichtig elektrodehouder 3 weer in
pistoolbehuizing 5.

•

Schuif vlakstraalspuitkop 2 weer op
elektrodehouder 3 en zet deze vast met wartel 1.

peac4_0006
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6.3.4

Montage van een rondstraalspuitkop
0404_Umbauzurund_hand.doc

Het Corona spuitpistool wordt in de standaarduitvoering geleverd met een vlakstraalspuitkop.
Deze kan eenvoudig worden omgebouwd, zoals hieronder wordt beschreven.
Voor het ombouwen is elektrodehouder C4 R nodig.

3
2
1

5

•

Schroef wartel 1 van het spuitkopinzetstuk 5 af.

•

Trek vlakstraalspuitkop 2 van elektrodehouder 3 af.

•

Trek voorzichtig elektrodehouder 3 uit
pistoolbehuizing 5.

peac4_0005

Voorzichtig
Let er bij het uittrekken en het insteken van de elektrodehouder op dat deze niet wordt
beschadigd!
•

Ontdoe de gedemonteerde delen en het spuitpistool van poederresten.

Voorzichtig
Wees voorzichtig bij montage van de elektrodehouder C4 R.
Er bestaat gevaar voor letsel aan de punt van de elektrode!

5

6
7

1

7

8

peac4_0008

X

•

Steek voorzichtig de nieuwe elektrodehouder C4 R
6 in pistoolbehuizing 5.

•

Schuif stootkegelhuls 7 op elektrodehouder 6.

•

Zorg dat de markeringen X en Y in een lijn staan.

•

Zet het geheel vast met wartel 1.

•

Schuif stootkegel 8 op stootkegelhuls 7.

Y

Het spuitpistool is weer klaar voor gebruik.
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6.3.5

Montage van de Corona-Star
0405_Montage_coronastar.doc

De Corona-Star is een accessoireset voor spuitpistolen waarmee een nog betere
oppervlaktekwaliteit kan worden bereikt (vermindering van sinaasappelhuid).

Voorzichtig
Het ombouwen naar de Corona-Star mag uitsluitend worden uitgevoerd door vakkundig
personeel!
Voor montage van de Corona-Star moeten de hoogspanning en het poedertransport
worden uitgeschakeld en geborgd tegen opnieuw inschakelen!
Handel zoals hieronder beschreven:

A

B

1

•

Schakel de hoogspanning en het
poedertransport uit en borg deze tegen
opnieuw inschakelen.

•

Draai de standaardwartel A van de
pistoolbehuizing B af.

•

Schroef de nieuwe wartel voor de CoronaStar C op de pistoolbehuizing en draai
deze goed vast.

•

Bevestig met schroef E de kabelgeleiding
D op de afscherming F.

•

Steek de Corona-Star G op de
pistoolbehuizing B.

C

2
D

E

F

G

3
Peac4_0012

Voorzichtig
Controleer dat het spuitpistool correct is geaard!
Het spuitpistool is weer klaar voor gebruik.
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6.3.6

Montage van het pistoolverlengstuk Corona

Gevaar
Exploderend stof-lucht-mengsel!
Levensgevaar door wegschietende delen en door verbrandingen!
De inwendige coating van holle voorwerpen of in krappe ruimtes is volgens
BGI 754 verboden!

P_00933

0406_Einbau_coronaverlaeng.doc

Voorzichtig
Voor het inbouwen van een pistoolverlengstuk moet u altijd een grondig gereinigd
spuitpistool nemen.
Nog beter is het om daarvoor een nieuw pistool te nemen.
Het Corona spuitpistool wordt in de standaarduitvoering geleverd met een vlakstraalspuitkop.
Deze kan eenvoudig worden omgebouwd, zoals hieronder wordt beschreven.
Voor het ombouwen is het pistoolverlengstuk nodig.

3
2
1

5

•

Draai wartel 1 van pistoolbehuizing 5 af.

•

Trek vlakstraalspuitkop 2 van elektrodehouder 3 af.

•

Trek voorzichtig elektrodehouder 3 uit
pistoolbehuizing 5.

peac4_0005

Voorzichtig
Let er bij het uittrekken en het insteken van de elektrodehouder op dat deze niet wordt
beschadigd!
•

07/2008

Ontdoe de gedemonteerde delen en het spuitpistool van poederresten.
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3
2
11

12

5

•

Draai wartel 11 van verlengstuk 12 af.

•

Steek verlengstuk 12 op pistoolbehuizing 5 en
draai deze goed vast.

•

Steek voorzichtig elektrodehouder 3 in
verlengstuk 12.

•

Schuif vlakstraalspuitkop 2 op
elektrodehouder 3.

•

Zet het geheel goed vast met wartel 11.

Pemc4_0005

Het pistool is weer klaar voor gebruik.

Pemc4_0006

Aanwijzing
In het verlengstuk kan ook een rondstraalspuitkop worden gemonteerd.
De procedure wordt beschreven in hoofdstuk 6.3.4 "Montage van een rondstraalspuitkop".
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6.3.7

Montage van het pistoolverlengstuk C4-VL 300/500 S

Gevaar
Exploderend stof-lucht-mengsel!
Levensgevaar door wegschietende delen en door verbrandingen!
De inwendige coating van holle voorwerpen of in krappe ruimtes is volgens
BGI 754 verboden!

P_00933

Voorzichtig
Voor het inbouwen van een pistoolverlengstuk moet u altijd een grondig gereinigd spuitpistool nehmen.
Nog beter is het om daarvoor een nieuw pistool te nemen.
Voor het ombouwen is pistoolverlengstuk nodig.

3
2
1

5

•

Schroef wartel 1 van de pistoolbehuizing 5.

•

Trek vlakstraalspuitkop 2 van elektrodehouder 3 af.

•

Trek voorzichtig elektrodehouder 3 uit pistoolbehuizing 5.

peac4_0005

Voorzichtig
Let er bij het uittrekken en het insteken van de elektrodehouder op dat deze niet wordt
beschadigd!
•

07/2008

Ontdoe de gedemonteerde delen en het spuitpistool van poederresten.

0265890

39

Onderhoud

5

7

6

P_00925

•

Pistoolverlenging 6 op het pistoolhuis 5 steken en wartelmoer 7 vastdraaien.

6
6
9
10

8

P_00926

•

Afhankelijk van de toepassing ofwel stootkegel 8 of verstuiverhuls 9 en vlakstraalspuitkop
10 voorzichtig op de pistoolverlenging 6 steken.

Het spuitpistool is weer klaar voor gebruik.
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6.3.8

Vervangen van de borgspie in de pistoolverlengstuk

Aanwijzing
Om te voorkomen dat de borgspie bij het (de)monteren wordt beschadigd, is voorzien in
een spiegereedschap.
De daarvoor benodigde slijt- en andere onderdelen vindt u in hoofdstuk 12.7 van deze
gebruikshandleiding.

Gebruik:

4
4
3
2

1

P_00926

•

Stootkegel 1 of vlakstraalspuitkop 2 en verstuiverhuls 3 van de pistoolverlenging 4 aftrekken.

6

5

4

P_00925

Wartelmoer 5 losdraaien en pistoolverlenging 4 van het pistoolhuis aftrekken.

07/2008
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8
9
5

4

7

P_00927

•

O-ring 7 uit de groef trekken, naar voren schuiven en wartelmoer 5 naar voren schuiven.

