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1

ALGEMEEN

1.1

VOORWOORD

De gebruiksaanwijzing bevat informatie over veilig gebruik, over onderhoud, reiniging en
instandhouding van het apparaat.
De gebruiksaanwijzing is bestanddeel van het apparaat en moet beschikbaar zijn voor het
bedienend en onderhoudspersoneel.
Het bedienend en onderhoudspersoneel moet overeenkomstig de veiligheidstips worden
geïnstrueerd.
Het apparaat mag uitsluitend met inachtneming van deze gebruiksaanwijzing worden
gebruikt.
Deze installatie kan gevaarlijk zijn, wanneer deze niet conform de aanwijzingen in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt!

1.2

WAARSCHUWINGEN, AANWIJZINGEN EN PICTOGRAMMEN IN DEZE HANDLEIDING

Waarschuwingen in deze handleiding wijzen op bijzondere gevaren voor gebruiker en
apparaat en vermelden de vereiste maatregelen om risico's te voorkomen. Waarschuwingen
zijn er in de volgende niveaus:
Gevaar – direct dreigend gevaar.
Veronachtzaming leidt tot de dood of ernstig letsel.

GEVAAR
Hier staat de aanwijzing die u waarschuwt voor gevaar!
Hier staan de mogelijke gevolgen bij veronachtzaming van de
waarschuwing. Het signaalwoord wijst u op het niveau van het
gevaar.
Hier staan de vereiste maatregelen om het gevaar en de
gevolgen daarvan te voorkomen.

Waarschuwing – mogelijk dreigend gevaar.
Veronachtzaming kan leiden tot de dood of ernstig
letsel.

WAARSCHUWING
Hier staat de aanwijzing die u waarschuwt voor gevaar!
Hier staan de mogelijke gevolgen bij veronachtzaming van de
waarschuwing. Het signaalwoord wijst u op het niveau van het
gevaar.
Hier staan de vereiste maatregelen om het gevaar en de
gevolgen daarvan te voorkomen.

Voorzichtig – mogelijke gevaarlijke situatie.
Veronachtzaming kan leiden tot licht letsel.

VOORZICHTIG
Hier staat de aanwijzing die u waarschuwt voor gevaar!
Hier staan de mogelijke gevolgen bij veronachtzaming van de
waarschuwing. Het signaalwoord wijst u op het niveau van het
gevaar.
Hier staan de vereiste maatregelen om het gevaar en de
gevolgen daarvan te voorkomen.

Let op – mogelijke gevaarlijke situatie.
Veronachtzaming kan leiden tot materiële schade.

LET OP
Hier staat de aanwijzing die u waarschuwt voor gevaar!
Hier staan de mogelijke gevolgen bij veronachtzaming van de waarschuwing. Het
signaalwoord wijst u op het niveau van het gevaar.
Hier staan de vereiste maatregelen om het gevaar en de gevolgen daarvan te
voorkomen.

Aanwijzing – geeft informatie over bijzonderheden en handelingen.

6

UITGAVE 01/2013

SPRINT

BESTELNUMMER DOC 2337609

GEBRUIKSAANWIJZING

1.3

TALEN

De gebruiksaanwijzing is verkrijgbaar in de volgende talen:
Duits

2327744

Engels

2329368

Frans

2330844

Italiaans

2330845

Spaans

2330846

Russisch

2333351

Chinees

2333352

Nederlands

2337609

1.4

AFKORTINGEN

Bestelnr.

Aantal stuks
Positie
Aanduiding in lijsten met reserveonderdelen
Bestelnummer
Reserveonderdeel
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2

BEOOGD GEBRUIK

2.1

TYPE APPARAAT

Poederhandinstallatie voor handmatige coating van geaarde werkstukken

2.2

BEOOGD GEBRUIK

De handinstallatie Sprint is bedoeld voor enkelstuks- en seriewerk in industrie en nijverheid.
De verschillende uitvoeringen van de handinstallatie Sprint (uitvoering Airfluid, uitvoering
reservoir 60 l) kunnen onder elkaar gewisseld worden.

2.3

GEBRUIK IN POTENTIEEL EXPLOSIEVE RUIMTE

De poederhandinstallatie is geschikt voor het verwerken van industriële poederlakken
voor het coaten van elektrisch geleidende voorwerpen en kan op plaatsen, waar
ontploffingsgevaar kan heersen (zone 22), worden gebruikt (zie Markering voor
explosiebeveiliging hoofdstuk 3.1).

2.4

VEILIGHEIDSTECHNISCHE PARAMETERS

De poederhandinstallatie is uitsluitend geschikt voor het aanbrengen van poederlak.
Elk ander gebruik sluit de J. Wagner AG uit!
Het gebruik van de poederhandinstallatie is uitsluitend toegestaan wanneer:
het bedieningspersoneel eerder overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing opgeleid
is
de in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften in acht worden
genomen
de aanwijzingen over gebruik, onderhoud en reparatie in deze gebruiksaanwijzing in
acht worden genomen
de in het land van toepassing gebruikelijke wettelijke bepalingen en de voorschriften
ter voorkoming van ongevallen in acht worden genomen
De poederhandinstallatie mag pas worden gebruikt, wanneer alle parameters ingesteld
zijn en alle metingen/veiligheidscontroles correct zijn uitgevoerd.
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2.5

VERWERKBARE GRONDSTOFFEN

Elektrostatische oplaadbare poedersoorten
Metallicpoeder

2.6

REDELIJKERWIJS TE VOORZIENE VERKEERDE TOEPASSING

Coaten van niet geaarde werkstukken
Gebruik van vochtige poederlak
Verwerking van vloeibare coatingsmaterialen
Verkeerd ingestelde waarden voor het poedertransport
Verkeerd ingestelde waarden van de elektrostatica
Gebruik van gebrekkige componenten en toebehoren
Gebruik van levensmiddelen
Gebruik in de farmaceutische sector
Gebruik met niet goedgekeurde besturingen en poederpistolen

2.7

RESTRISICO'S

Restrisico's zijn risico's die ook bij beoogd gebruik niet uitgesloten kunnen worden.
Eventueel maken op de desbetreffende plaatsen met risico's waarschuwings- en
verbodsborden op optredende restrisico's attent.

Restrisico

Bron

Gevolgen

Huidcontact met
Omgang met
Huidirritatie,
poederlakken en
poederlakken en
allergieën
reinigingsmiddelen reinigingsmiddelen

Specifieke maatregelen

Levensfase

Veiligheidskleding dragen

Gebruik,

veiligheidsinformatiebladen onderhoud,
in acht nemen
demontage

Poederlak in de
lucht buiten de
gedefinieerde
werkzone

Lakken buiten
de gedefinieerde
werkzone

Inademen
Werk- en gebruiksinstructies Gebruik,
van voor de
in acht nemen
onderhoud
gezondheid
gevaarlijke stoffen

9

UITGAVE 01/2013

BESTELNUMMER DOC 2337609

SPRINT

GEBRUIKSAANWIJZING

3

MARKERING

3.1

MARKERING VOOR EXPLOSIEBEVEILIGING

3.1.1

AANDUIDING WAGEN

Het apparaat is conform keuringscertificaat PTB 12 ATEX 5001 geschikt voor toepassing op
plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
Type apparaat:
Fabrikant:

Wagen Airfluid / Wagen 60L
J. Wagner AG
CH - 9450 Altstätten
II 3D 85 °C

CE:

Europese Gemeenschappen

Ex:

Pictogram voor Explosiebescherming

II:

Apparaten van groep II

3:

Categorie 3

D:

Ex-atmosfeer stof

85 °C:

maximale oppervlaktetemperatuur

3.1.2

AANDUIDING BESTURING

Het apparaat is conform keuringscertificaat PTB 12 ATEX 5002 geschikt voor toepassing op
plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
Type apparaat:

EPG-Sprint X

Fabrikant:

J. Wagner AG
CH - 9450 Altstätten

0102

II 3(2)D IP 64 80 °C

CE:

Europese Gemeenschappen

0102:

Nummer van de genoemde instantie, die de erkenning van de
kwaliteitsborging van de productie afgeeft.

Ex:

Pictogram voor Explosiebescherming

II:

Apparaten van groep II

3:

Categorie 3 (zone 22)

(2):

Invloed op de apparatuur van categorie 2

D:

Ex-atmosfeer stof

IP64:

Beschermingsgraad 64

80 °C:

Temperatuurklasse: maximale oppervlaktetemperatuur < 80 °C; 176 °F
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3.1.3

AANDUIDING POEDERPISTOOL

Het apparaat is conform keuringscertificaat PTB 12 ATEX 5002 geschikt voor toepassing op
plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
Pistooltype:

PEM-X1

Fabrikant:

J. Wagner AG
CH - 9450 Altstätten

0102

II 2D 2mJ 85 °C

CE:

Europese Gemeenschappen

0102:

Nummer van de genoemde instantie, die de erkenning van de
kwaliteitsboriging van de productie afgeeft.

Ex:

Pictogram voor Explosiebescherming

II:

Apparaten van groep II

2:

Categorie 2

D:

Ex-atmosfeer stof

2mJ:

maximale ontstekingsenergie 2 mJ

85 °C:

maximale oppervlaktetemperatuur

De certificaten van EU-typeonderzoek staan in hoofdstuk 15.4 vermeld.

3.2

AANVULLENDE APPARATENCOMBINATIES

WAARSCHUWING
Ondeskundig gebruik!
Letsel en schade.
Handinstallatie uitsluitend met originele besturingen van
Wagner en poederpistolen gebruiken.

De handinstallatie Sprint mag uitsluitend met de hieronder vermelde pistolen en
besturingen worden gebruikt:
Besturingen
EPG-Sprint X
EPG-Sprint

Pistolen
Corona spuipistool PEM-X1, PEM-X1 CG
Corona spuitpistool PEM-C4
Corona spuitpistool PEM-C4-Ergo
Corona spuitpistool PEM-C4-Ergo FM USA
Tribo spuitpistool PEM-T3
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4

ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

4.1

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOITANT

Deze handleiding te allen tijde ter beschikking houden op de plek waar het apparaat
wordt gebruikt.
Lokale voorschriften met betrekking tot veilige arbeidsomstandigheden en ter
voorkoming van ongevallen moeten te allen tijde worden opgevolgd.

4.1.1

ELEKTRISCHE APPARATEN EN PRODUCTIEMIDDELEN

In overeenstemming met de plaatselijke veiligheidseisen met het oog op modus en
omgevingsinvloeden voorzien.
Alleen door elektriciëns laten onderhouden.
In overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften en elektrotechnische regels
bedienen.
Gebreken onmiddellijk laten repareren.
Buiten bedrijf stellen, zodra verder gebruik gevaar oplevert.
Spanningsloos laten schakelen, voordat met werkzaamheden aan actieve delen wordt
begonnen.
Apparaat tegen onbevoegd opnieuw inschakelen borgen. Het personeel informeren
over geplande werkzaamheden.
De voorschriften voor elektrische veiligheid in acht nemen.

