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Beschrijving
Beschrijving
De handinstallaties Prima 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-C3

•

Tribo spuitpistool:

PEM-T3

Handpoederinstallatie Prima Airfluid

Artikelnr. zie Onderdelenlijst
1

Wagen Prima Airfluid

2

Besturing EPG 2008

3

Spuitpistool

4

Aanvoerinrichting SN 550/10

5

Poederinjector PI-P1

U Montagezijde voor de omschakelbox
W Montagezijde voor de onderhoudsunit
Aanvoerinrichting 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.
De poederhoeveelheid en de elektrostatische oplading van de poeder worden geregeld via de
besturing 2.
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 7.2 "Pistoolomschakelbox".

Voorzichtig
Wanneer de persluchtkwaliteit voor de Prima handinstallaties niet voldoet aan
ISO 8573.1 moet een onderhoudsunit worden geïnstalleerd.
In hoofdstuk 7.3 "Onderhoudsunit" wordt dit beschreven.
Zie ook hoofdstuk 8 "Technische gegevens".
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Inleiding

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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Veiligheidsbepalingen
1.

Veiligheidsbepalingen
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!
Voor veilig en doelmatig werken met de installatie dient de gebruiker onderstaande
voorschriften in acht te nemen:
• Personen met pacemakers mogen zich in • Gebreken of defecten dient de gebruiker
onmiddellijk te laten repareren.
geen geval bevinden in het gebied waar het
hoogspanningsveld tussen het spuitpistool • De gebruiker dient een Verklaring van EGen het te coaten werkstuk wordt opgewekt!
typeonderzoek op de gebruikslocatie beschikbaar
te houden.
• In het bijzonder dient de gebruiker de veiligheidsvoorschriften vervat in de Arbo-wetgeving in acht • Eventuele reparaties mogen niet leiden tot een
te nemen.
wijziging van de explosieveiligheid.
• Het spuitpistool mag uitsluitend worden gebruikt • Reparaties mogen uitsluitend door een vakman
in de gevaarlijke zone, die wordt gedefinieerd
worden uitgevoerd, die daartoe bevoegd is.
door het gebruik van de handspuitinstallatie zelf.
• In geen geval mogen reparaties binnen de
• Het spuitpistool mag uitsluitend worden
explosiegevaarlijke ruimte worden uitgevoerd.
toegepast
in
poederspuitcabines
of
op
poederspuitinrichtingen, die zijn voorzien van een • De vloer van de werkomgeving dient elektrostatisch geleidend te zijn. (meting conform EN 1081)
technische luchtbehandeling.

• De gebruiker dient ervoor te zorgen, dat een • Alle geleidende delen binnen de werkomgeving
(1 m rondom elke spuitlocatie of cabineopening)
gemiddelde lakpoederconcentratie in de lucht
moeten elektrostatisch geaard zijn.
van 50 % van de onderste explosiegrens (LEL =
max. toelaatbare poeder/lucht-concentratie) niet • Alle personen binnen de werkomgeving dienen
wordt overschreden. Als er geen betrouwbare
elektrostatisch geleidend schoeisel te dragen.
LEL-waarde beschikbaar is, mag de gemiddelde
• Es sollten keine Handschuhe getragen werden!
concentratie 10 g/m³ niet overschrijden.
Werden Handschuhe verwendet, so müssen sol• De netaansluiting, waarop de Wagner poederche aus leitfähigem Material verwendet werden.
apparaten worden aangesloten, dient elektrisch
vergrendeld te zijn met de afzuiginstallatie van de • Richtlijn 94/9/EG: Het apparaat is geschikt voor
gebruik
vogens
de
voorschriften
in
poederspuitinstallatie.
explosiegevaarlijke ruimten.
• De gebruiker dient regelmatig (jaarlijks) de
poederspuitinrichtingen op het gebied van
explosieveiligheid te laten keuren.

"Bronvermelding" zie hoofdstuk 9.
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Veiligheidsbepalingen
Algemene veiligheidsvoorschriften
•

•

Draag geschikte werkkleding

•

Gebruik bij stofopwekkende
adembescherming

•

Houd rekening met invloeden uit de omgeving

werkzaamheden

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 randen.

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
vervangen.

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!