•

Steek spiegereedschap 8 zo ver mogelijk in elektrodehouder 9.

8
9

10
P_00928

42

•

Trek borgspie 10 met het spiegereedschap 8 uit elektrodehouder 9.

•

Druk de borgspie 10 met de hand, zonder gereedschap zijdelings uit het spiegereedschap
8.
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Aanwijzing
Voor het aanbrengen van de borgspie wordt hetzelfde spiegereedschap gebruikt.

8
10
9

P_00929

•

Plaats borgspie 10 in spiegereedschap 8.

•

Steek het spiegereedschap met de borgspie zo ver mogelijk in de opening van elektrodehouder 9.

Y

X
P_00599

•

Wanneer het spiegereedschap met de borgspie niet tot markering X kan worden ingestoken, moet het spiegereedschap iets worden gedraaid tot het wel tot deze markering kan
worden ingestoken. Markering X moet gelijk liggen met het uiteinde Y van de elektrodehouder.

•

De borgspie is nu correct gemonteerd en het spiegereedschap kan weer uit de elektrodehouder worden teruggetrokken. De borgspie blijft in de elektrodehouder zitten.

•

Controleer voor montage of de contactvlakken op elektrodehouder en in pistoolbehuizing
grondig zijn gereinigd, zodat de punt van de elektrode geleidend wordt verbonden met de
hoogspanningsbron.
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6

5

4

P_00925

•

Pistoolverlenging 4 op het pistoolhuis 6 steken en wartelmoer 5 vastdraaien.

•

Wartelmoer 5 weer met O-ring borgen. O-ring daarvoor weer in de groef drukken.

4
4
3
2

1

P_00926

•

Afhankelijk van de toepassing ofwel stootkegel 1 of verstuiverhuls 3 en vlakstraalspuitkop 2
voorzichtig op de pistoolverlenging 4 steken.

Het spuitpistool is weer klaar voor gebruik.
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6.3.9

Vervangen van de centreerpennen
Het ladingselement wordt in de pistoolverlenging met 3 centreerpennen op zijn plaats
gehouden. De centreerpennen versluiten met de tijd en moeten dan door nieuwe centreerpennen worden vervangen. De mate van slijtage kan door een visuele controle worden geconstateerd of als het ladingselement ten opzichte van de pistoolverlenging speling vertoont.

4
4
3
2

1

P_00926

•

Stootkegel 1 of vlakstraalspuitkop 2 en verstuiverhuls 3 van de pistoolverlenging 4 aftrekken.

6
5

P_00930

•

Stootkegelhuls 5 van de pistoolverlenging 4 afschroeven.

•

Versleten centreerpennen 6 eruit trekken en nieuwe centreerpennen erin steken.

•

Ladingselement met de centreerpennen 6 in het midden van de buitenbuis centreren.

•

Stootkegelhuls 5 weer op de pistoolverlenging erop schroeven.

•

Afhankelijk van de toepassing ofwel stootkegel 1 of verstuiverhuls 3 en vlakstraalspuitkop 2
voorzichtig op de pistoolverlenging 4 steken.

Het spuitpistool is weer klaar voor gebruik.
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6.4
6.4.1

Controle van het Tribo handpistool PEM-T3R
Vervangen van het pistool
0402_Wartung_pemt3.doc

Voor het vervangen van het pistool moet deze grondig worden ontdaan van poederresten.

Voorzichtig
Leg het spuitpistool of onderdelen daarvan nooit in een reinigingsmiddel!
Bij het spuitpistool dienen de slijtdelen, die in de onderdelenlijst zijn aangegeven met *,
regelmatig te worden gecontroleerd en, zonodig, vervangen.

D

F

•

Schakel de besturing c.q. de
hoogspanningsbron uit.

•

Maak de elektrische aansluitkabel H
los van de besturing J.

•

Maak poedertransportslang G en
triboluchtslang F los van het
spuitpistool D.

G

H

J

Pemt3_0004

•
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Vervang het spuitpistool door een nieuwe en monteer deze in omgekeerde volgorde.
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6.4.2

Reiniging van het pistool en vervanging van slijtdelen
0402_Pemt3_Verschlaustausch.doc

Voorzichtig
Let er bij het uittrekken en insteken van de slijtdelen vooral op dat de delen van de
oplaadbuis niet worden beschadigd.

4
•

2

•

1

•

5

•
•

3

Trek stootkegel 1 van de oplaadbuis 5
af.
Schroef wartel 2 van de
pistoolbehuizing 3 af.
Trek spuitkophuis 4 voorzichtig uit de
pistoolbehuizing 3.
Trek de oplaadbuis 5 voorzichtig eruit.
Controleer de gedemonteerde delen
op slijtage. De complete oplaadbuis
kan worden vervangen door een
nieuwe.

Pemt3_0005

Het is echter ook mogelijk de oplaadbuis uit elkaar te halen en uitsluitend de versleten delen
te vervangen door nieuwe.

14

•

7

•

13

•

6
8
9
10

•
•
•

Draai kegel 6 voorzichtig van
draadstang 7 af en haal de oplaadbuis
uit elkaar.
Draai in geval van slijtage
luchtspuitkop 14 van stootkegelstang
13 af en vervang deze door een
nieuwe.
Ontdoe alle delen volledig van
poederresten.
Varvang versleten delen door nieuwe.
Bouw de oplaadbuis weer in elkaar.
Schuif de oplaadbuis weer voorzichtig
in het pistool en bouw het pistool weer
in elkaar.

Pemt3_0006
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6.4.3

Montage van het pistoolverlengstuk Tribo

Voorzichtig
Voor het inbouwen van een pistoolverlengstuk moet u altijd een grondig gereinigd
spuitpistool nemen!
Nog beter is het om daarvoor een nieuw pistool te nemen.

3

2
1
P_00715

•
•
•

Trek stootkegel / spleetspuitkop 1 van het spuitkophuis 3 af.
Schroef wartel 2 van de pistoolbehuizing af.
Trek spuitkophuis 3 uit de pistoolbehuizing.

4

P_00716

•

48

Trek de oplaadbuis 4 uit de pistoolbehuizing.
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5

2

P_00717

•

Steek mantelbuis 5 in de pistoolbehuizing en borg deze met wartel 2.

6

7
1

P_00718

•
•
•

Steek oplaadbuis 6 in mantelbuis 5 en schuif deze er zo ver mogelijk op.
Schuif adapter 7 zo ver mogelijk op mantelbuis 5.
Steek stootkegel / spleetspuitkop 1 op adapter 7.
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6.5

Afvalverwerking

04_Entsorgung.doc

Alleen voor lidstaten van de EU

Voer elektrische apparatuur niet af met het huisvuil!

Abfallcontainer_001

Conform de Europese Richtlijn 2002/96/EG voor afvalverwerking
van oude elektrische apparatuur en diens uitvoer volgens nationaal
recht, mag dit product niet bij het huisvuil worden gedeponeerd, en
dient het milieuvriendelijk te worden gerecycled!

Uw oude Wagner-apparaat wordt door ons resp. onze handelsvertegenwoordigingen
teruggenomen en op de betreffende inzamelpunten gedeponeerd. Wendt u zich in dit geval
aan één van onze service-contactpunten, resp. handelsvertegenwoordigingen of direct aan
ons.
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Storingzoeken

7.