4.1.2

GEKWALIFICEERD PERSONEEL

Zorg ervoor dat het apparaat uitsluitend wordt bediend en gerepareerd door voldoende
opgeleid personeel.

4.1.3

VEILIGE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

De vloer van de werkplek moet elektrostatisch geleidend zijn (meting volgens EN 1081
en EN 61340-4-1).
De schoenen die door de bedieners worden gedragen, moeten voldoen aan de eisen van de
EN ISO 20344. De gemeten isolatieweerstand mag 100 MΩ niet overschrijden.
De veiligheidskleding, inclusief handschoenen moet voldoen aan eisen van de
EN ISO 1149-5. De gemeten isolatieweerstand mag 100 MΩ niet overschrijden.
De poedervrijgave moet elektrisch met het afzuigsysteem van de poederspuitinstallatie
vergrendeld zijn.
Overtollig spuitmateriaal (overspray) moet veilig ingezameld worden.
Ervoor zorgen dat er geen ontstekingsbronnen, zoals open vuur, vonken, gloeidraden
of hete oppervlakken in de omgeving aanwezig zijn. Niet roken.
Voldoende geschikte brandblusinrichtingen klaarzetten en gebruiksklaar houden.
De exploitant moet ervoor zorgen dat een gemiddelde concentratie van poederlak in
de lucht van 50 % van de onderste explosiegrens (OEG = max. toegestane poeder/
luchtconcentratie) niet wordt overschreden. Als er geen betrouwbare waarde van de
OEG aanwezig is, mag de gemiddelde concentratie 10 g/m³ niet overschrijden.
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4.2

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN VOOR HET PERSONEEL

De informatie in deze handleiding te allen tijde in acht nemen, met name de algemene
veiligheidstips en de waarschuwingen.
Lokale voorschriften met betrekking tot veilige arbeidsomstandigheden en ter
voorkoming van ongevallen moeten te allen tijde worden opgevolgd.
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!

4.2.1

VEILIG OMGAAN MET POEDERSPUITAPPARATEN VAN WAGNER

Het poederpistool nooit op personen richten.
Voor alle werkzaamheden aan het apparaat, werkonderbrekingen en bij storingen in
de werking:
- energie- en persluchttoevoer uitschakelen
- poederpistool tegen ongewenste bediening borgen
- poederpistool en apparaat drukloos maken
- Als er een storing optreedt, verhelp dan de fout zoals beschreven in het
hoofdstuk "Verhelpen van storingen".

4.2.2

APPARAAT AARDEN

Onder bepaalde omstandigheden kunnen er elektrostatische opladingen aan het
apparaat ontstaan. Deze kunnen bij ontlading de vorming van vonken of vlammen tot
gevolg hebben.
Ervoor zorgen dat het apparaat bij elke coating geaard is.
Te coaten werkstukken aarden.
Ervoor zorgen dat alle personen binnen de werkzone geaard zijn, bijv. door het dragen
van elektrostatisch geleidende schoenen.
Aardleidingen moeten regelmatig op hun functionaliteit (zie EN 60204) gecontroleerd
worden.

4.2.3

MATERIAALSLANGEN

Alleen originele Wagner-poederslang gebruiken.
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4.2.4

REINIGING

Vóór begin van de reinigingswerkzaamheden of andere handmatige werkzaamheden
in de spuitzone moet de hoogspanning uitgeschakeld en tegen opnieuw inschakelen
beveiligd zijn.
Apparaat tegen onbevoegd opnieuw inschakelen beveiligen.
Er mogen nooit vloeibare reinigingsmiddelen worden gebruikt!
Voor het verwijderen van stofafzettingen mogen uitsluitend mobiele industriële
stofzuiger van het type 1 (zie EN 60335-2) worden gebruikt.

4.2.5

OMGANG MET POEDERLAKKEN

Bij poedervoorbereiding, -verwerking en apparaatreiniging de verwerkingsvoorschriften
van de fabrikanten van de gebruikte poederlakken in acht nemen.
Bij de afvoer van poederlakken moeten de instructies van de fabrikant en de
desbetreffende milieu-eisen in acht worden genomen.
Verplichte veiligheidsmaatregelen nemen, vooral veiligheidsbril en veiligheidskleding
dragen en evt. huidbeschermende crème gebruiken.
Gebruik een ademhalingsmasker of -toestel.
Voor voldoende bescherming van gezondheid en milieu: gebruik het apparaat alleen
in een poedercabine of bij een spuitwand met ingeschakelde ventilatie (afzuiging).

14

UITGAVE 01/2013

BESTELNUMMER DOC 2337609

SPRINT

GEBRUIKSAANWIJZING

4.3

VEILIGHEIDS- EN CONTROLEVOORZIENINGEN

WAARSCHUWING
Veiligheids- en controlevoorzieningen!
Letsel en schade.
Veiligheids- en controlevoorzieningen mogen niet verwijderd,
veranderd of buiten werking gezet worden.
Goede werking regelmatig controleren.
Worden er gebreken aan de veiligheids- en controlevoorzieningen
geconstateerd, dan mag de installatie niet worden gebruikt, tot
de gebreken zijn verholpen.
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5

BESCHRIJVING

5.1

TOEPASSINGSGEBIEDEN

De handinstallatie is bedoeld voor enkelstuks- en seriewerk in industrie en nijverheid.
U kunt met deze handinstallatie de volgende Wagner handpistolen gebruiken:
Corona spuitpistool PEM-X1
Corona spuitpistool PEM-C4
Corona spuitpistool PEM-C4-Ergo
Corona spuitpistool PEM-C4-Ergo FM (voor uitvoering VS)
Tribo spuitpistool PEM-T3

5.1.1

GEBRUIK MET TRIBO-PISTOOL

Bij gebruik van de handinstallatie met een Tribo-pistool moeten de
instelwaarden
(totale
hoeveelheid
lucht,
hoeveelheid
transportlucht,
hoeveelheid Tribo-lucht) in de recepten 1-4 worden aangepast. In de
gebruiksaanwijzing van de besturing staat de instelling van de besturing
EPG-Sprint X beschreven.
De instelwaarden voor het gebruik met het Tribo-pistool moeten op individueel gekozen
receptplaatsen worden opgeslagen.
Bij gebruik van een Tribo-pistool moet de parameter C11 op de besturing EGP-Sprint X op
Tribo gezet worden (handelwijze zie gebruiksaanwijzing van de besturing).

5.1.2

GEBRUIK MET CORONA- EN TRIBO-PISTOOL

Als u afwisselend gebruik wilt maken van een Corona- of Tribo-pistool, kunt u met een als
toebehoren verkrijgbare omschakelbox beide pistolen op de installatie aansluiten. Meer
informatie daarover vindt u in hoofdstuk 12.5.
De instelwaarden voor het gebruik met het Tribo-pistool moeten op individueel gekozen
receptplaatsen worden opgeslagen.
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5.2

UITVOERINGSVARIANTEN
Bestelnr.

Omschrijving
Handinstallatie Sprint Airfluid C uitvoering standaard
Handinstallatie Sprint 60L C uitvoering standaard
Handinstallatie Sprint Airfluid C uitvoering VS
Handinstallatie Sprint 60L C uitvoering VS

Bij moeilijk te transporteren poedersoorten kan de handinstallatie Sprint 60L in een variant
met een triltafel worden omgebouwd (zie hoofdstuk 12.12).

5.3

OMVANG VAN DE LEVERING
Bestelnr.

Omschrijving

zie hoofdstuk 13.2

Handinstallatie Sprint Airfluid C

zie hoofdstuk 13.3

Handinstallatie Sprint 60L C zonder reservoir

Tot de basisuitrusting behoren:
zie hoofdstuk 15.3
2327744
zie hoofdstuk 1.3

Verklaring van overeenstemming
Gebruiksaanwijzing Duits
Gebruiksaanwijzing in de overeenkomstige landstaal
Begeleidende CD

5.4

GOEDGEKEURDE TOEBEHOREN

Alleen de in hoofdstuk "Toebehoren" van deze gebruiksaanwijzing vermelde toebehoren
mogen op de handinstallatie Sprint worden aangesloten.
De in hoofdstuk "Toebehoren" vermelde toebehoren werden in het kader van het
EG-typeonderzoek beoordeeld en voor het gebruik met het pistool goedgekeurd.
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5.5

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen:
Hoogte

1120 mm; 44,10 inch

Breedte

595 mm; 23,43 inch

Diepte

740 mm; 29,13 inch

Gewicht

ca. 38 kg; 83,77 lbs

Maximale grootte van de doos

420x420x400 mm; 16,54x16,54x15,75 inch

Maximaal vulgewicht van de doos

30 kg; 66,14 lbs

Elektrisch:
Net (AC)

85 VAC-250 VAC

Frequentie

47 Hz-440 Hz

Max. vermogen

40 W

Uitgangsspanning

maximaal 22 Vpp

Uitgangsstroom

maximaal 0,9 A

Coronastroombegrenzing

5 μA-120 μA (instelbaar)

Tribostroombegrenzing

hoger dan 12 μA
(ATEX: uitschakelen van het apparaat)

Beschermingsklasse

IP 64

Pneumatisch:
Persluchtaansluiting

G1/4"

Diameter aansluitslang

18,5 x 12,5 mm

Drukbereik van de ingangslucht

0,6-0,8 MPa; 6-8 bar; 87-116 psi

Luchthoeveelheid

maximaal 20 m³/h; 706,2 cf/h

Som van transport- en doseerlucht

2-12 m³/h; 70,6-423,7 cf/h

Pistoollucht

0,05-4,5 m³/h; 1,765-158,9 cf/h

Wagner injectortype

PI-F1, HiCoat ED-pomp F

Persluchtkwaliteit conform ISO 8573.1

3.5.2

WAARSCHUWING
Oliehoudende afvoerlucht!
Vergiftigingsgevaar door inademing.
Slechte kwaliteit van de aangebrachte verflaag.
Perslucht olie- en watervrij ter beschikking stellen
(kwaliteitsstandaard 3.5.2 volgens ISO 8573.1) 3.5.2 = 5 μm /
+7 °C; 44,6 °F / 0,1 mg/m³.
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Omgevingsvoorwaarden:
Bij toepassing van laagsmeltende poedersoorten kan eventueel een omgevingstemperatuur
van lager dan 30 °C; 86 °F vereist zijn.
Volume-aanduidingen:
Voor volumes, die zijn opgegeven in Nm3 (normaal kubieke meter). Een kubieke meter van
een gas van 0 °C en 1,013 bar wordt aangeduid als een normaal kubieke meter.