Aanwijzing over onschadelijke ontladingen

Spuitkop
Elektrode

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
Glimontlading werkstuk, wordt de hoogspanning automatisch
door de besturing gereduceerd tot een
ongevaarlijke waarde of, afhankelijk van de
Werkstuk
instelling, uitgeschakeld.
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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Veiligheidsbepalingen

1.1

EG-verklaring van overeenstemming
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/-2

EN 61000-6-1

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 60204-1

EN 50053-2

EN 50050

De volgende Duitse norm resp. richtlijn is toegepast:
BGI 764

Het onderhavige product is voorzien van het
EG-typecertificaat nr. 0265904
Dit kan desgewenst bij uw WAGNER-vertegenwoordiging onder opgave van het product en
het serienummer worden opgevraagd.
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Inbedrijfstelling
2.

Inbedrijfstelling

2.1

Mechanisch opbouw van de handinstallatie

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 verbindingsset (b.v. 5/1) vindt u in de onderdelenlijsten. De
kenletters (b.v. A of B) vindt u in het aansluitschema.

Voorzichtig
Voor het correct functioneren van de handinstallatie is een
persluchtkwaliteit vereist, zoals beschreven in de technische gegevens.

hoge

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 7.3 "Onderhoudsunit" van deze
gebruikshandleiding.
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.

Y
De besturing is apart verpakt en dient
met bevestigingsschroeven X op de
boringen van frame Y te worden
bevestigd.

X

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.

8
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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.

A
51
A1
H

G

Daarvoor dient u de rechte schroefwartel A1 uit
behuizingwartel A2 te draaien:
•

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

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

Voorzichtig
•

Aansluiting G moet bij deze container-handinstallatie afgesloten blijven.

•

Let erop, dat netschakelaar 51 aan de achterzijde van het apparaat op UIT is gezet,
voordat met het aansluiten conform de volgende hoofdstukken wordt begonnen.

•

Persluchtuitgang H is afgesloten met een stop. Deze moet voor het aansturen van het
trilapparaat en de fluïdisering worden verwijderd.

•

Op de besturing hoeven geen voorinstellingen te worden uitgevoerd.

Uitgave: april 2005
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Inbedrijfstelling
2.2

Aansluitschema van de handinstallatie

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

10
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Inbedrijfstelling
2.3

Aansluiten van de handinstallatie

Aanwijzing
De injectorarm is voorzien van een geleidebuis Z voor de pneumatische leidingen.
Steek de pneumatische leidingen 6/2 en 6/3 door deze geleidebuis.

1. Sluit de zwarte slang 6/1 (voor de fluïdelucht en het pneumatische trilapparaat) van de
klep H1 aan op aansluiting H (luchtuitgang 6 bar) van de besturing.
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.
3. Sluit de zwarte slang voor de verstuiver- c.q. tribolucht 7/1 aan op aansluiting D en op
spuitpistool D-1 c.q. D-2.
4. Sluit de poederaanvoerslang 7/2 aan op spuitpistool S, poederaanvoeraansluiting S1 en
op poederinjector P.
5. Sluit de pistoolkabel E1 aan op aansluiting E van de besturing.
6. Schroef de beschermhuls E2 van de pistoolkabel E1 vast op aansluiting E van de
besturing en borg deze.
7. Sluit de aardkabel 8 aan op aardschroef K en op bedrijfsaarde.
8. Sluit de perslucht aan op aansluiting A (luchtingang) van de besturing.
9. Sluit de netkabel aan op aansluiting F (netingang) van de besturing en borg deze met de
beugel.

Uitgave: april 2005
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Inbedrijfstelling
2.4

Aarding
Uit veiligheidsoverwegingen moet het apparaat goed geaard zijn. Normalerweise geschieht
dies über das Netzkabel.
Om een optimale poedercoating te bereiken, dient ook het werkstuk absoluut goed geaard te
zijn. Een slecht geaard werkstuk leidt tot:
•
•
•
•

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

Gevaar
Tussen het werkstuk en de ophanginrichting kunnen vonken ontstaan, die een
ontsteking kunnen opwekken, wanneer haken of andere delen van de
ophanginrichting niet volledig zijn ontlakt!
Deze vonken kunnen bovendien sterke radiofrequente storingen 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

12
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Gebruik
3.