Verhelpen van storingen
Storing

Oorzaak

Oplossing

Bedrijfs-LED brandt niet

- Net niet ingeschakeld.

- Net inschakelen.

- Zekeringen 1 AT defect.

- Zekering vervangen.

- De verbindingskabel naar het
poederspuitpistool is onderbroken.

- Contact opnemen met een Wagner
servicewerkplaats of vakkundig
opgeleid personeel voor het
vervangen van de verbindingskabel.

- Het poederspuitpistool is te dicht bij
het werkstuk.

- De hoogspanning uitschakelen, de
afstand van het spuitpistool tot het
werkstuk vergroten en de
hoogspanning weer inschakelen. Bij
herhaalde storingsmelding contact
opnemen met een Wagner
servicewerkplaats.

- Het poederspuitpistool is te dicht bij
het werkstuk.

- Contact opnemen met een Wagner
servicewerkplaats.

- De snelheid in de
poederaanvoerslang is te laag.

- De som van transport- en
doseerlucht vergroten en de
verhouding hiertussen opnieuw
instellen.

Geen Corona
stroomweergave

Niet-continue poederuitstoot
(sputteren)

- Vernauwing van de
poederaanvoerslang door
bewegingen.

Stofontwikkeling boven het vat
c.q. de poedercontainer

Slechte bedekking
Terugspuiten
Geen poederuitstoot

De aanvoereenheid zakt niet in
het poeder

07/2008

- Een poederslangkwaliteit gebruiken
die niet vernauwt (grotere
wanddikte).

- Persluchtvariaties veroorzaakt door
kortstondig hoger verbruik op het
persluchtnet.

- Direct voor grootverbruikers een
persluchtbuffer monteren.

- De hoeveelheid fluïdelucht is te
groot.

- De hoeveelheid fluïdelucht met de
klep reduceren.

- De (smoor)klep op de
fluïdeluchtaansluiting van de
besturing is niet aangesloten.

- De klep aansluiten op de
fluïdelucht-aansluiting van de
besturing en de hoeveelheid
fluïdelucht opnieuw instellen.

- Onvoldoende of ontbrekende
aarding.

- zie hoofdstuk 3.5

- Het vat c.q. de poedercontainer is
leeg.

- Poeder bijvullen.

- Het spuitpistool is verstopt.

- Het spuitpistool doorblazen.

- De poederaanvoerslang is verstopt.

- De poederaanvoerslang
doorblazen.

- Het poederaanzuigsysteem in de
poedercontainer is verstopt.

- Het poederaanzuigsysteem
doorblazen.

- De transportluchtslang is geknikt.

- De transportluchtslang rechtbuigen
c.q. vervangen.

- De poederaanvoerslang is geknikt.

- De poederaanvoerslang
rechtbuigen c.q. vervangen.

- De geleiding van de opname van de
aanvoereenheid klemt.

- De geleiding weer gangbaar maken.
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8.

Service-instellingen op de besturing Bravo

8.1

De bedieningsniveaus
Alle functies van de besturing Bravo zijn toegankelijk via overzichtelijk gestructureerde menu's
op drie gebruikersniveaus. Deze zijn afgestemd op het kennisniveau van de toegestane
bedieners:

Niveau 1 voor de spuiters:
Bedienen van de installatie, oproepen van recepten en controle van de poederuitstoot
Niveau 2 voor installatiechefs en stellers:
Invoeren en opslaan van alle parameters en recepten
Niveau 3 voor de Wagner servicemonteur

8.2

Nummering van de beeldschermpagina's op het LCD-display
In deze gebruikshandleiding wordt vaak gesproken over "pagina's". Daarmee worden
beeldschermpagina's bedoeld. Het nummer van de pagina ziet u altijd aan de rand
linksonder op het beeldscherm.
De nummering van de pagina's is logisch opgebouwd. Om bijvoorbeeld paginanummer 2-1-3
op te roepen, voert u de volgende procedure uit:
Pagina 2
Pagina 2-1
Pagina 2-1-3

roep met < > pagina 2 (het tweede niveau) op.
roep op pagina 2 met de eerste toets van links pagina 2-1 op.
roep op pagina 2-1 met de derde toets van links pagina 2-1-3 op.

Als u op het tweede niveau de pagina's 5 tot 8 wilt oproepen, moet u met <

8.3
8.3.1

> bladeren.

Basisinstellingen uitvoeren
De taal instellen
1. Wanneer u de handinstallatie voor de
eerste keer inschakelt, roept u op de
besturing met < > het tweede niveau
op.
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2. Roep met < > en < > pagina 2-8 "Serviceinstellingen" op.
3. Selecteer met < > of < > het menuonderdeel
"Taal".
4. Selecteer met < > of < > de gewenste taal.
5. Pagina 2-8 "Service-instellingen" kunt u met < >
weer verlaten.

8.3.2

Het meetstelsel selecteren
1.
2.
3.
4.
5.

8.3.3

Roep op de besturing Bravo met < > het tweede niveau op.
Roep met < > pagina 2-8 "Service-instellingen" op.
Selecteer met < > of < > het menuonderdeel "Meetstelsel".
Selecteer met < > of < > het gewenste systeem.
Pagina 2-8 "Service-instellingen" kunt u met < > weer verlaten.

De wachtwoordbeveiliging voor het tweede niveau in- c.q. uitschakelen
1.
2.
3.
4.
5.

Roep op de besturing Bravo met < > het tweede niveau op.
Roep met < > pagina 2-8 "Service-instellingen" op.
Selecteer met < > of < > het menuonderdeel "Wachtwoord".
Schakel de wachtwoordbeveiliging met < > in c.q. met < > uit.
Pagina 2-8 "Service-instellingen" kunt u met < > weer verlaten.

Het wachtwoord wijzigen
In de fabriek is het wachtwoord voor niveau 2 ingesteld op 9450. Als u dit wilt wijzigen, voert u
de volgende procedure uit:
1. Roep op de besturing Bravo met < > het tweede niveau op.
2. Roep met < > pagina 2-8 "Service-instellingen" op.
3. Selecteer met < > of < > het menuonderdeel "Wachtwoord".
> de cijfer-editmodus op, voer het nieuwe wachtwoord in en druk op <
4. Roep met <
5. Pagina 2-8 "Service-instellingen" kunt u met < > weer verlaten.

>.

Voorzichtig
Schrijf het nieuwe wachtwoord op en bewaar het zorgvuldig.
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8.3.4

De verlichting instellen
1.
2.
3.
4.
5.

8.3.5

Het contrast instellen
1.
2.
3.
4.
5.

8.3.6

Roep op de besturing Bravo met < > het tweede niveau op.
Roep met < > en < > pagina 2-8 "Service-instellingen" op.
Selecteer met < > of < > het menuonderdeel "Verlichting".
Met < > of < > kunt u de verlichting van het LCD-display in- c.q. uitschakelen.
Pagina 2-8 "Service-instellingen" kunt u met < > weer verlaten.

Roep op de besturing Bravo met < > het tweede niveau op.
Roep met < > en < > pagina 2-8 "Service-instellingen" op.
Selecteer met < > of < > het menuonderdeel "Contrast".
Stel het contrast van het LCD-display in met < > of < >.
Pagina 2-8 "Service-instellingen" kunt u met < > weer verlaten.