Weergaven
Hoogspanning

0-100 kV resolutie 10 kV

Coronastroom

0-120 μA resolutie 5-20 μA

Tribostroom

0-5 μA resolutie 0,5 μA

Recepten

50 vooraf ingesteld

Omschakelen van Tribo naar Corona

Automatisch

Aansluitbare pistooltypen

Wagner pistolen PEM-X1, PEM-C4,
PEM-C4-Ergo, PEM-C4-Ergo FM, PEM-T3

Omgevingsvoorwaarden:
Bedrijfstemperatuurbereik

5-45 °C; 41-113 °F

Geluidsontwikkeling

< 63 dB (netdruk 0,6 MPa ; 6 bar; 87 psi)
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5.6 WERKING VAN DE POEDERHANDINSTALLATIE
5.6.1 BESCHRIJVING VAN DE SPRINT AIRFLUID

2
3

5

6
4
1

P_01771

7

Wagen
Besturing EPG-Sprint X
Handpistool PEM-X1
Aanzuigbuis ST 550/10
Poederinjector PI-F1
Smoorklep voor fluïdelucht
Triltafel

De transportinrichting 4 wordt direct in het originele vat gestoken. Het poeder wordt via
de poederinjector 5 naar het poederspuitpistool 3 geleid. De speciale constructie van de
aanzuigkroon en de trillingen van het vat zorgen gedurende het volledige poederverbruik
voor een homogeen poeder- / luchtmengsel. De poederhoeveelheid en de elektrostatische
oplading van het poeder worden geregeld met besturing 2. De instelling van een
fluïdelucht vindt plaats met de smoorklep 6.
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5.6.2

BESCHRIJVING VAN DE SPRINT MET RESERVOIR 60 L (ZONDER TRILTAFEL)

2
3

5

6

4

1

P_01772

Wagen
Besturing EPG-Sprint X
Handpistool PEM-X1
Poederreservoir 60 l
Poederinjector PI-F1
Smoorklep voor fluïdelucht

Werking:
Via poederinjector 5 wordt het poeder uit reservoir 4 naar het spuitpistool 3 getransporteerd.
De toevoer van fluïdelucht in de fluïderuimte van het poederreservoir 4 zorgt tijdens de
volledige periode van poederverbruik voor een homogeen poeder- / luchtmengsel.
De poederhoeveelheid en de elektrostatische oplading van het poeder worden geregeld
met besturing 2. De instelling van de fluïdelucht vindt plaats met de smoorklep 6.
Aanwijzing:
Bij het gebruik van moeilijk te transporteren poeder raden wij het gebruik van een triltafel
aan (zie hoofdstuk 12.12).
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6

MONTAGE EN IN GEBRUIK NEMEN

6.1

KWALIFICATIE VAN HET MONTAGEPERSONEEL / HET VOOR HET IN GEBRUIK
NEMEN VERANTWOORDELIJKE PERSONEEL

WAARSCHUWING
Ondeskundige installatie/bediening!
Letsel en schade.
Het voor het in gebruik nemen verantwoordelijke personeel
moet voldoen aan alle vakkundige voorwaarden voor een veilig
in gebruik nemen.
Het bedienend personeel moet vertrouwd zijn met de
bepalingen van de Europese normen DIN EN 50050-2 en
DIN EN 50177.
Bij het in gebruik nemen en alle werkzaamheden de
gebruiksaanwijzing en de veiligheidsbepalingen van de
aanvullend benodigde systeemcomponenten lezen en
opvolgen.

6.2

MONTAGE VAN DE WAGEN

De wagen van de handinstallatie wordt om transportredenen in gedemonteerde toestand
geleverd. De montage moet zoals hieronder beschreven worden verricht.

Procedure:
3

1.

2

25Nm;
18.44lb ft

2.
3.

1

4.

Transportverpakking voorzichtig openen
en alle losse onderdelen voorzichtig uit
de verpakking halen.
Onderstel van de wagen 1 op een schoon,
vlak oppervlak neerzetten.
Plaats het bovendeel van de wagen 2
op de beide geleidingshulzen op het
onderstel van de wagen 1, druk het
met lichte druk tot aan de aanslag naar
beneden en schroef het met de bouten
en moeren (zie detail) op het onderstel
van de wagen vast (aanhaalmoment
25 Nm; 18,44 lb ft).
Pistoolhouder 3 monteren (zie aparte
montagehandleiding).

P_01786
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6.3

MONTAGE VAN DE BESTURING

Procedure:

3
4
1

2

1.

Besturing 1 voorzichtig uit de
verpakking halen en met de
meegeleverde bouten 2 in de
gaten van de bevestigingsbeugel 3
vastschroeven.
Besturing zo monteren, dat het aan
de voorkant precies op de afdekking
aansluit.

P_01133

6.4

AANSLUITVOORWAARDEN

De opbouw van deze handpoederinstallatie is voor het Corona-spuitpistool en het
Tribo-spuitpistool gelijk.
De handinstallatie is standaard met een filter-waterafscheider 4 uitgerust. Onafhankelijk
daarvan is voor het veilige gebruik van de handinstallatie een hoge persluchtkwaliteit
vereist. De exploitant van de installatie is voor het garanderen van de vereiste
persluchtkwaliteit verantwoordelijk.

WAARSCHUWING
Oliehoudende afvoerlucht!
Vergiftigingsgevaar door inademing.
Slechte kwaliteit van de aangebrachte verflaag.
Perslucht olie- en watervrij ter beschikking stellen
(kwaliteitsstandaard 3.5.2 volgens ISO 8573.1) 3.5.2 = 5 μm /
+7 °C; 44,6 °F / 0,1 mg/m³.

24

UITGAVE 01/2013

BESTELNUMMER DOC 2337609

SPRINT

GEBRUIKSAANWIJZING

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische stroom!
Letsel en schade.
Vóór aansluiting van het apparaat de hoofdschakelaar 1 aan de
achterkant van het apparaat uitschakelen.

VOORZICHTIG
Ontbrekende afdekking!
Beschermingsgraad van het apparaat niet gegarandeerd.
Vervuiling van het apparaat.
Het stopcontact van de netuitgang moet bij deze handinstallatie met de afdekking
afgesloten blijven.

I

1

0

Netingang
Netuitgang
P_01144
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6.5

AANSLUITEN VAN DE AIRFLUID HANDINSTALLATIE
1.

2.
11.
12.

10.

5.

4.

3.

9.

8.

7.

6.

O
9.

Detail A
P_01775
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WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische stroom!
Letsel en schade.
Vóór aansluiting van het apparaat de hoofdschakelaar 1 aan de
achterkant van het apparaat uitschakelen.

Procedure:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sluit de slang (zwart) voor de netdruk aan.
Steek de stuurkabel van de magneetklep in de besturing.
Sluit de slang (blauw) voor de doseerlucht aan.
Sluit de slang (rood) voor de transportlucht aan.
Sluit de slang (zwart) voor de fluïdelucht aan.
De drie slangen met klittkabelbinders bundelen.
Sluit de poedertransportslang aan.
Steek de pistoolaansluitkabel in de besturing.
Sluit de slang (transparant) voor de verstuivings- of Tribo-lucht aan.
De beide slangen en de pistoolkabels met klittkabelbinders bundelen.
Trek de slang (zwart) voor de persluchttoevoer van de trilmotor door de buis O
(detail A) naar boven en sluit hem op de mangeetklep aan.
Sluit de persluchtslang (12,5 x 18,5 mm, bestelnr. 9981951) aan op de
persluchtaansluiting (G1/4") van de handinstallatie.
Sluit de aardingskabel op de besturing aan.
Verbind de aardingskabel van de besturing met de bedrijfsaarde.
Steek de netkabel in de besturing.
Sluit de netkabel op de stroomvoorziening aan.
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6.6

AANSLUITEN VAN DE HANDINSTALLATIE MET EEN POEDERRESERVOIR VAN 60 L
5.

4.

15.
16.

14.

8.
3.
7.

13.

6.

12.

11.

10.

9.

1.
Detail A
O
12.

Detail B
2.
P_01776
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WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische stroom!
Letsel en schade.
Vóór aansluiting van het apparaat de hoofdschakelaar 1 aan de
achterkant van het apparaat uitschakelen.

Procedure:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Plaats het poederreservoir op de wagen.
Sluit de aardingskabel op de aardaansluiting van het poederreservoir aan (detail A).
Steek de injector op het poederreservoir.
Sluit de slang (zwart) voor de netdruk aan.
Steek de stuurkabel van de magneetklep in de besturing.
Sluit de slang (blauw) voor de doseerlucht aan.
Sluit de slang (rood) voor de transportlucht aan.
Sluit de slang (zwart) voor de fluïdelucht op de besturing aan, trek hem door de
buis O en het oog (detail B) en sluit hem op het reservoir (detail C) aan.
De drie slangen met klittkabelbinders bundelen.
Sluit de poedertransportslang aan.
Steek de pistoolaansluitkabel in de besturing.
Sluit de slang (transparant) voor de verstuivings- of Tribo-lucht aan.
De beide slangen en de pistoolkabels met klittkabelbinders bundelen.
Als u de handinstallatie met triltafel uitrust, trekt u de slang (zwart) voor de
persluchttoevoer van de trilmotor door de buis O (detail B) naar boven en sluit hem
op de magneetklep aan.
Sluit afzuigluchtslang op de aansluiting van de poederreservoir aan.
Het andere uiteinde van de afzuigluchtslang moet naar de afzuiginstallatie van de
poederspuitcabine leiden.
Sluit de persluchtslang (12,5 x 18,5 mm, bestelnr. 9981951) aan op de
persluchtaansluiting (G1/4") van de handinstallatie.
Sluit de aardingskabel op de besturing aan.
Verbind de aardingskabel van de besturing met de bedrijfsaarde.
Steek de netkabel in de besturing.
Sluit de netkabel op de stroomvoorziening aan.
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6.7

AARDING

GEVAAR
Ontbrekende aarding!
Explosiegevaar en gevaar door een elektrische schok.
Elektrostatische besturingen en bijbehorende spuitinstallaties
mogen uitsluitend aan netvoedingen met aardlekaansluiting
(PE-geleider) aangesloten worden.

WAARSCHUWING
Sterke poedernevel bij slechte aarding!
Vergiftigingsgevaar.
Slechte kwaliteit van de aangebrachte verflaag.
Alle componenten van het apparaat aarden.
Te coaten werkstukken aarden.

Om veiligheidsredenen moet de handinstallatie goed zijn geaard. Normaal gesproken
gebeurt dat via de netkabel.
Om een optimale poedercoating te bereiken, dient ook het werkstuk absoluut goed
geaard te zijn.
Daarbij is het belangrijk, dat de aardleidingen zo kort mogelijk worden uitgevoerd. Te lange
aardleidingen moeten ingekort worden. In geen geval mogen te lange aardleidingen tot
een rol worden opgerold.
Een slecht geaard werkstuk leidt tot:
gevaarlijke elektrische oplading van het werkstuk
zeer slechte bedekking
ongelijkmatige laagdikte
terugspuiting op pistool, d.w.z. verontreiniging
Voorwaarden voor de onberispelijke aarding en coating zijn:
Schone ophanging voor het te coaten werkstuk.
Aarding van de poedercabine, transport- en ophanginrichting door de gebruiker
volgens de gebruiksaanwijzingen of gegevens van de fabrikant.
Aarding van alle geleidbare delen binnen de werkzone.
De aardingsweerstand van het werkstuk mag 1 MΩ (megaohm) niet overschrijden
(aardlekweerstand gemeten bij 500 V of 1000 V).
De schoenen die door de bedieners worden gedragen, moeten voldoen aan de eisen van de
EN ISO 20344. De gemeten isolatieweerstand mag 100 MΩ (megaohm) niet
overschrijden.
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De veiligheidskleding, inclusief handschoenen, moet voldoen aan eisen van de
EN ISO 1149-5. De gemeten isolatieweerstand mag 100 MΩ (megaohm) niet
overschrijden.
Er kunnen ontvlambare vonken tussen transportband, ophanginrichting en
werkstuk ontstaan, wanneer de elektrische contactpunten tussen transportband,
ophanginrichting en werkstuk niet voldoende ontlakt zijn en de werkstukken dus
niet voldoende geaard zijn.
Deze vonken kunnen sterke hoogfrequentie-storingen (EMC) veroorzaken.