Gebruik

3.1

Inschakelen van de handinstallatie en instellen van de fluïdisering

Om de voeding van de handpoederinstallatie in te schakelen, zet u de hoofdschakelaar 51 aan
de achterzijde van de besturing in stand "I".
• Na enkele seconden is de besturing bedrijfsklaar.
• Het apparaat schakelt bij het inschakelen altijd automatisch naar het recept Handinstelling
8.
• Om de handinstallatie uit- of aan te schakelen bedient u de druktoets Stand-by 15.

Aanwijzing
•

Voor gebruik van deze handinstallatie zijn geen voorinstellingen nodig.

•

De besturing herkent automatisch het aangesloten pistooltyp.

•

Voor Corona pistool zijn vier recepten beschikbaar.

•

Wanneer een tribopistool is aangesloten, is de tribo-stroomschaal actief en zijn de
hoogspanningsvoeding en -besturing uitgeschakeld.

•

Pas wanneer de trekker van het handpistool wordt ingedrukt, worden alle
luchtstromen ingeschakeld.

1. Til de aanvoerinrichting naar boven en zwenk deze in de parkeerpositie.
2. Plaats een geopend vat (25 ... 30 kg) op de triltafel.
3. Schakel de besturing in en zet met draaiknop 21 de poederhoeveelheid op nul, zodat er
geen poeder wordt aangevoerd.
4. Laat de aanvoerinrichting zakken tot op het poederoppervlak, druk de trekker in en houd
deze ingedrukt.
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!

Uitgave: april 2005
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Gebruik
3.2

Recepten
De besturing EPG 2008 beschikt over 4 vooraf ingestelde recepten voor het coronapistool. Af
fabriek zijn deze recepten als volgt ingesteld:

•

Vlakke werkstukken 5 :

80 kV

120 µA

•

Nacoaten 6 :

50 kV

80 µA

•

Profielwerkstukken 7 :

60 kV

60 µA

•

Handinstelling 8 :

80 kV

100 µA

Aanwijzing
Wanneer een tribopistool is aangesloten, is dit bereik uitgeschakeld, omdat bij
wrijvingsoplading het spuitpistool geen cascade heeft.

3.3

Wijzigen en opslaan van een recept

1. Verhoog of verlaag met druktoets 17 of 18
de hoogspanning.
2. Verhoog of verlaag met druktoets 19 of 20
de stroombegrenzing.
3. Het apparaat is nu overgeschakeld naar
het recept Handinstelling 12.
4. Houd de recepttoets zo lang ingedrukt, tot
van de beide balkweergaven 1 en 2 de
middelste 6 LED's branden.
5. De nieuwe waarden zijn nu in dit recept
opgeslagen en blijven ook bewaard
wanneer
de
besturing
wordt
uitgeschakeld.

• Stel het recept voor uw toepassing in en sla dit op.
• Houd het spuitpistool in de spuitcabine en begin met coaten.

14
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Gebruik
3.4

Instellen van het poedertransport

21 Poederhoeveelheid

1. Houd het spuitpistool in de cabine en schakel
het poedertransport in.
• Bij het handspuitpistool moet de trekker
worden ingedrukt.
2. Stel met draairegelaar 22 de totale
luchthoeveelheid in.
• De totale hoeveelheid lucht heeft invloed op
de poedertransportsnelheid.
•

De optimale poedertransportsnelheid is
afhankelijk van de configuratie van de
installatie, de poedersoort en vooral van de
doorsnede van de poederaanvoerslang.

•

Bij een te lage snelheid gaat de poederstroom
pulseren.

•

Bij een te hoge snelheid hecht het poeder niet
meer aan het te coaten werkstuk.

•

Voor gangbare poedersoorten is een instelling
van de totale luchthoeveelheid tussen 2 en
6 m3/h aan te raden.

•

Meer informatie vindt u in de
gebruikshandleiding van de poederinjector.

23 Pistoollucht
22 Totale luchthoeveelheid

3. Met draairegelaar 21 kunt u de
poederhoeveelheid instellen van 0 tot 100 %.
4. Met draairegelaar 23 kunt u de pistoollucht
instellen.
• Zie hiervoor de gebruikshandleiding van het
spuitpistool.

S
P
T

Instelbereik voor een spleetspuitkop
Instelbereik voor een stootkegel
Instelbereik voor de tribolucht

Uitgave: april 2005
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Gebruik
3.5

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.