De fabrieksinstellingen herstellen
De oorspronkelijke fabrieksinstellingen, waarmee het apparaat is geleverd, kunnen op elk
moment weer worden hersteld.
1.
2.
3.
4.
5.

Roep op de besturing Bravo met < > het tweede niveau op.
Roep met < > en < > pagina 2-8 "Service-instellingen" op.
Selecteer met < > of < > het menuonderdeel "Fabrieksinstelling".
Selecteer met < > of < > "AAN".
Bij het verlaten van pagina 2-8 "Service-instellingen" met < > worden de
fabrieksinstellingen hersteld.

Voorzichtig
Bij deze procedure worden alle gebruikersinstellingen onherroepelijk gewist.

8.3.7

De weergave van storingsmeldingen op de besturing Bravo inschakelen
1.
2.
3.
4.
5.
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Roep op de besturing Bravo met < > het tweede niveau op.
Roep met < > en < > pagina 2-8 "Service-instellingen" op.
Selecteer met < > of < > het menuonderdeel "Storingsmeldingen".
Schakel de weergave van storingsmeldinegn in met < > of < >.
Pagina 2-8 "Service-instellingen" kunt u met < > weer verlaten.
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9.

De besturing Bravo configureren

9.1

Het menu "Configuratie"
Configuratie voor Corona c.q. Metallic

1. Roep op de besturing Bravo het niveau 2 op.
2. Open met < > pagina 2-3 "Configuratie" en voer
de gewenste instellingen uit.

Systeem

•
•

Pistool
Opladingtype

•
•

Cascadetype

•
•
•

Maximale
hoogspanning

•
•
•

•
Aardebewaking •
•
Poederuitstoot •
•

Tribo- /
Verstuiverlucht

Bravo: Bij deze instelling wordt op het display de poederhoeveelheid in
% weergegeven.
Profi: Bij deze instelling worden op het display de hoogspanning in kV,
de maximale stroom in μA, de hoeveelheden totaallucht en
transportlucht in Nm3/h weergegeven.
Hand: Bij gebruik van een handpistool.
Auto: Automatische omschakeling tussen Tribo en Corona. Bij
afwisselend gebruik van Tribo en Corona. Geen cascadebewaking in
Corona bedrijf. Bij defecte cascade automatische omschakeling naar
Tribo bedrijf.
Corona: Bij uitsluitend Corona bedrijf.
Tribo: Bij uitsluitend Tribo bedrijf.
Neg.: Negatieve oplading (standaardwaarde voor nieuwere Wagner
pistolen).
Pos.: Positieve oplading (speciale uitvoeringen)
******: Bij Tribo bedrijf is geen selectie nodig.
100 kV: Standaardwaarde voor nieuwere Wagner pistolen. Voor oudere
modellen zie de gebruikshandleiding van het pistool.
******: Bij Tribo bedrijf is geen selectie nodig.
Aan: Standaardwaarde voor nieuwere Wagner pistolen.
Uit: Voor oudere pistolen zonder aardebewakingsleiding.
Normaal: Standaardinstelling bij gebruik van de injector Bravo
Hoog: Parallel schakelen van twee luchtaansluitingen voor een hogere
poederuitstoot, die bij andere injectoren mogelijk kan zijn.

Bij de instelling "hoog" is de Tribo- / Verstuiverlucht nodig voor de hogere
poederuitstoot en dus niet meer beschikbaar voor andere toepassingen.
• Auto: Standaardinstelling. Schakelt in, wanneer het pistool inschakelt.
• Aan: Altijd ingeschakeld, om verontreiniging van de pistoolelektrode
door andere pistolen te voorkomen.
• Uit: De luchtaansluiting wordt niet gebruikt.
• ******: De poederuitstoot is op "hoog" ingesteld.
• Auto +: zoals "Auto", maar de verstuiverlucht blaast mee bij het
spoelen van de injector.
• On +: zoals "On", maar de verstuiverlucht blaast mee bij het spoelen
van de injector.

3. Verlaat met < > de pagina 2-3 "Configuratie".
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9.2

Het menu "Functie"

1. Open met < > pagina 2-2 "Functie".
2. Voer de gewenste instellingen uit.

Spoeltijd

De spoelfunctie zorgt elke keer na het uitschakelen, bijvoorbeeld in de
intervallen tussen de werkstukken, dat de poederslangen worden
schoongespoeld, waarmee het plotseling vrijkomen van opgehoopt
materiaal bij het opnieuw inschakelen wordt voorkomen.
De lengte van de spoeltijd is afhankelijk van de lengte en ligging van de
slangen. Standaard wordt een waarde tussen 2 en 3 seconden
geadviseerd.

Intensiteit

Procentuele waarde van de totale luchthoeveelheid waarmee wordt
gespoeld. De hoogte van deze waarde is afhankelijk van de lengte en
ligging van de slangen (standaardwaarde tussen 50 en 100 %).

Antischok

Verhindert de vorming van een poederschokgolf, door het langzaam
verhogen van de poederhoeveelheid bij het inschakelen.

Niveau 0: Snel bereiken van de ingestelde poederhoeveelheid.
Niveau 8: Zeer langzaam bereiken van de ingestelde
poederhoeveelheid.
De optimale waarde is afhankelijk van de lengte, de diameter en de
ligging van de slangen.
Nadering

Minimale afstand tot het werkstuk voordat een storing wordt
gegenereerd.

Niveau 0: Functie uitgeschakeld.
Tribolimiet min.

Minimale poederoplading voor een optimale hechting aan het werkstuk.
Uitsluitend voor Tribo bedrijf.
De waarde is afhankelijk van de poeder.

Injectorspoeling

Transport- en doseerlucht worden met maximale doorlaat
doorgespoeld.
Trilmotor
• Auto: De trilmotor schakelt na 0 .. 60 seconden uit, nadat de
besturing is uitgeschakeld.
• Aan: De trilmotor is altijd ingeschakeld.
• Uit: De trilmotor is altijd uitgeschakeld.
Rondstraalspuitkop Luchthoeveelheid voor de rondstraalspuitkop instellen
Vlakstraalspuitkop

Luchthoeveelheid voor de vlakstraalspuitkop instellen

3. Verlaat met < > pagina 2-2 "Functie".
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9.3

De flanksteilheid
Uitstekende coating ondanks verschillende poedereigenschappen. Dat wordt mogelijk
gemaakt door drie flanksteilheden, waaruit de gebruiker kan kiezen en die voor een optimale
elektrostatische oplading van het poeder zorgen:
Eigenschappen van de flank

Toepassing / opemerkingen

Niveau Standaard

Voor slecht oplaadbare poedersoorten

•

Nullastspanning 100 kV

Voor grote poederhoeveelheden

•

Maximale stroom 200 μA
(de stroombegrenzing staat
slechts max. 160 μA toe)

Deze instelling komt overeen met de gebruikelijke
Wagner hoogspanningsmodules en besturingen.

Niveau Middel

Voor kleine vlakken

•

Nullastspanning 100 kV

Voor goed oplaadbare poedersoorten

•

Maximale stroom 140 μA

Voor het verminderen van overbedekkingseffecten zoals
kratervorming en sinaasappelhuid
Het verhogen van de nullastspanning laat een grotere
afstand van het spuitpistool tot het werkstuk toe bij nog
voldoende oplading van het poeder.