6.7.1

AARDING VAN DE POEDERLAKINSTALLATIE

4

5

3

6

1

2

7
P_01827

8

1

Gebruik uitsluitend netkabels met aardlekdraad!

2

Sluit de aardingskabel van de wagen op de aardaansluiting aan.

3

Verbind de aardingskabel van de besturing met de bedrijfsaarde.

4

Sluit de aardingskabel op een blank metalen punt van de cabine aan!

5

Verwijder de lak volledig van haken en andere delen van de ophanginrichting!

6

Draag elektrostatisch geleidende handschoenen!

7

Draag elektrostatisch geleidende schoenen!

8

De vloer moet eletrostatisch geleidend zijn!

31

UITGAVE 01/2013

BESTELNUMMER DOC 2337609

SPRINT

GEBRUIKSAANWIJZING

7

GEBRUIK

7.1

KWALIFICATIE VAN HET BEDIENEND PERSONEEL

WAARSCHUWING
Ondeskundige bediening!
Letsel en schade.
Het bedienend personeel moet geschikt zijn voor de bediening
van de gehele installatie.
Voor begin van de werkzaamheden moet het bedienend
personeel aan de installatie dienovereenkomstig worden
opgeleid.
Het bedienend personeel moet vertrouwd zijn met de
bepalingen van de Europese normen DIN EN 50050-2 en
DIN EN 50177.

7.2

VEILIGHEIDSTIPS

WAARSCHUWING
Ondeskundige bediening!
Letsel en schade.
Wordt er tijdens contact met poedermateriaal of
reinigingsmiddelen huidirritatie veroorzaakt, dan moeten er
geschikte maatregelen worden genomen, bijv. het dragen van
veiligheidskleding.
De schoenen van het bedienend personeel moeten voldoen
aan de EN ISO 20344. De gemeten isolatieweerstand mag 100
MΩ niet overschrijden.
De veiligheidskleding, inclusief handschoenen moet voldoen
aan de EN ISO 1149-5. De gemeten isolatieweerstand mag 100
MΩ niet overschrijden.

GEVAAR
Hoogspanningsveld!
Levensgevaar door falen van pacemakers.
Zorg ervoor dat personen met pacemakers:
niet met het elektrostatische spuitpistool werken
zich niet in de buurt van het elektrostatische spuitpistool of het
werkstuk bevinden
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VOORZICHTIG
Elektrostatische ontladingen!
Het direct bespuiten van de besturig en van de wagen moet worden vermeden.
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7.3

BEDIENING VAN DE BESTURING
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27

30 29

31 32 34

36 37 35

1

Led-display "Hoogspanning"
Brandt groen.
Weergavebereik: 0-100 kV
Resolutie 10 kV
Puntweergave: ingestelde spanning
Balkweergave: actuele spanning

2

Led-display "Corona- or Tribostroom"
Brandt groen.
Triboschaal:
Wanneer een Tribo-pistool is aangesloten en geselecteerd.
Balkweergave: als het poedertransport ingeschakeld is.
Weergavebereik: 0-5 μA
Resolutie 0,5 μA

33

24

Coronaschaal:
Wanneer een Corona-pistool is aangesloten en geselecteerd.
Weergave en instelbereik: 0 [5]-120 μA,
0 [5]-20 μA resolutie 5 μA
20-40 μA resolutie 10 μA
40-120 μA resolutie 20 μA
Puntweergave: ingestelde waarde van de stroombegrenzing
Balkweergave: Coronastroom
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3

Display "Tribo-pistool"
Brandt wanneer een Tribo-pistool is aangesloten en geselecteerd.

4

Display "Corona-pistool"
Brandt wanneer een Corona-pistool is aangesloten en geselecteerd.

5

Druktoets: recept "Vlak werkstuk"

6

Druktoets recept "Tweede coating"

7

Druktoets recept "Profielwerkstuk"

8

Druktoets recept "Dubbele klik"
Voor het oproepen van het recept trekker op het spuitpistool twee keer kort
achter elkaar indrukken en ingedrukt houden.

9

Led-weergave: recept "Vlak werkstuk"
Brandt groen als het recept "Vlak werkstuk" geselecteerd is.

10 Led-weergave recept "Tweede coating"
Brandt groen als het recept "Tweede coating" geselecteerd is.
11 Led-weergave: recept "Profielwerkstuk"
Brandt groen als het recept "Profielwerkstuk" geselecteerd is.
12 Led-weergave recept "Dubbele klik"
Brandt groen als het recept "Dubbele klik" geselecteerd is.
13 LED-display "Storing"
Brandt als er in het apparaat een storing optreedt.
14 Led-display "Automatisch pistool"
Brandt wanneer een automatisch pistool geselecteerd is.
15 Druktoets "Stand-By"
Voor het omschakelen naar de stand-by stand.
Hoogspanning en poedertransport kunnen in deze stand niet worden
ingeschakeld.
Voor normaalbedrijf de toets nogmaals indrukken.
16 Led-display "Stand-By"
Brandt wanneer het apparaat in de stand-by stand staat.
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17 Druktoets "Spoelen"
Voor het activeren van de injector- en slangspoeling.
18 Led-display "Spoelen"
Brandt blauw als de spoelfunctie geactiveerd is.
19 Led-display, 7 segmenten, drie cijfers
Geeft na een geactiveerde functie de exacte waarde weer:
"Totale hoeveelheid lucht; verstuivings-, ionisatie-, Tribo-lucht; extra recepten;
hoogspanning; stroombegrenzing; hoeveelheid poeder"
Weergave van het foutnummer bij waarschuwingen en storingen.
20 Druktoets "Totale luchthoeveelheid"
Voor het activeren van de functie, de precieze instelling van de waarde vindt met
draairegelaar 24 plaats en wordt in het led-display 19 weergegeven.
Instelbereik: 2-6 m³/h
Resolutie: 0,05 m³/h
21 Druktoets "Verstuivings-/ ionisatie-/ Tribo-lucht"
Voor het activeren van de functie, de precieze instelling van de waarde vindt met
draairegelaar 24 plaats en wordt in het led-display 19 weergegeven.
Instelbereik: 0,1-4 m³/h
Resolutie: 0,05 m³/h
22 Led-display "Totale luchthoeveelheid"
Brandt geel als de instelling "Totale lucht" geselecteerd is.
23 Led-display "Verstuiver-/ ionisatie-/ Tribo-lucht"
Brandt geel als de instelling "Verstuiver-, ionisatie-, Tribo-lucht" geselecteerd is.
24 Universele draairegelaar
Dynamische digitale draairegelaar met 32 standen per hele slag.
Verstelsnelheid is evenredig met de draaisnelheid.
Dient voor de instelling van: "Totale hoeveelheid lucht; verstuivings-, ionisatie-,
Tribo-lucht; extra recepten; hoogspanning; stroombegrenzing; hoeveelheid
poeder".
Voor het instellen van de parameterwaarden in de configuratiemodus.
25 Druktoets "Extra recepten"
Voor het activeren van de functie, de instelling van de extra recepten vindt met
draairegelaar 24 plaats en wordt in de led-weergave 19 weergegeven.
Keuze van de recepten 5 tot 50.
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26 Led-weergave "Extra recepten"
Brandt geel als een extra recept geselecteerd is.
27 Druktoets "Hoogspanning"
Voor het activeren van de functie, de instelling van de hoogspanning vindt met
draairegelaar 24 plaats en wordt in het led-display 19 weergegeven.
Instelbereik: 10-100 kV
Resolutie: 1 kV
28 Led-display "Hoogspanning"
Brandt geel, de hoogspanning is geselecteerd en kan met draairegelaar 24
worden ingesteld.
29 Druktoets "Stroombegrenzing"
Voor het activeren van de functie, de instelling van de stroombegrenzing vindt
met draairegelaar 24 plaats en wordt in het led-display 19 weergegeven.
Instelbereik: 5-120 μA
Resolutie: 1 μA
30 Led-display "Stroombegrenzing"
Brandt geel, de stroombegrenzing is geselecteerd en kan met draairegelaar 24
worden ingesteld.
31 Druktoets "Flanksteilheid"
Voor het omschakelen van de flanksteilheid.
Weergave met led-display 32.
32 Led-display "Flanksteilheid"
Brandt groen.
Onderste led karakteristiek vlak.
Middelste led karakteristiek gemiddeld.
Bovenste led karakteristiek steil.
33 Led-display "Poederhoeveelheid"
Brandt groen.
Weergavebereik: 0-100 %
Resolutie: 3.33 %
Puntweergave: streefwaarde (hoogspanning en poeder uitgeschakeld).
Balkweergave: huidige waarde (hoogspanning en poeder ingeschakeld).
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34 Led-display "Totale luchthoeveelheid"
Brandt groen.
Weergavebereik: 2-6 m³/h
Resolutie: 0,2-0,5 m³/h
Puntweergave: streefwaarde (hoogspanning en poeder uitgeschakeld).
Balkweergave: huidige waarde (hoogspanning en poeder ingeschakeld).
35 Led-display "Verstuiver-/ ionisatie-/ Tribo-luchthoeveelheid"
Brandt groen.
Weergavebereik: 0,1-4 m³/h
Resolutie: 0,1-1,0 m³/h
Puntweergave: streefwaarde (hoogspanning en poeder uitgeschakeld).
Balkweergave: huidige waarde (hoogspanning en poeder ingeschakeld).
36 Druktoets "Poederhoeveelheid"
Voor het activeren van de functie, de instelling van de hoeveelheid poeder vindt
met draairegelaar 24 plaats en wordt in het led-display 19 weergegeven.
Instelbereik: 1-100 %
Resolutie: 1 %
37 Led-display "Poederhoeveelheid"
Brandt geel als een hoeveelheid poeder geselecteerd is.
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7.4

INBEDRIJFSTELLING VAN DE HANDINSTALLATIE

7.4.1

INSCHAKELEN VAN DE HANDINSTALLATIE

A
I
0

1
50
40

2x
2x

60

Tri

Cor

100

5

120

80

4

80

12

5.5 3.0

60

3

40

11

4.5 1.5

40

2

20

10
9
8

3.5 0.5

10

1

20
kV

m3/h
Ø

30

20

10

70

2

Tri

80

2.5 0.3

90

2.0 0.1

µA

0%

100 %

EPG

SPRINT X

P_01778

3

Om de voeding van de handpoederinstallatie in te schakelen, zet u hoofdschakelaar A aan
de achterzijde van de besturing in stand "I".
Na enkele seconden is de besturing bedrijfsklaar.
Het apparaat schakelt elke keer na het opnieuw inschakelen naar het recept 1 "Vlak
werkstuk".
Om de handinstallatie uit of in te schakelen, drukt u op druktoets 2 "Stand-by".
Aanwijzing:
Bij de eerste keer in gebruik nemen van de handinstallatie moet de fluïdelucht met
smoorklep 3 ingesteld worden.
De besturing herkent automatisch het aangesloten pistooltype.
Voor het pistool zijn vijftig recepten beschikbaar.
Wanneer een Tribo pistool is aangesloten, is de Tribo-stroomschaal actief en zijn de
hoogspanningsvoeding en -besturing uitgeschakeld.
Pas als de trekker van het handpistool wordt ingedrukt, worden alle luchtstromen
ingeschakeld.
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7.4.2

INSTELLEN VAN DE FLUÏDISATIE (AIRFLUÏD)

Procedure:
1.
2.
3.
4.
2

1

5.