Voorzichtig
Voordat de besturing wordt uitgeschakeld, moet eerst de aanvoerinrichting uit de
poedercontainer worden gehaald (risico van verkleven van de fluïdiseringschijf)!

1. Laat de trekker van het spuitpistool los.
• De hoogspanning en de poederaanvoer
worden uitgeschakeld.
• De lucht voor het pneumatische
trilapparaat en de fluïdisering worden
eveneens uitgeschakeld worden ook
uitgeschakeld.
2. Til de aanvoerinrichting uit het vat en zwenk
deze in de parkeerpositie, zodat er geen
poeder meer kan worden aangevoerd.
3. Stel met draairegelaar 22 de totale
luchthoeveelheid (poedertransportsnelheid)
in op maximum.
4. Houd het spuitpistool in de spuitcabine,
druk op de trekker van het spuitpistool en
ontdoe deze van poederresten.

22

16

5. Nu kunt u de besturing uitschakelen.
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Gebruik
3.6

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 lucht voor het pneumatische
trilapparaat en de fluïdisering worden
eveneens uitgeschakeld worden ook
uitgeschakeld
2. Til de aanvoerinrichting uit het vat en zwenk
deze in de parkeerpositie, zodat er geen
poeder meer kan worden aangevoerd.
3. Stel met draairegelaar 22 de totale
luchthoeveelheid (poedertransportsnelheid)
in op maximum.
4. Houd het spuitpistool in de spuitcabine,
druk op de trekker van het spuitpistool en
ontdoe deze van poederresten.

22

5. Nu kunt u de besturing uitschakelen.

6. Reinig alle poedervoerende delen, zoals:
het spuitpistool, de poederinjector en de poederaanvoerslang.
7. Plaats een geopend vat (25 ... 30 kg) met het nieuwe poeder op de triltafel.
8. Laat de aanvoerinrichting zakken tot op het poederoppervlak, druk op de trekker van het
spuitpistool en houd deze ingedrukt.
9. Stel de fluïdelucht zo in, dat de aanvoerinrichting door het eigengewicht in de poeder zakt.

Wanneer u recepten aan de nieuwe toepassing wilt aanpassen, voert u de stappen uit zoals
beschreven in hoofdstuk 3.3 "Wijzigen en opslaan van een recept".

Uitgave: april 2005
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Onderhoud en reiniging
4.

Onderhoud en reiniging
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.
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 in hoofdstuk 6 "Onderdelenlijsten" van deze
gebruikshandleidin.

4.1

Periodieke controle en reiniging van de handinstallatie

6/5
6/4

P

7/2

Z
Y
4

18

1. Reinig de handinstallatie, zoals beschreven in
hoofdstuk 3.6.
2. Til de aanvoerinrichting 4 uit het vat en zwenk deze
in de parkeerpositie.
3. Trek de poederinjector P uit de aanvoerinrichting 4.
4. Maak de poederaanvoerslang 7/2 los van de
poederinjector P.
5. Haal, door koppeling 6/5 los te maken, de rode
transportluchtslang los van de poederinjector P.
6. Haal, door opsteeknippel 6/4 los te maken, de
blauwe doseerluchtslang los van de poederinjector
P.
7. Controleer de poederinjector op slijtage en vervang
zonodig de versleten delen.
8. Haal, door koppeling Y los te maken, de
aanvoerinrichting 4 los van de opname X.
9. Blaas de aanzuigbuis van de aanvoereenheid
grondig door en wrijf deze schoon met een droge
doek.
10. Controleer, of de fluïdiseringsslangen verstopt zijn
en vervang deze zonodig.