Niveau Zacht
Nullastspanning 100 kV
Maximale stroom 80 μA

Voor zeer goed oplaadbare poedersoorten
Voor kleine poederhoeveelheden
Voor het bijwerken van de coating

Zacht
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9.4

De pistolen instellen
eerste recept voor Corona

1. Roep op de besturing met < > het tweede niveau
op.
2. Open met < > het receptvenster.
3. Voer de gewenste instellingen uit.

Aanwijzing
Totaallucht
Som van transport- en doseerlucht
waarde: max. 4,5 Nm³/h • Bij aansluiting van de poederinjector Bravo wordt niet meer
dan 4,5 Nm³/h aangevoerd.
Hoogspanning
waarde: kV

De maximaal instelbare hoogspanning wordt begrensd door de
in de besturing op pagina 2-3 "Configuratie" ingestelde
waarde.

Stroombegrenzing
waarde: µA

Deze waarde begrenst de spuitstroom en is daarmee van
invloed op de flank

Flank
waarde: standaard,
middel, zacht

Standaard: Deze instelling komt overeen met de gebruikelijke
Wagner hoogspanningsmodules en besturingen.

4. Sla de wijzigingen op met <
5. Ga met <

9.5

>.

> terug naar niveau 2.

Werken in de Profimodus

1. Roep op de besturing Bravo het niveau 2 op.
2. Open met < > pagina 2-3 "Configuratie" en
schakel om naar Profi.
3. Ga met < > terug naar niveau 2 en met < > weer
terug naar niveau 1.

Wanneer u op de besturing bijvoorbeeld met < > een
recept voor een Corona spuitpistool selecteert,
verschijnt het links getoonde display.
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10. Technische gegevens

06_Druckluftqualitaet.doc

Vereiste persluchtkwaliteit:
Kwaliteitsklasse

Persluchtkwaliteit conform ISO 8573.1

5

max. restgehalte water:
(drukdauwpunt in °C bij 700 kPa
/ in °F bij 100 psi)

2

max. oliegehalte:

3

max. deeltjesdichtheid:

5 mg/m3 / 5 oz/ft3

3

max. deeltjesgrootte:

5 μm / 5 microns

+7 °C / +44.6 °F
0,1 mg olie/m3 / 0.1 oz/ft3

Omgevingsvoorwaarden:
Bij toepassing van laagsmeltende poedersoorten kan eventueel een omgevingstemperatuur
van lager dan 30 °C vereist zijn.

Volume-aanduidingen:
voor volumes, die zijn opgegeven in Nm3 (standaard kubieke meter). En kubieke meter
van een gas van 0 °C en 1,013 bar wordt aangeduid als een normkubieke meter.

Voorzichtig
Wanneer de persluchtluchtkwaliteit van de voeding van de Bravo
handinstallaties niet overeenkomt met ISO 8573-1, moet een onderhoudsunit
worden geïnstalleerd, zoals beschreven in hoofdstuk 13.2 "Onderhoudsunit".
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10.1 Handinstallaties Bravo

Afmetingen:
Breedte:
Hoogte:
Diepte:
Gewicht:
Elektrisch:
Net: *

Frequentie:
Opgenomen vermogen:
EMI-filter:
*

Airfluid

60L

480 mm
1100 mm
725 mm
ca. 39 kg

480 mm
1100 mm
725 mm
ca. 39 kg

230 V
115 V
100 V
50 ... 60 Hz
max. 130 W
EN 55022 Klasse B
VDE 0878 PT3 Klasse B

85 V ... 250 V

50 ... 60 Hz
max. 40 W
EN 55022 Klasse B
VDE 0878 PT3 Klasse B

De netspanning is afhankelijk van het betreffende land.
Zie hoofdstukken 12.3 en 12.6.

10.2 Besturing Bravo
Technische gegevens:
Hoogspanning

Instelbereik:
Resolutie:

20 ... 100 kV
1 kV

Stroombegrenzing

Instelbereik:
Resolutie ingestelde / actuele
waarde:

20 ... 160 µA
1 µA

Cascadepolariteit
Flanksteilheid

In drie stappen instelbaar

Tribostroommeting

Instelbereik:
Resolutie actuele waarde:

0 ... 8 µA
10 nA

Ingangsluchtdruk

6 ... 8 bar

min. 6 bar

Uitgangen

Aantal:

4

Transportlucht:
Doseerlucht:
Verstuiver- / Tribolucht:
Fluïdelucht:

0,05 ... 6 Nm3/h
0,05 ... 6 Nm3/h
0,05 ... 6 Nm3/h
5,5 Nm3/h

Pneumatisch:

Omgevingsvoorwaarden:
Bedrijfstemperatuur voor de besturing:

60
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10.3 Bravo spuitpistolen

PEM-C4R-HiCoat

PEM-T3R

498 g

590 g

Elektrisch:
Ingangsspanning:
Ingangsstroom:
Frequentie:
Uitgangsspanning:
Uitgangsstroom:
Polariteit:
Uitvoering:
Veiligheidsklasse:
Pneumatisch:

max. 22 Vpp
max. 0,9 A
19 ... 30 kHz
max. 100 kV DC
max. 160 μA DC
negatief
conform EN 50050
IP 54

------conform EN 50050
IP 54

Ingangsluchtdruk:

Verstuiverlucht
max. 3 bar

Tribolucht
max. 3 bar

Gewicht:
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11. Garantie
08_Garantie.doc

Gebrekkige en onbruikbare onderdelen worden onder onze algemene leveringsvoorwaarden
vervangen.
De garantie dekt niet de schade, die mede is veroorzaakt door de volgende omstandigheden:
Ongeschikt of ondeskundig gebruik, onjuiste montage resp. inbedrijfstelling door de koper of
door derden, normale slijtage en slijtdelen ( in de onderdelenlijst aangegeven met *), onjuiste
behandeling of onderhoud.
Het apparaat dient direct na ontvangst te worden gecontroleerd. Kennelijke gebreken dienen
binnen 14 dagen na ontvangst van het apparaat schriftelijk aan de leverancier of aan ons te
worden meegedeeld om aanspraak te kunnen maken op de garantie.
Wij behouden ons het recht voor aan de garantieverplichtingen te laten voldoen door een door
ons erkend bedrijf.
Aanspraak op deze garantie kan uitsluitend worden gemaakt met een factuur of afleverbon als
bewijs van aankoop. Indien blijkt dat de reparatie niet onder de garantievoorwaarden valt, zijn
de reparatiekosten voor rekening van de koper.
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12. Leveringsomvang en onderdelenlijsten
12.1 Zo worden onderdelen besteld
0901_Ersatzteilebestellung.doc

Gebrekkige en onbruikbare onderdelen worden onder onze algemene leveringsvoorwaarden
vervangen.
Om de juiste en foutloze levering van onderdelen te garanderen, zijn de volgende gegevens
vereist:

-

Factuuradres
Afleveradres
Naam van de contactpersoon voor vragen
Leveringswijze
Bestelhoeveelheid, artikelnummer en benaming

12.2 Aanvullende gebruikshandleidingen
0902_primaanleitungen.doc

Normaal gesproken zijn de hieronder vermelde gebruikshandleidingen niet nodig. Wanneer
toch aanvullende informatie nodig is over afzonderlijke componenten, kan in deze
gebruikshandleidingen worden gekeken.
In deze gebruikshandleidingen:
•

staan belangrijke aanwijzingen die nodig zijn voor het aansluiten, in bedrijf stellen en
gebruiken (b.v. verfwissel) van de betreffende component

•

staat het zeer belangrijke hoofdstuk "Onderhoud en reiniging" voor de betreffende
component

•

staat het zoeken en verhelpen van storingen voor de betreffende component
beschreven

•

worden vervangings- en slijtdelen en accessoires vermeld.