Draai de transportinrichting 1 naar de
rechterkant.
Plaats een open poederreservoir (25-30 kg;
55,11-66,14 lb) op de triltafel.
Schakel de besturing in.
Zwenk de aanvoerinrichting 1 in het
poederreservoir en laat deze zakken tot
op het poederoppervlak. Trekker op het
pistool kort indrukken en weer loslaten. De
trilmotor en de fluïdelucht lopen 10 sec. na
(fabrieksinstelling). Deze instelling kan door
de gebruiker naar wens worden gewijzigd (zie
gebruiksaanwijzing besturing EPG-Sprint X).
Stel de fluïdelucht op het klep 2 zo in, dat de
aanvoerinrichting door het eigengewicht in
het poeder zakt.

Aanwijzing:

P_01770

De hoeveelheid fluïdelucht is afhankelijk van de
poedereigenschappen.
Het poeder moet in het aanzuiggebied van
de aanvoerinrichting in beweging zijn (licht
borrelen).
Stofontwikkeling in de poedercontainer moet
worden voorkomen.
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7.4.3

INSTELLEN VAN DE FLUÏDISATIE (POEDERRESERVOIR 60 L ZONDER TRILTAFEL)

WAARSCHUWING
Stofontwikkeling!
Vergiftigingsgevaar.
Gevaar door uittredend stof, vervuiling van het apparaat en van
onderdelen van het apparaat.
Vul het poederreservoir slechts tot de helft, aangezien door de
fluïdisatie het poedervolume toeneemt.

Procedure:
1.
2.
3.

4.
2

1

5.

Open de poedercontainer en vul deze slechts
tot de helft met poeder.
Schakel de besturing in.
Stel de parameter "Trilmotor besturing" op
de besturing op de waarde "ON" in, zodat
de fluïdelucht permanent ingeschakeld
is
(zie
gebruiksaanwijzing
besturing
EPG-Sprint X).
Trekker op het pistool kort indrukken en weer
loslaten.
Stel de fluïdelucht op het klep 2 zo in, dat een
zichtbare fluïdisatie optreedt.

Aanwijzing:
De hoeveelheid fluïdelucht is afhankelijk van de
poedereigenschappen. Stofontwikkeling (te grote
hoeveelheid fluïdelucht) in de poedercontainer dient
te worden voorkomen!
6.

P_01779

Sluit de poedercontainer 1 en controleer of de
afzuigluchtslang naar de afzuiginstallatie van
de poederspuitcabine leidt.

Aanwijzing:
Bij het gebruik van moeilijk te transporteren poeder
raden wij het gebruik van een triltafel aan (zie
hoofdstuk 12.12).
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Bij gebruik van de installatie met een Tribo-pistool moeten de waarde voor de totale lucht, het poedertransport en de Tribo-lucht
overeenkomstig aangepast en opgeslagen worden.
Bij de variant met een container van 3 l moeten de waarden ook individueel aangepast en opgeslagen worden.
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7.5

FABRIEKSINSTELLINGEN VAN DE RECEPTEN 1-4
In de fabriek zijn de volgende instelwaarden in de recepten nr. 1-4 opgeslagen.
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7.6

ONDERBREKEN VAN HET COATINGPROCES

7.6.1

AIRFLUID-VERSIE

LET OP
Risico van verkleven van de fluïdisatieschijf!
Verstoppingsgevaar.
Voordat de besturing wordt uitgeschakeld, moet eerst de transportinrichting uit het
poederreservoir worden gehaald.

LET OP
Poederaanslag!
Gevaar van materiële schade.
Bij elke onderbreking van de werkzaamheden moeten het poederpistool en
de dele,n die met poeder in aanraking komen, worden doorgeblazen en van
poederaanslag worden ontdaan.

Procedure:
1.
50

60
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m3/h
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3.

SPRINT X

4.

P_01785

5.

Laat de trekker van het spuitpistool los.
De hoogspanning en het poedertransport
worden uitgeschakeld.
Transportinrichting onder de injector optillen
en uit het vat tillen tot de klembeugel H naar
beneden draait.
Transportinrichting naar beneden in de
parkeerpositie laten zakken en naar de
rechterkant draaien, zodat er geen poeder meer
wordt getransporteerd.
Houd het pistool in de spuitcabine en start
de spoelfunctie door op toets "Spoelen" 17 te
drukken. De injector en de slangen worden
doorgespoeld.
De besturing kan nu worden uitgeschakeld.

H
P_1789
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7.6.2

60 L VERSIE VAN HET RESERVOIR

LET OP
Poederaanslag!
Gevaar van materiële schade.
Bij elke onderbreking van de werkzaamheden moeten het poederpistool en
de delen, die met poeder in aanraking komen, worden doorgeblazen en van
poederaanslag worden ontdaan.

Procedure:
1.
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4.

Laat de trekker van het spuitpistool los.
De hoogspanning en het poedertransport
worden uitgeschakeld.
Haal de injector uit de opname, zodat er geen
poeder meer kan worden aangevoerd.
Houd het pistool in de spuitcabine en start
de spoelfunctie door op toets "Spoelen" 17 te
drukken. De injector en de slangen worden
doorgespoeld.
Schakel de besturing uit.

P_01785
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7.7

"DUBBELE KLIK"-RECEPT (HIGH DYNAMIC REMOTE)

Deze functie dient voor het snel omschakelen naar een ander recept tijdens het coaten. De
bediener kan door een dubbele klik op de trekker van het spuitpistool een vooraf ingesteld
recept oproepen, om met andere parameters (hoogspanning, stroombegrenzing,
luchthoeveelheden enz.) bijvoorbeeld delen bij te coaten.
Voor het oproepen van de functie de trekker op het spuitpistool twee keer kort achter
elkaar indrukken en ingedrukt houden. Na het loslaten van de trekker wordt er naar het
oorspronkelijk ingestelde recept teruggekeerd.
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8

REINIGING EN ONDERHOUD

8.1

REINIGING

8.1.1

REINIGINGSPERSONEEL

Reinigingswerkzaamheden moeten regelmatig en zorgvuldig door gekwalificeerd en
geïnstrueerd personeel worden uitgevoerd. Het personeel moet vertrouwd zijn met de
bepalingen van de DIN EN 50050-2 en DIN EN 50177. Over specifieke gevaren moet tijdens
de instructie informatie worden gegeven.
Tijdens de reinigingswerkzaamheden kunnen de volgende gevaren optreden:
Gevaar voor de gezondheid door inademen van poederlak
Gebruik van ongeschikt reinigingsgereedschap en hulpmiddelen

8.1.2

VEILIGHEIDSTIPS

GEVAAR
Explosieve poeder-luchtmengsels!
Levensgevaar en schade.
Voor begin van de reiniging of andere handmatige
werkzaamheden moet de hoogspanning uitgeschakeld en
tegen opnieuw inschakelen geborgd zijn!
Het
spuitpistool
moet
vóór
begin
van
de
reinigingswerkzaamheden van de hoogspanningsvoeding
worden losgekoppeld!
Gebruik uitsluitend elektrisch geleidende reservoirs voor de
reinigingsvloeistof. Aard het reservoir!
Niet ontvlambare reinigingsvloeistoffen verdienen de voorkeur.
Ontvlambare
reinigingsvloeistoffen
mogen
alleen
worden toegepast, wanneer na uitschakelen van de
hoogspanningstoevoer alle onder hoogspanning staande
onderdelen tot een ontladingsenergie van minder dan 0,24 mJ
zijn ontladen, voordat deze onderdelen kunnen worden bereikt.
De meeste ontvlambare oplosmiddel hebben een
ontstekingenergie in het bereik rond 24 mJ overeenkomend
met 60 nC.
Het vlampunt van de reinigingsmiddelen moet minimaal 15 K
boven de omgevingstemperatuur liggen.
Voor het verwijderen van stofafzettingen mogen uitsluitend
mobiele industriële stofzuiger van het type 1 (zie EN 60335-2)
worden gebruikt.
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WAARSCHUWING
Ondeskundig onderhoud!
Letsel en schade.
Wordt er tijdens contact met poedermateriaal of
reinigingsmiddelen huidirritatie veroorzaakt, dan moeten er
geschikte maatregelen worden genomen, bijv. het dragen van
veiligheidskleding.
De schoenen van het bedienend personeel moeten voldoen
aan de EN ISO 20344. De gemeten isolatieweerstand mag
100 MΩ niet overschrijden.
De veiligheidskleding, inclusief handschoenen moet voldoen
aan de EN ISO 1149-5. De gemeten isolatieweerstand mag
100 MΩ niet overschrijden.

8.1.3

REINIGINGSPROCEDURES

De reinigingsintervallen moeten afhankelijk van het gebruik en eventueel van de
vervuilingsgraad door de exploitant worden aangepast.
In geval van twijfel raden wij u aan om overleg te plegen met het deskundige personeel
van J. Wagner AG.
Tijdens alle reinigingswerkzaamheden moeten de geldige arbo-voorschriften en de
veiligheidstips in hoofdstuk 4 in acht worden genomen.
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8.2

ONDERHOUD

8.2.1

ONDERHOUDSPERSONEEL

Onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig en zorgvuldig door gekwalificeerd en
geïnstrueerd personeel worden uitgevoerd. Over specifieke gevaren moet tijdens de
instructie informatie worden gegeven.
Tijdens de onderhoudswerkzaamheden kunnen de volgende gevaren optreden:
Gevaar voor de gezondheid door inademen van poederlak
Gebruik van ongeschikt gereedschap en hulpmiddelen
Na afloop van de onderhoudswerkzaamheden moet het apparaat door een bevoegd
persoon op zijn goede toestand worden gecontroleerd.