0 2 6 5 8 6 8 - Prima Airfluid
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Onderhoud en reiniging
4.2

Controle van het Corona handpistool PEM-C3

Voorzichtig
Leg het spuitpistool of onderdelen daarvan nooit in een reinigingsmiddel!
Controleer voor het samenbouwen van het spuitpistool, of de contactvlakken op het
inzetstuk en de pistoolbehuizing grondig schoon zijn.
1. Maak de luchtaansluitingen los van het spuitpistool.
2. Maak de elektrische kabel van het spuitpistool los van de besturing.
3. Nu kunt u beginnen met onderhoud van het spuitpistool.
• Slijt- en andere onderdelen vindt u in het betreffende hoofdstuk van de
gebruikshandleiding van het handpistool.
4. Trek stootkegel 1 van het spuitkopinzetstuk 3 af.
5. Schroef wartel 2 van de pistoolbehuizing 5 af.
5
6. Trek spuitkopinzetstuk 3 voorzichtig uit de
4
pistoolbehuizing 5.
3
7. Trek borgspie 4 met een smalle platbektang met
2
geribbelde bek uit het inzetstuk 3.
1
8. Ontdoe de gedemonteerde delen en het
spuitpistool van poederresten.
• Doorgaans hoeft u alleen borgspie 4 te
controleren op slijtage en deze zonodig door een
nieuwe vervangen.
9. Steek voorzichtig het inzetstuk weer in de pistoolbehuizing en schroef deze met de wartel
vast.
10. Schuif de stootkegel weer op het inzetstuk.

Uitgave: april 2005
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Onderhoud en reiniging
4.2.1

Montage van het pistoolverlengstuk

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.

4

3

2

•

Trek stootkegel 1 van het spuitkopinzetstuk 3 af.

•

Schroef wartel 2 (standaard) van de
pistoolbehuizing 4 af en leg deze apart.
Wartel 2 is voor het verlengstuk niet nodig.

•

Trek spuitkopinzetstuk 3 voorzichtig uit de
pistoolbehuizing 4.

1

6

5

•

Schroef wartel 5 van het verlengstuk 6
ab.

•

Steek het verlengstuk 6 in de
pistoolbehuizing 4 en draai deze vast
met de wartel 7.

•

Steek voorzichtig het inzetstuk 3 inhet
verlengstuk 6 en schroef deze met de
wartel 5 vast.

•

Schuif de stootkegel 1 op het inzetstuk
3.

7

3

5
1

6
4
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Onderhoud en reiniging
4.3

Controle van het Tribo handpistool PEM-T3

Voorzichtig
Leg het spuitpistool of onderdelen daarvan nooit in een reinigingsmiddel!
1. Maak de luchtaansluitingen los van het spuitpistool.
2. Maak de elektrische kabel van het spuitpistool los van de besturing.
3. Nu kunt u beginnen met onderhoud van het spuitpistool.
• Slijt- en andere onderdelen vindt u in het betreffende hoofdstuk van de
gebruikshandleiding van het handpistool.

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

Uitgave: april 2005

4. Trek
stootkegel
1
van
de
oplaadbuis 5.
5. Schroef
wartel
2
van
de
pistoolbehuizing 3 af.
6. Trek spuitkophuis 5 voorzichtig uit
de pistoolbehuizing 3.
7. Trek de oplaadbuis 5 voorzichtig
eruit.
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Onderhoud en reiniging
9
11
12
13
14

10

8. Draai kegel 6 voorzichtig van het
draadeind 7 af en haal de
oplaadbuis 8 uit elkaar 14.
9. Ontdoe alle delen volledig van
poederresten.
10. Varvang versleten delen door
nieuwe.
11. Bouw de oplaadbuis weer in
elkaar.

8
6

7

12. Schuif de oplaadbuis weer voorzichtig in het pistool en bouw het pistool weer in elkaar.

22
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Onderhoud en reiniging
4.3.1

Montage van het pistoolverlengstuk

Voorzichtig
Voor het inbouwen van een pistoolverlengstuk moet u altijd een grondig gereinigd
spuitpistool nemen.
• Trek stootkegel 1 van het
spuitkophuis 2 af.
• Schuif het pistoolverlengstuk
3 op het spuitkophuis 2.

3

Aanwijzing
De verwijderde
stootkegel 1 kunt u ook
voor het
pistoolverlengstuk 3
gebruiken.

2
1

X

Voorzichtig
Het verlengstuk moet tot aan de aanslag X op het spuitkophuis worden geschoven!

Uitgave: april 2005
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Verhelpen van storingen
5.

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.

- De aarding tussen besturing en
poederspuitpistool is onderbroken.

- 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

- 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 2.4

- 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.
- De transportluchtslang is geknikt.
- De poederaanvoerslang is geknikt.

- Het poederaanzuigsysteem
doorblazen.
- De transportluchtslang rechtbuigen
c.q. vervangen.
- De poederaanvoerslang
rechtbuigen c.q. vervangen.