Gebruikshandleiding

Benaming

07/2008

Taal

Handpistool

PEM-C4-HiCoat

0390820................................... Duits
0390827................................ Engels
0390878.........................Nederlands

Handpistool

PEM-T3

0351708................................... Duits
0351709................................ Engels
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12.3 Leveringsomvang en onderdelenlijsten handpoederinstallatie Bravo Airfluid

Pos.

Artikelnr.

--

0265040

--

0265046

--

0265052

--

0265041

--

0265047

--

0265053

1

0265217
0265218
0265219

Wagen Airfluid (Standaard)
Wagen Airfluid (Japan)
Wagen Airfluid (USA)

6

2

0265233
0265234
0265235

Besturing Bravo (Standaard)
Besturing Bravo (Japan)
Besturing Bravo (USA)

5

3

0390002
0351041

Handpistool PEM-C4R-HiCoat
Handpistool PEM-T3R

4

0265281

Aanzuigpijp ST 550/10

5

0241622

Poederinjector PI-F1

6
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7
6/8

0265246
9982078
9982062
9982063
0935974
0935973
9999582
9999261
9992236

Verbindingsdelen Bravo
Slang zwart (8 x 1.25)
Slang blauw (8 x 1.25)
Slang rood (8 x 1.25)
Koppeling (mannetje) + knikbescherming
Koppeling (vrouwtje) + knikbescherming
Blindkoppeling
Smoorklep, beide zijden
Rechte opschroefkoppeling

7
7/1
7/2

0265247
9982079
9987097

Poederslang Set Bravo
Slang zwart (6 x 4)
Poederslang (ID11)

0265040_neu

2
3
7

4
1
0265_bravo_lief_neu
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Handinstallatie Bravo Airfluid C
(Uitvoering Standaard)
Handinstallatie Bravo Airfluid C
(Uitvoering USA)
Handinstallatie Bravo Airfluid C
(Uitvoering Japan)
Handinstallatie Bravo Airfluid T
(Uitvoering Standaard)
Handinstallatie Bravo Airfluid T
(Uitvoering USA)
Handinstallatie Bravo Airfluid T
(Uitvoering Japan)
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12.4 Aanzuigpijp ST 550/10

Pos.

0265281

--

5

2
3
5
*

Artikelnr.

Benaming

0265281

Aanzuigpijp ST 550/10

0265401 *
0265402 *
9999583

Fluïdiseringskrans
Fluïdiseringschijfring
Opsteeknippel (G1/8")

Slijtdeel

3
b0265281_A_et

2

12.5 Aanvoerinrichting SN-2 550/10

Pos.

0265272_A

5

-2
3
5
*

Artikelnr.

Benaming

0265272

Aanvoerinrichting SN-2 550/10

0265401 *
0265402 *
9998817

Fluïdiseringskrans
Fluïdiseringschijfring
Opsteeknippel (G1/8")

Slijtdeel

b0265272_A_et

3
2
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12.6 Leveringsomvang en onderdelenlijsten handpoederinstallatie Bravo 60L

Pos.

Artikelnr.

--

0265042

--

0265048

--

0265054

--

0265043

--

0265049

--

0265055

6

1

0265223

Wagen Container

7

2

0265233
0265234
0265235

Besturing Bravo (Standaard)
Besturing Bravo (Japan)
Besturing Bravo (USA)

4/1

3

0390002
0351041

Handpistool PEM-C4R-HiCoat
Handpistool PEM-T3R

4
4/1

0265036
0241622

Handpistool Bravo 60L
Poederinjector PI-F1

6
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6

0265248
9982078
9982062
9982063
0935974
0935973
9992711

Verbindingsdelen Container
Slang zwart (8 x 1.25)
Slang blauw (8 x 1.25)
Slang rood (8 x 1.25)
Koppeling (mannetje) + knikbescherming
Koppeling (vrouwtje) + knikbescherming
Blindkoppeling

7
7/1
7/2

0265247
9982079
9987097

Poederslang Set Bravo
Slang zwart (6 x 4)
Poederslang (ID11)

0265042_neu

2
3

4
1
bravo_01l_lief
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Handinstallatie Bravo 60L C
(Uitvoering Standaard)
Handinstallatie Bravo 60L C
(Uitvoering USA)
Handinstallatie Bravo 60L C
(Uitvoering Japan)
Handinstallatie Bravo 60L T
(Uitvoering Standaard)
Handinstallatie Bravo 60L T
(Uitvoering USA)
Handinstallatie Bravo 60L T
(Uitvoering Japan)
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12.7 Handpistool PEM-C4R-HiCoat
0390915
0390310

0390324
0390311
0390342

0390001

0390002

Artikelnr.

Benaming

0390002

Handpistool PEM-C4R-HiCoat

0390311

Wartel

0390324 *
0390325 *

Vlakstraalspuitkop F1
Vlakstraalspuitkop F2

0390915 *

*

07/2008

Slijtdeel

Elektrodehouder
F (onderdeel) **

0390310 *

Spie

0390342

Instelhulpmiddel
(voor vlakstraalspuitkoppen)

0390917

Elektrodehouder C4 R met spuitkoppen
** uitsluitend als set verkrijgbaar
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12.8 Pistoolverlengstuk C4 (Corona)
FM-gekeurd

P_00934

Artikelnr.

68

Benaming

0390901

Pistoolverlengstuk C4 150 mm

0390902

Pistoolverlengstuk C4 300 mm
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12.9 Pistoolverlengstuk C4-VL 300/500 S (Corona)

P_00931

Artikelnr.

Benaming

0390977

Pistoolverlengstuk C4-VL 300 S (300 mm)

2301006

Pistoolverlengstuk C4-VL 500 S (500 mm)

12.10 Vlakstraalspuitkop C4-VL

1
3
4
2

P_00932

07/2008

Pos.

Artikelnr.

Benaming

1

0390978

Vlakstraalspuitkop C4-VL compl.

2

0390116

Vlakstraalspuitkop C4-VL

3

0390448

Verstuiverhuls

4

9971018

O-ring

0265890
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12.11 Handpistool PEM-T3R
0351041

Artikelnr.

Benaming

0351041

Handpistool Tribo
PEM-T3R

1

0259474 *

Stootkegel (∅22)

1

0259475 *

Stootkegel (∅28) ***

2

0351654

Wartel Tribo (onderdeel)

3

0351581

Spuitkophuis

4

0260928 *

Spleetspuitkop **

5

0260629 *

Oplaadbuis compl.

Pos.
--

*

Slijtdeel

** uitsluitend als set verkrijgbaar
*** Speciale accessoire

0351019_et

12.12 Oplaadbuis compl.
0260629

Artikelnr.

Benaming

0260629

Oplaadbuis compl.