8.2.2

VEILIGHEIDSTIPS

GEVAAR
Ondeskundige reparatie!
Levensgevaar en schade.
Herstel, reparatie of vervanging van apparaten of onderdelen
daarvan mogen uitsluitend buiten de gevarenzone door
deskundig personeel worden uitgevoerd!

GEVAAR
Ondeskundig onderhoud/reparatie!
Letsel en schade.
Reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend laten
uitvoeren door speciaal opgeleid personeel of door een
servicecentrum van WAGNER.
Voor alle werkzaamheden aan het apparaat en bij
werkonderbrekingen:
- energie-/persluchttoevoer uitschakelen
- spuitpistool en apparaat drukloos maken
- spuitpistool borgen tegen ongewenste bediening
Bij alle werkzaamheden de gebruiksaanwijzing en
onderhoudshandleiding in acht nemen.
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WAARSCHUWING
Ondeskundig onderhoud!
Letsel en schade.
Wordt er tijdens contact met poedermateriaal of
reinigingsmiddelen huidirritatie veroorzaakt, dan moeten er
geschikte maatregelen worden genomen, bijv. het dragen van
veiligheidskleding.
De schoenen van het bedienend personeel moeten voldoen
aan de EN ISO 20344. De gemeten isolatieweerstand mag
100 MΩ niet overschrijden.
De veiligheidskleding, inclusief handschoenen moet voldoen
aan de EN ISO 1149-5. De gemeten isolatieweerstand mag
100 MΩ niet overschrijden.

8.2.3

ONDERHOUDSPROCEDURES

De reinigingsintervallen moeten afhankelijk van het gebruik en eventueel van de
vervuilingsgraad door de exploitant worden aangepast.
In geval van twijfel raden wij u aan om overleg te plegen met het deskundige personeel
van J. Wagner AG.
Tijdens alle reinigingswerkzaamheden moeten de geldige arbo-voorschriften en de
veiligheidstips in hoofdstuk 4 in acht worden genomen.
Onderhoudswerk

Tijdstip
per dienst

wekelijks

Pistool uitblazen en sinteringen controleren
Pistoolinstellingen controleren
Pistooltransportlucht controleren
Poederslangen uitblazen
Aarding controleren
Persluchtkwaliteit controleren
Pistoolspanning controleren
Poederslangen op knikken en sinteringen
controleren
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8.3

PERIODIEKE CONTROLE EN REINIGING VAN DE HANDINSTALLATIE

8.3.1

AIRFLUID-VERSIE
Procedure:
1.

2.
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5.
6.

P_01785

7.
H

9.

P_1789

5

8.

6

10.
11.

4
3
12.
13.

2

14.

1

Laat de trekker van het spuitpistool los.
De hoogspanning en het poedertransport
worden uitgeschakeld.
Transportinrichting onder de injector optillen
en uit het vat tillen tot de klembeugel H naar
beneden draait.
Transportinrichting naar beneden in de
parkeerpositie laten zakken en naar de
rechterkant draaien, zodat er geen poeder meer
wordt getransporteerd.
Houd het pistool in de spuitcabine en start
de spoelfunctie door op toets "Spoelen" 17 te
drukken. De injector en de slangen worden
doorgespoeld.
Schakel de besturing uit.
Draai de wartelmoer op de poedertransportslang
3 los en koppel de poedertransportslang 3 van
de injector 4 los.
Koppel de rode transportluchtslang 5 los van de
injector 4.
Maak de blauwe doseerluchtslang 6 los van de
poederinjector 4.
Trek de fluïdeluchtslang (zwart) van de
aanzuigstomp 2.
Trek de poederinjector 4 uit de aanvoerinrichting 1.
Controleer de injector 4 op slijtage en vervang
zonodig de versleten delen.
Slijt- en andere onderdelen vindt u in
het
desbetreffende
hoofdstuk
in
de
gebruiksaanwijzing van de poederinjector.
Trek de transportinrichting 1 uit de houderarm.
Blaas de aanzuigbuis van de aanvoereenheid
1 grondig door en wrijf deze schoon met een
droge doek.
Controleer of de fluïdisatieschijf onder op de
transportinrichting verstopt is en vervang de
schijf indien nodig.

P_01787
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8.3.2

60L VERSIE VAN HET RESERVOIR

Procedure:
1.
50

60

40
m3/h

70

Ø

30

20

12

5.5 3.0

11

4.5 1.5

10
9
8

3.5 0.5

10

Tri

2.
3.

80

2.5 0.3

90

2.0 0.1

0%

17

100 %

EPG

4.
5.

SPRINT X

P_01785

6.
4

5

7.
8.

6

1
3

7
2

8

9.
10.

P_01140

11.
12.
9
13.
8
14.
15
10
P_01141

Laat de trekker van het spuitpistool los.
De hoogspanning en het poedertransport
worden uitgeschakeld.
Trek de poederinjector 1 uit de opname 2.
Houd het pistool in de spuitcabine en start
de spoelfunctie door op toets "Spoelen" 17 te
drukken. De injector en de slangen worden
doorgespoeld.
Schakel de besturing uit.
Draai de wartelmoer op de poedertransportslang
3 los en koppel de poedertransportslang 3 van
de injector 1 los.
Koppel de rode transportluchtslang 4 los van de
poederinjector 1.
Maak de blauwe doseerluchtslang 5 los van de
poederinjector 1.
Controleer de poederinjector op slijtage en
vervang zonodig de versleten delen. Slijt- en
andere onderdelen vindt u in betreffende
hoofdstukken in de gebruiksaanwijzing van de
poederinjector.
Koppel de afzuigluchtslang 6 los van de
aansluiting 7 van het poederreservoir 8.
Trek de zwarte fluïdeluchtslang 9 van het
poederreservoir 8.
Haal aardkabel 10 los van de poedercontainer 8.
Haal de poedercontainer van de wagen af om
deze te reingen.
Haal het deksel van de poedercontainer af,
maak de poedercontainer leeg en blaas de
poedercontainer grondig schoon.
Maak het aanzuigsysteem volledig vrij van
poederresten.
Reinig met name de fluïdisatiebodem
goed, controleer deze op verstoppingen of
beschadigingen en vervang deze zonodig.
De slijt- en andere onderdelen vindt u in hoofdstuk
"Reserveonderdelen" van de gebruiksaanwijzing.
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8.4

UITVOEREN VAN EEN VERFWISSEL (AIRFLUID)

Aanwijzing:
Bij een verfwissel dienen alle poedervoerende onderdelen grondig te worden gereinigd.

Procedure:
1.

2.
50

60

40
m3/h

30

20
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Ø
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4.

SPRINT X

5.
6.

P_01785

7.
8.
H
P_1789

9.

Laat de trekker van het spuitpistool los.
De hoogspanning en het poedertransport
worden uitgeschakeld.
Transportinrichting onder de injector optillen
en uit het vat tillen tot de klembeugel H naar
beneden draait.
Transportinrichting naar beneden in de
parkeerpositie laten zakken en naar de
rechterkant draaien, zodat er geen poeder meer
wordt getransporteerd.
Houd het pistool in de spuitcabine en start
de spoelfunctie door op toets "Spoelen" 17 te
drukken. De injector en de slangen worden
doorgespoeld.
Schakel de besturing uit.
Reinig alle poedervoerende delen, zoals b.v.:
het spuitpistool, de poederinjector en de
poederaanvoerslang.
Plaats een open vat (25-30 kg; 55,11-66,14 lb) met
het nieuwe poeder op de triltafel.
Klembeugel H laten zaken, laat de
transportinrichting tot aan het poederoppervlak
zakken, druk de trekker van het spuitpistool kort
in en laat hem weer los.
Stel de fluïdelucht op het klep zo in, dat de
aanvoerinrichting door het eigengewicht in het
poeder zakt.

Als u programma's aan de nieuwe toepassing wilt aanpassen, dan gaat u te werk zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing van de besturing EPG-Sprint X.
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8.5

UITVOEREN VAN EEN VERFWISSEL (60 L RESERVOIR)

8.5.1

REINIGING BIJ GEBRUIK VAN EEN ENKELE POEDERRESERVOIR

Aanwijzing:
Bij een verfwissel dienen alle poedervoerende onderdelen grondig te worden gereinigd.

Procedure:
1.

2.
3.
50

60

40
m3/h
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11

4.5 1.5

10
9
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80
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2.0 0.1

0%

17

100 %

EPG

SPRINT X

6.

Laat de trekker van het spuitpistool los.
De hoogspanning en het poedertransport
worden uitgeschakeld.
Haal de injector uit de opname, zodat er geen
poeder meer kan worden aangevoerd.
Houd het pistool in de spuitcabine en start
de spoelfunctie door op toets "Spoelen" 17 te
drukken. De injector en de slangen worden
doorgespoeld.
Schakel de besturing uit.
Open het poederreservoir en reinig alle delen,
die met poeder in aanraking komen, zoals:
het spuitpistool, de poederinjector, de
poedertransportslang en het aanzuigsysteem.
Reinig de poedercontainer en met name de
fluïderuimte.

P_01785

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

Als u programma's aan de nieuwe toepassing wilt aanpassen, dan gaat u te werk zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing van de besturing EPG-Sprint X.
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8.5.2

REINIGING BIJ GEBRUIK VAN MEERDERE POEDERRESERVOIRS (RESERVOIR 60 L)

Procedure:
1.

2.
3.

50
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m3/h
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P_01785

SPRINT X

6.
7.
8.
9.
10.

Laat de trekker van het spuitpistool los.
De hoogspanning en het poedertransport
worden uitgeschakeld.
Haal de injector uit de opname, zodat er geen
poeder meer kan worden aangevoerd.
Houd het pistool in de spuitcabine en start
de spoelfunctie door op toets "Spoelen" 17 te
drukken. De injector en de slangen worden
doorgespoeld.
Schakel de besturing uit.
Koppel de poedertransportslang los van de
poederinjector en reinig het spuitpistool en de
poedertransportslang grondig.
Haal de blauwe doseerluchtslang en de rode
transportluchtslang los van de poederinjector.
Maak de zwarte fluïdeluchtslang los van de
poedercontainer.
Maak de aardkabel van de poedercontainer los.
Vervang de poedercontainer.
Sluit weer alle slangen aan en aard de
poedercontainer door aansluiten van de
aardingskabel.

Aanwijzing:
Met een beschadigde en/of verstopte fluïdisatiebodem
kan de fluïdisatie niet correct werken.
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8.5.3

OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN VAN DE HANDINSTALLATIE

Procedure:
1.
2.

Controleer of de besturing is uitgeschakeld.
Open de poedercontainer en vul deze slechts tot de helft met poeder.

WAARSCHUWING
Stofontwikkeling!
Vergiftigingsgevaar.
Gevaar door uittredend stof, vervuiling van het apparaat en van
onderdelen van het apparaat.
Vul het poederreservoir slechts tot de helft, aangezien het
poedervolume door de fluïdisatie toeneemt.