De aanvoereenheid zakt niet in
het poeder

24

- De geleiding van de opname van de
aanvoereenheid klemt.
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- De geleiding weer gangbaar maken.
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Accessoires en onderdelenlijsten
6.

Onderdelenlijsten

6.1

Zo worden onderdelen besteld
Gebrekkige en onbruikbare onderdelen worden onder onze algemene leveringsvoorwaarden
vervangen.
Om de juiste
vereist:
-

6.2

en foutloze levering van onderdelen te garanderen, zijn de volgende gegevens
Factuuradres
Factuuradres
Naam van de contactpersoon voor vragen
Leveringswijze
Bestelhoeveelheid, artikelnummer en benaming

Overzicht van gebruikshandleidingen

De volgende gebruikshandleidingen zijn voor deze handpoederinstallaties nodig:

Handpistool PEM-C3:

0351880

Poederinjector PI-P1:

0241891

Uitgave: april 2005

Handpistool PEM-T3:
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0351709
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Accessoires en onderdelenlijsten
6.3

Handpoederinstallatie Prima Airfluid
Pos.

Artikelnr.

--

0265070

--

0265074

--

0265078

--

0265071

--

0265075

1

0265255

Wagen Prima AF

0360010

Besturing EPG 2008

9951117

Zekering traag 1,0 A

2

Benaming
Handinstallatie Prima Airfluid C
(Uitvoering Standaard)
Handinstallatie Prima Airfluid C
(Uitvoering USA)
Handinstallatie Prima Airfluid C
(Uitvoering Japan)
Handinstallatie Prima Airfluid T
(Uitvoering Standaard)
Handinstallatie Prima Airfluid T
(Uitvoering USA)

(in het EPG 2008 inbegrepen)
3

0241621

Poederinjector PI-P1

4

0265270

Aanvoerinrichting SN 550/10

5

0351020
0351019

Handpistool PEM-C3
Handpistool PEM-T3

6

0265265

6/1

9982078

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

9982062
9982063
9992200
9992711

Verbindingsdelen Prima
Slang zwart (5,5 x 8)
(niet bij de set inbegrepe)
Slang blauw (5,5 x 8)
Slang rood (5,5 x 8)
Schroefkoppeling opsteeknippel
Schroefkoppeling koppeling

7
7/1
7/2

0265266
9982079
9987097

Poederslang Set D11 - 5 m
Slang zwart D6x4
Poederslang D11

8

0130215

Aardkabel (10 m)

Aansluitkabels (Accessoires):

26

--

0241270

--

0241271

--

0264626

--

0264625

Netkabel Europa
Netkabel Zwitserland
Netkabel USA
Netkabel Japan

--

0263219

Aardkabel Japan

0 2 6 5 8 6 8 - Prima Airfluid
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Accessoires en onderdelenlijsten
6.4

Aanvoerinrichting SN 550/10
Pos.

Artikelnr.

Aantal

2
3
5

0265401 *
0265402
9999214

1
1
1

5

*

Benaming
Fluïdiseringschijfring
Fluïdiseringschijf
Opsteeknippel (G1/4")

Slijtdeel

2
3

7.

Accessoires

7.1

Adapter voor omschakelbox en onderhoudsunit

Bevestigingsschroef voor
een omschakelbox

Artikelnr.

Benaming

0265269

Adapter

Bevestigingsboring voor
een onderhoudsunit

1 Adapter

1

2

3

2 Omschakelbox
3 Onderhoudsunit
4 Wagen

4

Uitgave: april 2005
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Accessoires en onderdelenlijsten
7.2

Pistoolomschakelbox

7.2.1

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

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.

1.

A

Procedure:

B

1. Maak plaat A los van het onderste deel B van
de adapterbehuizing.
2. Bevestig met de schroeven
omschakelbox C op de plaat A.

X

2.
C
A

28

D

D

de

3.

3. Monteer plaat A met omschakelbox C op het
onderste deel B van de adapterbehuizing.

4.