6

0260472 *

Kegel

7

0260473

Draadeind

8

0260474 *

Ring

9

0260471 *

Oplaadbuis

10

0260476 *

Steunring

11

0260470 *

Stang

12

0260463 *

Centrale luchtdoorvoer

13

0260469 *

Stootkegelstang

14

0260632 *

Luchtspuitkop compl.

Pos.

12

--

0260629_et

13
14

11
9

10

*

8
7
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12.13 Pistoolverlengstuk

4
3

1

2

P_00719

07/2008

Pos.

Artikelnr.

Benaming

--

0260934

Pistoolverlengstuk 300 mm

1

0260935 *

Oplaadbuis PEM-T3 ET

2

0260936 *

Mantelbuis PEM-T3 ET

3

0259474 *

Stootkegel (∅22)

4

0259479

Adapter

0265890
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12.14 Oplaadbuis PEM-T3 300
4
2
3
8

1
5
5
9

5
5
5
10

6
7
P_00720

Pos.

Artikelnr.

Benaming

--

0260935

Oplaadbuis PEM-T3 300

1

0260632 *

Luchtspuitkop compl.

2

0260463 *

Centrale luchtdoorvoer

3

0260469 *

Stootkegelstang

4

0260470 *

Stang

5

0260471 *

Oplaadbuis

6

0260472 *

Kegel

7

0260474 *

Ring

8

0260476 *

Steunring

9

0260657 *

Oplaadbuis

10

0260658

Draadeind

* Slijtdeel
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12.15 Poederinjector PI-F1

8
9
10

5

5

7

4

1

11

2
3

0241622ab2006_et

Artikelnr.

Benaming

0241622

Poederinjector PI-F1

1
2
3
4

0241225 *
0241476
0241466
0241923 *

5
7
8
9
10
11

0241460
9970149
9992709
9992710
9970150
9974023 *

Insert slangpilaar
Conductieve slangpilaar
Wartel
Injectiespuitkop
(onderdeel)
Veerterugslagventiel
Afdichtring
Snelkoppeling steker
Snelkoppeling contra
Afdichtring
O-ring el. geleidend

Pos.

*

Slijtdeel

12.16 Poedercontainer
Pos.

Artikelnr.

Benaming

1

0265036

Poedercontainer Bravo 60L

2 **

0265034

Poedercontainer Bravo 25L

2
1

** als aanvulling
Bravo 60L

07/2008
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Pos.

Artikelnr.

Benaming

11

1

0263375

Container 60L

12
13

1

0264212

Container 25L

2

0264215

Fluïderuimtebehuizing

9
3

3

0264381

Deksel

4

0264382 *

Fluïderuimte

10

5

9971527

Afdichting (10x5)

19

6

9994703

Snelspansluiting (slag = 7,6 mm)

5

7

- **

Cilinderschroef (M3x5)

24

8

9992270

Snelkoppeling steker

9

0184336

Slangnippel

10

- **

Zeskantmoer (BM 16x1,5)

11

9982058 *

Afzuigluchtslang (poederslang 17x3)

12

0241622 *

Poederinjector PI-F1

13

0241279 *

Injectoraansluiting compl.
(met O-ring)

7
4

14

- **

Gekartelde moer (M6)

15

- **

Onderlegring (A 6,4)

21
2

16

0241276

Aardkabel compl.

17

Borgring

19

- **
0241376

Kabelwartel

20

0263357 *

Aanzuigpijp (60L)

20

0264420 *

Aanzuigpijp (25L)

21

8324008

Afdichting (6x6)

24

9971178 *

O-ring (16x2; inbegrepen bij Pos.13)

20
1
6
17

8
15
14
16

*
**

74
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12.17 Besturing Bravo en netkabel
Pos.

Artikelnr.

Benaming

--

Besturing Bravo

1

9951117

Zekering traag 1,5 A

2

9925037

Onderlegring

3

9907110

Schroef met verzonken kop

--

1

2
3

07/2008

Artikelnr.

Benaming

0241270

Netkabel
Standaard (met eurostekker)

0241271

Netkabel
Zwitserland

0264626

Netkabel
USA

0264625

Netkabel
Japan

0265890
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13. Speciale accessoires
13.1 Pistoolomschakelbox
Artikelnr.

Benaming

0265911

Pistoolomschakelbox:
wanneer afwisselend een
Corona of Tribo pistool moet
worden gebruikt.

9982079

Slang zwart
(4 x 6; van de rol verkrijgbaar)
benodigde lengte: 6 m

0265242

Plaat compl.:
wanneer een omschakelbox op
de Airfluid handinstallatie moet
worden gemonteerd.

13.1.1 Installatie van de omschakelbox

Voorzichtig
Voordat u met de installatie van de omschakelbox begint, moet u de handinstallatie
uitschakelen en de netstekker uit het stopcontact verwijderen.
Voer de volgende procedure uit:
Montage op de container
handinstallatie

Montage op de Airfluid handinstallatie

5
4
3
3
2
2
1
1
1. Bevestig
met
de
bijgeleverde
schroeven (en onderlegringen) 1 de
omschakelbox 2 op de plaat 3.

76

1. Schroef plaat 3 met de schroeven 4 op de
wagen 5 en bevestig met de schroeven (en
onderlegringen) 1 de omschakelbox 2 op de
plaat 3.
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E

2. Maak de pistoolkabel los van aansluiting E van
de besturing.

D
S

Besturing
(achterwand)

Aansluiting
Corona pistool

Corona
v
Tribo

3. Sluit elektrische kabel S van de omschakelbox
aan op aansluiting E van de besturing en borg
deze met de beschermhuls.
4. Sluit de pistolen aan op de betreffende
aansluitingen van de omschakelbox en borg
deze met de beschermhulzen van de
pistoolkabels.
5. Met schakelaar V kunt u naar het gewenste
pistooltype omschakelen. Waar u daarbij op
moet letten, kunt u nalezen in onderstaand
hoofdstuk.

Aansluiting
Tribo pistool
Omschakelbox

13.1.2 Wisselen van Corona naar Tribo en omgekeerd

Voorzichtig
Voordat u met het omstellen van Corona- naar Tribocoaten begint, moet u zoals bij een
verfwissel alle poedervoerende delen volledig ontdoen van poederresten.
Tribo
pistool

1. Schakel de besturing uit en borg deze
tegen opnieuw inschakelen.

Tribolucht

D-2

D-1

Corona
pistool

2. Vervang de Corona coatingpoeder
door Tribo coatingpoeder.

3. Haal de zwarte slang D-1
(verstuiverlucht) los van het Corona
Verstuiverlucht
pistool en sluit deze als D-2
(tribolucht) aan op het Tribo pistool.
De andere luchtaansluitingen A, B, N
en C blijven onveranderd.

B

C

D

N

A

Besturing
(achterwand)

07/2008

4. Maak de poederaanvoerslang van het
Corona
pistool
los
van
de
poederinjector en sluit deslang aan op
het Tribo pistool.
5. Zet schakelaar V op de omschakelbox
om naar Tribo.
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6. Schakel de besturing in en voer de
volgende procedure uit:

1. Selecteer op de besturing het nu aangesloten
pistooltype Tribo, door op toets < > te drukken.
•

Het display gaat over naar bedieningsniveau
1 van het Tribo pistool

•

Automatisch wordt het eerste recept <
geselecteerd.