3.
4.
5.
6.

Schakel de besturing in en activeer de functie "Hoeveelheid getransporteerd
poeder" door op de toets "Poederhoeveelheid" 36 te drukken.
Stel de poederhoeveelheid met de universeke draairegelaar 24 op 0% in.
Druk op de trekker en houdt deze vast.
Stel de fluïdelucht op de klep zo in, dat een zichtbare fluïdisatie optreedt.

Aanwijzing:
De hoeveelheid fluïdelucht is afhankelijk van de poedereigenschappen. Stofontwikkeling
(te grote hoeveelheid fluïdelucht) in de poedercontainer dient te worden voorkomen!
7.

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

Als u programma's aan de nieuwe toepassing wilt aanpassen, dan gaat u te werk zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing van de besturing EPG-Sprint X.
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9

CONTROLES CONFORM DIN EN 50177: 2010

Wordt de installatie voor het elektrostatisch coaten met ontvlambare coatingpoeders
gebruikt, dan moet de controle conform DIN EN 50177: 2010-04 overeenkomstig tabel 3
en tabel 4 worden uitgevoerd.

56

Vergrendeling tussen technische
ventilatie en hoogspanning,
perslucht en toevoer van het
coatingmateriaal

Werking van de
aardingsmaatregelen

2

3

Eisen

FU
Testen of bij het uitschakelen
van de ventilatie de installatie
veiligheidstechnisch stopt en de
materiaaltoevoer, toevoerlucht
en hoogspanning uitgeschakeld
worden.
SI/ME/SÜ
Visuele controle van de
aardverbindingen, controle van
de werking van aardschakelaars
uitvoeren, meting van de
aardingsweerstanden.

BP

ME
Luchtdaalsnelheids- /
luchthoeveelheidsmetingen
Controle van de
differentiaalmanometer

Soort controle

BP

UP/BP

Controle
door

FU = controle van de werking
ME = meting
OP = controle van de ordelijke toestand
SI = visuele controle
SÜ = permanente controle
TP = technische controle

Alle geleidende componenten
van de installatie, zoals vloeren,
wanden, plafonds, afsluithekken,
transportinrichtingen,
werkstukken, poederreservoirs,
bewegingsautomaten of
constructieonderdelen etc. in
de spuitzone, met uitzondering
van de bedrijfsmatig onder
hoogspannng staande onderdelen,
moeten op het aardingssysteem
zijn aangesloten. Onderdelen
van de cabine moeten in
overeenstemming met EN 12215
geaard zijn.

De technische ventilatie moet
zo worden vergrendeld, dat de
hoogspanning niet kan worden
ingeschakeld, zolang de technische
ventilatie niet goed werkt.

Controle van de goede werking
van de technische ventilatie

Legenda:
HE = fabrikant
AG = werkgever
BP = bevoegd persoon
BSB = voor brandbestrijding verantwoordelijke persoon
EFK = erkend elektricien
UP = geïnstrueerde persoon

Controle van de goede werking
van de technische ventilatie

Soort controle

wekelijks

jaarlijks

continu

Controleinterval

9.1

1

Gedeelte
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OVERZICHT VAN DE CONTROLES
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Aardlekweerstand van het
werkstukopneempunt

5

Eisen
ME/SÜ
Meting van de
ontladingsenergie

ME/SÜ
Aardlekweerstand meten
(werkstukopname aardpotentiaal)
max. 1 megaohm @ 1000 V.

BP

Soort controle

BP

Controle
door

FU = controle van de werking
ME = meting
OP = controle van de ordelijke toestand
SI = visuele controle
SÜ = permanente controle
TP = technische controle

De aardlekweerstand van het
opneempunt van elk werkstuk mag
maximaal 1 megaohm bedragen
(meetspanning moet 1000 V
bedragen). De constructie van de
werkstukopname moet ervoor
zorgen dat de werkstukken tijdens
het coaten geaard blijven.

Kan een voldoende aarding
van de geleidende onderdelen
niet worden gegarandeerd, dan
mag de ontladingsenergie ervan
de toegestane waarde niet
overschrijden.

Legenda:
HE = fabrikant
AG = werkgever
BP = bevoegd persoon
BSB = voor brandbestrijding verantwoordelijke persoon
EFK = erkend elektricien
UP = geïnstrueerde persoon

Maatregelen bij onvoldoende
aarding van geleidende
componenten

Soort controle

4

Gedeelte

wekelijks

wekelijks

Controleinterval
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Maatregelen bij onvoldoende aarding van de werkstukken

Goede werking van de
handmatig of automatisch
bediende brandblussystemen
(ruimtebewakingsinstallatie)

6

7

HE/BSB

BP

Controle
door

Soort controle

FU
Brandblussystemen activeren,
gegevens van de fabrikant in
acht nemen.

ME/FU/SÜ
Meting van de
ontladingsenergie, controle
van de werking van de
controlevoorziening door
activeren controleren.

FU = controle van de werking
ME = meting
OP = controle van de ordelijke toestand
SI = visuele controle
SÜ = permanente controle
TP = technische controle

Goede werking van de
handmatig of automatisch
bediende brandblussystemen
(ruimtebewakingsinstallatie).

Kan een voldoende aarding van
het werkstuk zoals in paragraaf 6
niet gegarandeerd worden, dan
is de afleiding van de elektrische
ladingen op het werkstuk
door geschikte inrichtingen,
bijv. ionisatoren, toegestaan.
Dergelijke inrichtingen mogen
de toegestane ontladingsenergie
van de spuitsystemen, waarmee
ze worden gebruikt, niet
overschrijden. Deze inrichtingen
moeten met betrekking tot de
toegestane ontladingsenergie
aan dezelfde controles
worden onderworpen als de
poederspuitsystemen, die worden
gebruikt. De afleidingsinrichting
moet zo met het spuitsysteem
vergrendeld zijn, dat de
hoogspanning uitgeschakeld
wordt en het coaten niet kan
plaatsvinden wanneer de
afleidingsinrichting een storing
vertoont.

Eisen

6 maanden

wekelijks

Controleinterval

BESTELNUMMER DOC 2337609

Legenda:
HE = fabrikant
AG = werkgever
BP = bevoegd persoon
BSB = voor brandbestrijding verantwoordelijke persoon
EFK = erkend elektricien
UP = geïnstrueerde persoon

Soort controle

Gedeelte
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10 DEMONTAGE EN AFVOER
10.1

DEMONTAGE

WAARSCHUWING
Ondeskundige demontage!
Letsel en schade.
Voor begin van de demontage:
- energie-/persluchttoevoer uitschakelen
- aarding van alle installatiecomponenten waarborgen
- apparaat tegen onbevoegd opnieuw inschakelen beveiligen
Bij alle werkzaamheden de gebruiksaanwijzing in acht nemen.

Procedure:
1.
2.
3.
4.
5.

Installatie uitschakelen.
Aansluitkabel uit het stopcontact trekken.
Persluchttoevoer sluiten en apparaat drukloos maken.
Aansluitleiding van de persluchtaansluiting loskoppelen.
Aardingskabel van de bedrijfsaarde losmaken.

10.2

AFVOER

LET OP
Voer oude elektrische apparatuur niet af met het huisvuil!
Conform de Europese Richtlinijn 2002/96/EG betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de
omzetting daarvan in nationaal recht, mag dit product niet met het
huisvuil worden afgevoerd, maar moet het voor milieuvriendelijk
en verantwoord hergebruik worden afgevoerd.
Uw oude Wagner-apparaat wordt door ons of onze
handelsvertegenwoordigers
teruggenomen
en
voor
u
milieuvriendelijk afgevoerd. Neem in dat geval contact op met
een van onze servicepunten of handelsvertegenwoordigingen of
rechtstreeks met ons.
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11 STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN
GEVAAR
Ondeskundig onderhoud/reparatie!
Letsel en schade.
Reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend laten
uitvoeren door speciaal opgeleid personeel of door een
servicecentrum van WAGNER.
Voor alle werkzaamheden aan het apparaat en bij
werkonderbrekingen:
- energie-/persluchttoevoer uitschakelen
- spuitpistool en apparaat drukloos maken
- spuitpistool borgen tegen ongewenste bediening
Bij alle werkzaamheden de gebruiksaanwijzing en
onderhoudshandleiding in acht nemen.

GEVAAR
Ondeskundige reparatie!
Levensgevaar en schade.
De reparatie van apparaten van Wagner, beveiligingssystemen,
veiligheids-, controle- en regelvoorzieningen zoals bedoeld in
de richtlijn 94/9/EG (ATEX) is alleen toegestaan door opgeleid
onderhoudspersoneel van Wagner of bevoegde personen
conform TRBS 1203. Neem de nationale voorschriften in acht.
Herstel, reparatie of vervanging van apparaten of onderdelen
daarvan mogen uitsluitend buiten de gevarenzone worden
uitgevoerd!
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11.1

STORINGEN OP DE HANDINSTALLATIE

Storing
Bedrijfs-LED brandt niet
Geen Corona stroomweergave

Oorzaak
Net niet ingeschakeld.
Zekeringen 1 AT defect.
Verbindingskabel naar
het poederspuitpistool is
onderbroken.

Poederspuitpistool is te dicht
bij het werkstuk.

Niet-continue poederuitstoot
(sputteren)

Stofontwikkeling boven het vat of
de poederreservoir

Slechte bedekking; terugspuiten

Aarding tussen besturing
en poederspuitpistool is
onderbroken.
De snelheid in de
poederaanvoerslang is te laag.

Vernauwing van de
poederaanvoerslang door
bewegingen.
Persluchtvariaties veroorzaakt
door kortstondig hoger
verbruik op het persluchtnet.
hoeveelheid fluïdelucht is te
groot.
De (smoor)klep op de
fluïdelucht-aansluiting van de
besturing is niet aangesloten.
Onvoldoende aarding.

Oplossing
Net inschakelen.
Zekering vervangen.
Voor het vervangen van de
verbindingskabel contact
opnemen met een Wagner
servicewerkplaats of vakkundig
opgeleid personeel.
Hoogspanning uitschakelen, de
afstand tussen het spuitpistool
en het werkstuk vergroten
en de hoogspanning weer
inschakelen.
Bij herhaalde foutmelding
contact opnemen met een
Wagner servicewerkplaats.
Contact opnemen met een
Wagner servicewerkplaats.
Som van transport- en
doseerlucht vergroten en de
verhouding hiertussen opnieuw
instellen.
Een poederslangkwaliteit
gebruiken die niet vernauwt
(grotere wanddikte).
Voor grootverbruikers een
persluchtbuffer monteren.
Hoeveelheid fluïdelucht met de
klep reduceren.
Klep aansluiten op de
fluïdelucht-aansluiting van de
besturing en de hoeveelheid
fluïdelucht opnieuw instellen.
Zorg voor een goede aarding
van alle componenten, zie
hoofdstuk 6.7 "Aarding".
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Storing
Geen poederuitstoot

De aanvoereenheid zakt niet in
het poeder

Oorzaak
Oplossing
Vat of poederreservoir leeg.
Poeder bijvullen.
Het spuitpistool is verstopt.
Spuitpistool doorblazen.
De poederaanvoerslang is
De poederaanvoerslang
verstopt.
doorblazen.
Het poederaanzuigsysteem in
Het poederaanzuigsysteem
de poedercontainer is verstopt.
doorblazen.
De transportluchtslang is
Transportluchtslang
geknikt.
rechtbuigen c.q. vervangen.
De poederaanvoerslang is
Poederaanvoerslang
geknikt.
rechtbuigen c.q. vervangen.
De geleiding van de opname
De geleiding gangbaar maken.
van de aanvoereenheid klemt
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12 TOEBEHOREN
12.1

TRANSPORTINRICHTING SN-2 550/10

P_00418

Bestelnr.