4. Maak het bovenste deel E los van het
onderste deel B van de adapterbehuizing,
houd het tegen zuil X.

E

B
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Accessoires en onderdelenlijsten

D

E

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

Besturing
(achterwand)
S
Aansluiting
Corona spuitpistool

Aansluiting
Tribo spuitpistool

7.2.2

Corona
V
Tribo
Omschakelbox

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

Tribolucht

Tribo
spuitpistool

D-2

Corona

D-1

spuitpistool

Verstuiverlucht

D
A

B
C

Besturing
(achterwand)

H

Uitgave: april 2005

2. Vervang de Corona coatingpoeder
door Tribo coatingpoeder.
3. Haal
de
zwarte
slang
D-1
(verstuiverlucht) los van het Corona
pistool en sluit deze als D-2 (tribolucht)
aan op het Tribo pistool.
De andere luchtaansluitingen A, B, C
en H blijven onveranderd.
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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Accessoires en onderdelenlijsten
7.3

Onderhoudsunit

Pos.

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):

--

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 8 "Technische gegevens").

7.3.1

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.

Procedure:

1

1. Bevestig onderhoudsunit 3 met de
bijgeleverde schroeven 2 aan adapter
1.

X

2

1.

30

3

2.

E

B
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2. Wanneer er nog geen omschakelbox is
gemonteerd, moet eerst het bovenste
deel E van het onderste deel B van de
adapterbehuizing los worden gemaakt,
tegen zuil X van de wagen worden
gehouden
en
beide
daaraan
vastgeschroefd.
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Accessoires en onderdelenlijsten
Aanzicht A
Luchtingang

Luchtuitgang

2. 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.

D
A

B

F

C
H

G

E

K

Besturing
(achterwand)

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

Perslucht hoofdvoeding
(6 ... 8 bar)
Onderhoudsunit

Uitgave: april 2005
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Accessoires en onderdelenlijsten
7.3.2

Onderhoud van de onderhoudsunit

Wanneer u de houder 3 en/of 5 wilt leegmaken of reinigen, voert u de volgende procedure uit:
1. Controleer het condensaatniveau met
regelmatige tussenpozen.
2. 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.
3. Schroef kunststofhouders 3 en 5 los.
4. Draai beide filterelementen 2 en 4 uit de behuizing.
5. Was de filterelementen in benzine of petroleum en blaas deze aansluitend van binnen
naar buiten uit. Laat de filterelementen voor montage drogen.
6. 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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Technische gegevens
8.

Technische gegevens
Afmetingen:
Breedte:
Hoogte:
Diepte:
Gewicht:

486 mm
1067 mm
633 mm
ca. 39 kg

Elektrisch:
Net: ( AC )
Frequentie:
Opgenomen vermogen:

85 VAC tot 250 VAC
47 Hz tot 440 Hz
max. 25 W

Uitgangsspanning:
Uitgangsstroom:
Coronastroombegrenzing:
Ventielstuurspanning:
Veiligheidsklasse:

max. 22 Vpp
max. 0,9 A
5 µA tot 120 µA (instelbaar)
24 VDC
IP 64

Aanduidingen:
Hoogspanning:
Coronastroom:
Tribostroom:

0 tot 100 kV
0 tot 120 µA
0 tot 5 µA

Resolutie: 10 kV
Resolutie: 5 tot 20 µA
Resolutie: 0,5 µA

Recepten:

3 vooraf ingesteld, 1 individueel

Omschakelen van tribo naar corona:
Omschakelen van hand naar automaat:

Automatisch
Automatisch

Pneumatisch:
Ingangslucht:
Drukbereik:
Luchthoeveelheid:

6 ... 8 bar
max. 20 m3/h

Uitgangen:
Som van transport- en doseerlucht:
Pistoollucht:
Perslucht (geschakeld):

2 tot 12 m3/h
0,05 tot 4,5 m3/h
6 bar

Uitgave: april 2005
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De poederhoeveelheidregelaar is gekalibreerd
voor Wagner injector:

PI-P1
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Technische gegevens
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:
Bedrijfstemperatuur voor de besturing:

5 tot 45 °C

Bij toepassing van laagsmeltende poedersoorten kan eventueel een omgevingstemperatuur van
lager dan 30 °C vereist zijn (zie poederspecificaties).

Volume-aanduidingen:
Alle transportvolumes (m3/h) zijn hier opgegeven in Nm3/h (normkubieke meter per uur).
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 Prima handinstallaties niet
overeenkomt met ISO 8573.1-1, moet een onderhoudsunit worden geïnstalleerd, zoals
beschreven in hoofdstuk 7.3 "Onderhoudsunit"
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Bronvermelding
9.