2. Wilt u een ander recept selecteren, ga dan op de besturing b.v. met toets <
pistool met toets R over naar het gewenste recept.

>

> of op het

3. Houd het spuitpistool in de spuitcabine en druk op de trekker van het spuitpistool.
4. Door te drukken op < > of < > op de besturing c.q. toets + of - op het spuitpistool kunt u
de poederhoeveelheid vergoten c.q. verkleinen.
Op dezelfde wijze als hierboven beschreven kunt u weer van Tribo naar Corona omschakelen.
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13.2 Onderhoudsunit
0265910

Artikelnr.

Benaming

0265910

Onderhoudsunit **

1

3051679 *

O-ring 35x2

2

9998790 *

Filterinzet 5 μm

3

0115946

Kunststofhouder links

4

9998792 *

Submicronfilter

5

9998791

Kunststofhouder rechts

6

9998253

Schroefknie

--

9982078

Slang zwart (5,5 x 8):

Pos.
--

voor het aansluiten van de
perslucht op de
onderhoudsunit (van de rol
verkrijgbaar)
niet bij de levering van de
onderhoudsunit
inbegrepen
*

Slijtdeel

** Vereist wanneer de persluchtkwaliteit niet
overeenkomt met ISO 8573-1
(zie ook hoofdstuk "Technische gegevens").

13.2.1 Installatie van de onderhoudsunit

Voorzichtig
Voordat u met de installatie van de onderhoudsunit begint, moet u de besturing van de
handinstallatie uitschakelen en de persluchttoevoer onderbreken.
Voer de volgende procedure uit:

3
2

•

Bevestig onderhoudsunit 1 met de
bijgeleverde schroeven 2 op de wagen 3.

A
1

07/2008
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1003_Wartung_handanla01.doc

Aanzicht A
Luchtingang

Luchtuitgang

•

Voor het aansluiten van de perslucht
op de onderhoudsunit heeft u een
zwarte slang nodig van 150 mm lang).
De artikelnrs. vindt u in de
onderdelenlijst.

•

Maak de slang los van aansluiting A
van de besturing.
Sluit slang 10-E aan op de ingang P-E
van de onderhoudsunit.
Sluit slang 10-A aan op uitgang P-A
van de onderhoudsunit en op
aansluiting A van de besturing.
Nu kunt u de persluchttoevoer weer
openen.

Persluchtaansluiting

D

N

A

10-A

•

Besturing
(achterwand)

•

Onderhoudsunit
•

10-E
Perslucht hoofdvoeding
(6 ... 8 bar)

80
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13.2.2 Onderhoud van de onderhoudsunit
1003_Wartung_handanla02.doc

Wanneer u de houder 3 en/of 5 wilt leegmaken of reinigen, voert u de volgende procedure uit:
•
•

Controleer het condensaatniveau met
regelmatige tussenpozen.
Maak houders 3 en 5 leeg voordat het
condensaat het maximumniveau heeft
bereikt, door een bak onder de
afblaasventielen 3/1 en 5/1 te houden
en deze te openen door deze naar
boven te drukken.
Het condensaat kan weglopen zolang
de ventielen geopend zijn.

Aanwijzing
Wanneer een merkbare drukvermindering optreedt, dan is een filterelement verstopt en
moet deze worden schoongemaakt.
•

Schroef kunststofhouders 3 en 5 los.

•

Draai beide filterelementen 2 en 4 uit de behuizing.

•

Was de filterelementen in benzine of petroleum en blaas deze aansluitend van binnen naar
buiten uit. Laat de filterelementen voor montage droge.

•

Reinig alle kunststofdelen uitsluitend met water en een normaal huishoudafwasmiddel.

Voorzichtig
Kunststofhouders 3 en 5 zijn niet geschikt voor perslucht, die sporen van synthetische
olie bevat, en mogen niet in contact komen met de volgende chemicaliën:
Aceton, benzol, remvloeistof, chloroform, azijnzuur, glycerine, methylalcohol,
zwavelkoolstof, tri-tetra- en per-verbindingen, toluol, xylol (nitroverdunning), zwaar
ontvlambare synthetische olie (b.v. op fosforzuuresterbasis enz.).
Het leegmaken van de houders dient dagelijks te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de
vervuilingsgraad van de lucht dient de cyclus te worden aangepast.
Het het condensaatniveau mag nooit boven het maximumniveau komen (zie afbeelding
hierboven).
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13.3 Spiegereedschap

0390900

Artikelnr.

Benaming

Spiegereedschap **
0390900
inclusief 20 spieën

*

82

Slijtdeel

** uitsluitend als set verkrijgbaar
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ADRESSEN

Duitsland
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf

Zwitserland
J. WAGNER AG
Postfach 109
Industriestrasse 22
CH-9450 Altstätten

Phone
Fax

Phone
Fax

+49/7544/505-0
+49/7544/505-200

+41/71/7572211
+41/71/7572222

Oostenrijk
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf

Nederland
Wagner Systemen Nederland B.V.
Proostwetering 105 C
NL-3543 AC UTRECHT

Phone
Fax

Phone
Fax

+49/7544/505-0
+49/7544/505-200

+31/30/2410688
+31/30/2410765

België
Estee Industries
Leenbeekstraat 9
B-9770 Kruishoutem

Dänemark
WAGNER Powder Systems Scvandinavia
Juupajokivej 8
DK-8850 Bjerringbro

Phone
Fax

Phone
Fax

+32/9/3885410
+32/9/3885440

+45/7023 2052
+45/8668 2052

Schweden
WAGNER Powder Systems Scandinavia AB
Hedenstorpsvägen 4
Sverige - 55593 Jönköping

Phone
Fax

+46/36/341590
+46/36/368580

Groot-Brittannië
WAGNER Spraytech (UK) Ltd.
Unit 3 Haslemere Way
Tramway Industrial Estate
UK-Banbury, Oxon OX 16 8TY

USA
WAGNER Systems Inc.
300 Airport Road, Unit 1
Elgin, IL 60123

Phone
Fax

Phone
Fax

+44/1295/265353
+44/1295/269861

+1(0)630/503-2378
+1(0)630/503-2377

ADRESSEN

Japan
WAGNER- HOSOKAWA Micron Ltd.
No. 9, 1-Chome
Shodal Tajka, Hirakata-Shi
Osaka 673-1132
Phone
Fax

+81/728/566751
+81/728/573722

China
WAGNER SPRAYTECH SHANGHAI CO LDT.
4th Flr, No. 395 Jiangchangxi Road
Shibei Industrial Zone
Shanghai, 200436
Phone
Fax

+86/2166521858
+86/2166529819

Frankreich
J. Wagner France SARL
B.P. 75, 5, Avenue du 1er Mai
F-91122 Palaiseau-Cédex

Phone
Fax

+33/825/011111
+33/1/69817257

Italië
WAGNER Itep S.p.A.
Via Santa Vecchia, 109
I-22049 Valmadrera - LC

Spanien
WAGNER Spraytech Iberia S.A.
P.O.Boc, 132, Crtra. N-340, Km. 1245,4
E-08750 Molins de Rei (Barcelona)

Phone
Fax

Phone
Fax

+39/0341/212211
+39/0341/210200

+34/93/6800028
+34/93/6800555