Bronvermelding

EN 12100-1/-2

Veiligheid van machines - Basisbegrippen, algemene
ontwerpbeginselen

(NEN, Delft)

EN 50281-1-1/-2

Elektrische toestellen voor gebruik in de aanwezigheid van
ontbrandbaar stof

(NEN, Delft)

EN 61000-6-1

EMC - Algemene immuniteitsnorm - Deel 1: Huishoudelijke,
handels- en lichtindustriële omgeving

(NEN, Delft)

EN 61000-6-2

EMC - Algemene normen - Deel 6-2: Immuniteit voor industriële
omgevingen

(NEN, Delft)

EN 61000-6-3

EMC - Algemene emissienorm - Deel 1: Huishoudelijke,
handels- en lichtindustriële omgeving

(NEN, Delft)

EN 60204-1

Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines Deel 1: Algemene eisen

(NEN, Delft)

BGI 764

Veiligheidsregels voor elektrostatisch poedercoaten in
spuitinstallaties (bedrijfsomstandigheden)

C. Heymanns
Verlag, Köln

BGR 132
(ZH1/200)

Veiligheidsregels voor het voorkomen van ontstekingsgevaar
bij elektronische oplading

C. Heymanns
Verlag, Köln

EN 50050

Elektrostatische handspuitapparatuur

(NEN, Delft)

EN 50053-2

Elektrostatische handspuitapparatuur voor verf en andere
brandbare stoffen en materialen - Selectie, installatie en
gebruik - Deel 2: Poederspuiten met een energiebegrenzing
van 5 mJ en toebehoren

(NEN, Delft)

EN 12981

Bekledingsinstallaties - Spuitcabines voor het aanbrengen van
organische deklagen - Veiligheidseisen

(NEN, Delft)

VDE 0132

Merkblad voor het bestrijden van branden in en nabij
elektrische installaties

(NEN, Delft)

VDE 0134

EHBO-instructies

(NEN, Delft)

VdS 2093

Verband der Schadensversicherer

Postfach 10 20 24,
50460 Köln
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Garantie
10. Garantie
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.

36

0 2 6 5 8 6 8 - Prima Airfluid

Ausgabe: april 2005

ADDRESSES

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

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

Phone
Fax

Phone
Fax

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

+41(0)71/7572211
+41(0)71/7572222

Austria
J. WAGNER GmbH
Oberflächentechnik
Lohnergasse 1
A-1210 Wien

Netherlands
WAGNER Systemen Nederland
Zonnebaan 8
NL-3542 EC Utrecht

Phone
Fax

Phone
Fax

+43(0)1/2707781
+43(0)1/2788430

+31(0)30/2410688
+31(0)30/2410765

Belgium
Estee Industries
Leenbeekstraat 9
B-9770 Kruishoutem

Denmark
WAGNER Powder Systems Scvandinavia
Juupajokivej 8
DK-8850 Bjerringbro

Phone
Fax

Phone
Fax

+32(0)9/3885410
+32(0)9/3885440

+45 7023 2052
+45 8668 2052

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

Phone
Fax

+46(0)36/341590
+46(0)36/368580

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

USA
WAGNER Systems Inc.
175 Della Court
Carol Stream, IL 60188

Phone
Fax

Phone
Fax

+44-1295-265353
+44-1295-269861

+1(0)630/7848900
+1(0)630/7848970

ADDRESSES

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

+81(0)728/566751
+81(0)728/573722

China
WAGNER SPRAYTECH SHANGHAI CO LDT.
4th Flr, no. 395
Jiangchang XI Road, Shibei Industrial Zone
Shanghai, 200436

China
WAGNER SPRAYTECH Guangzhou Office
Rm. 1201, 12th floor Fangcun Finacial Building
No. 89, Huadi Daodaozhong, Fancun District
Guangzhou 510380

Phone
Fax

Phone
Fax

+86(0)2166521858
+86(0)

+86(0)20/81615971
+86(0)

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

Phone
Fax

+33(0)825/011111
+33(0)1/69817257

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

Spain
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(0)93/6800028
+34(0)93/6800555