Omschrijving
Transportinrichting SN-2 550/10

12.2

ONDERHOUDSEENHEID

P_01355

Bestelnr.

Omschrijving
Onderhoudseenheid
Filterpatroon (reserveonderdeel)
Fijnfilterpatroon (reserveonderdeel)
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12.3

SNELKOPPELINGSET

Bestelnr.

Omschrijving
Snelkoppelingset
Persluchtslang

12.4

9,5 mm

ADAPTERPLAAT VAN DE OMSCHAKELBOX

P_01158

Bestelnr.

Omschrijving
Adapterplaat van de omschakelbox
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12.5

PISTOOLOMSCHAKELBOX

P_00670

Bestelnr.

Omschrijving
Pistoolomschakelbox
Wanneer afwisselend een Corona- of Tribo-pistool wordt gebruikt.
Slang (zwart,

12.5.1

4x6 mm)

INSTALLATIE VAN DE OMSCHAKELBOX

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische stroom!
Letsel en schade.
Voordat u met de installatie van de omschakelbox begint,
moet u de handinstallatie uitschakelen en de netstekker uit het
stopcontact trekken.

Procedure:

3
1

1.

Schroef omschakelbox 1 met de
schroeven 2 op de adapterplaat 3.

2

P_01159
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4

2.

Schroef de adapterplaat met de
gemonteerde
omschakelbox
met bouten 4 op de achterkant
van de frontplaat van de wagen
vast.

3.

Trek de pistoolkabel uit het
stopcontact A aan de besturing.

4.

Sluit de elektrische kabel B
van de omschakelbox aan
op stopcontact A van de
besturing en borg deze met de
beschermhuls.

5.

Sluit de pistolen aan op de
betreffende aansluitingen van
de omschakelbox en borg deze
met de beschermhulzen van de
pistoolkabels.

6.

Schakel de schakelaar C op
de omschakelbox naar het
gewenste pistooltype om.

P_01183

A

P_01184

B

Aansluiting
Corona-pistool
Aansluiting
Tribo-pistool

C
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12.5.2

WISSELEN VAN HET PISTOOLTYPE

Aanwijzing:
Reinig vóór het omschakelen naar een ander pistooltype eerst grondig alle onderdelen,
die met poeder in aanraking komen.

1

P_01185

2

Procedure:
(Voorbeeld: Wisselen van Corona naar Tribo)
1.

Schakel de besturing met schakelaar 1 op de achterkant uit.

2.

Coatingpoeder van Corona naar Tribo omschakelen.

3.

Haal slang 2 (transparant, verstuiverlucht) los van het Corona-pistool en sluit deze
aan op het Tribo-pistool (Tribo-lucht).

4.

Maak de poederaanvoerslang van het Corona-pistool los van de poederinjector en
sluit de poederaanvoerslang van het Tribo-pistool aan op de poederinjector.

5.

Zet schakelaar C op de omschakelbox om naar Tribo.

Aanwijzing:
In de apparaatconfiguratie van de besturing EPG-Sprint X moet de parameter C11 op "aut"
gezet zijn. Na het inschakelen van de besturing is er geen pistool geselecteerd, dit wordt
echter na 1 seconde automatisch geselecteerd en weergegeven.
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12.6

HANDPISTOOL PEM-T3

P_01422

Bestelnr.

Omschrijving
Tribo-handpistool PEM-T3

12.7

VERLENGING PEM-T3 300

P_00923

Bestelnr.

Omschrijving
Verlenging PEM-T3 300
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12.8

ZWENKWIELENSET

P_01680

P_01685

Bestelnr.

Omschrijving
Zwenkwielenset

12.9

POEDERSLANG

Bestelnr.

Omschrijving
Poederslang

9 mm

Poederslang

10 mm

Poederslang

11 mm

Poederslang

12 mm

12.10 DUAL HANDSPUITSET SPRINT
Dit toebehoren dit voor het gebruiken van twee handpistolen met de handinstallatie.
De set bestaat uit de besturing, het handpistool, een transportinrichting en diverse
verbindingsonderdelen en kabels.

Bestelnr.

Omschrijving
Dual handspuitset Sprint

70

UITGAVE 01/2013

SPRINT

BESTELNUMMER DOC 2337609

GEBRUIKSAANWIJZING

12.11 WANDHOUDER

P_01861

Bestelnr.

Omschrijving
Wandhouder met console

12.12 OMBOUWSETS
Bij moeilijk te transporteren poedersoorten kan de handinstallatie in een variant met
triltafel worden omgebouwd.
Bestelnr.

Omschrijving
Ombouwset Sprint 60L V
Ombouwset Sprint 3L V

P_01868

Sprint 60L V

P_01869

Sprint 3L V
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12.13 RECEPTSTICKER
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www.wagner-group.com/industry

P10

P_01829

Bestelnr.

Omschrijving

2331223

Receptsticker
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12.14 AANVULLENDE GEBRUIKSAAWIJZINGEN
Mocht u extra informatie over de afzonderlijke componenten willen hebben, dan kunt u op
de hieronder vermelde gebruiksaanwijzingen teruggrijpen. Deze gebruiksaanwijzingen
staan op de meegeleverde begeleidende CD.
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
componentc
staan het zoeken en verhelpen van storingen voor de betreffende component
beschreven
worden vervangings- en slijtdelen en accessoires vermeld

Benaming
Besturing EPG-Sprint X

Gebruiksaanwijzing

Taal
Duits
Engels

Poederinjector PI-F1

Duits
Engels

Poederinjector Hicoat ED-pomp F

Duits
Engels

Handpistool PEM-X1

Duits
Engels

Handpistool PEM-T3

Duits
Engels
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13 RESERVEONDERDELEN
13.1

HOE WORDEN RESERVEONDERDELEN BESTELD?

Om een correcte levering van reserveonderdelen te kunnen garanderen, dienen de
volgende gegevens te worden verstrekt:
bestelnummer, omschrijving en aantal stuks
Het aantal stuks hoeft niet identiek te zijn aan de nummers in de kolommen " " van
de lijsten. Het aantal geeft alleen informatie over hoe vaak het onderdeel in de module
gebruikt is.
Verder zijn voor een vlekkeloos verloop de volgende gegevens nuttig:
- Factuuradres
- Leveringsadres
- Naam van de contactpersoon bij vragen
- Wijze van levering (norm. post, spoedzending, luchtpost, koerier, enz.)

Aanduiding in reserveonderdelenlijsten
Verklaring bij kolom " " (aanduiding) in de onderstaande lijsten met reserveonderdelen.
= Slijtdelen
Aanwijzing: deze delen vallen niet onder de garantiebepalingen.
= Behoort niet tot de basisuitrusting, is echter verkrijgbaar als speciaal toebehoren.

WAARSCHUWING
Ondeskundig onderhoud/reparatie!
Letsel en schade.
Reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend laten
uitvoeren door speciaal opgeleid personeel of door een
servicecentrum van WAGNER.
Voor alle werkzaamheden aan het apparaat en bij
werkonderbrekingen:
- energie-/persluchttoevoer uitschakelen
- aarding van alle installatiecomponenten waarborgen
- apparaat tegen onbevoegd opnieuw inschakelen beveiligen
Bij alle werkzaamheden de gebruiksaanwijzing en
onderhoudshandleiding in acht nemen.
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13.2

LEVERINGSOMVANG EN LIJST MET RESERVEONDERDELEN VAN DE
POEDERHANDINSTALLATIE SPRINT AIRFLUID

2

5
3

4

6

1

8
7
P_01770

Bestelnr.

Omschrijving
Handinstallatie Sprint Airfluid C (uitvoering standaard)
Handinstallatie Sprint Airfluid C (uitvoering VS)

1

Wagen Airfluid

1

Besturing EPG-Sprint X
Zekering traag 1 A (bevindt zich in de EPG-Sprint X)

1

Besturing EPG-Sprint X (uitvoering VS)
Zekering traag 1 A (bevindt zich in de EPG-Sprint X)

1

Poederinjector PI-F1

1

Aanzuigbuis ST 550/10

1

Handpistool PEM-X1
Verbindingsdelen Sprint

1

Sluitkoppeling met knikbeschermingsveer

1,3 m

Slang zwart,

6 mm

1,3 m

Slang blauw,

8 mm

1
1,3 m

Sluitkoppeling met knikbeschermingsveer
Slang rood,

8 mm

1

Contrastekker met knikbeschermingsveer

5

Klitt-kabelbinder
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1

Zuigervibrator compleet
Poederslang set

11x5000 mm; 0,43x196,85 inch

1

Aardingkabel 10 m; 32,81 ft

1

Netkabel

1

Starterpakket met reserveonderdelen Sprint
(wordt niet meegeleverd)
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13.3

LEVERINGSOMVANG EN ONDERDELENLIJSTEN VAN DE POEDERHANDINSTALLATIE
SPRINT 60 L RESERVOIR

(zonder triltafel)

2

5
4
3

9
6

1

P_01782

Bestelnr.

Omschrijving
Handinstallatie Sprint 60L C (uitvoering standaard)
Handinstallatie Sprint 60L C (uitvoering VS)

1

Wagen 60L

1

Besturing EPG-Sprint X
Zekering traag 1 A (bevindt zich in de EPG-Sprint X)

1

Besturing EPG-Sprint X (uitvoering VS)
Zekering traag 1 A (bevindt zich in de EPG-Sprint X)

1

Poederinjector PI-F1

1

Handpistool PEM-X1
Verbindingsdelen Sprint

1

Sluitkoppeling met knikbeschermingsveer

1,3 m

Slang zwart,

6 mm

1,3 m

Slang blauw,

8 mm

1
1,3 m

Sluitkoppeling met knikbeschermingsveer
Slang rood,

8 mm
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1

Contrastekker met knikbeschermingsveer

5

Klittkabelbinder
Poederslang set

11x5000 mm; 0,43x196,85 inch

1

Aardingkabel 10 m; 32,81 ft

1

Netkabel

Wordt niet meegeleverd, bestel deze a.u.b. apart:

13.4

1

Poederreservoir 60 l

1

Poederreservoir 25 l

1

Startpakket met reserveonderdelen Sprint

LIJST MET RESERVEONDERDELEN WAGEN

8
7
2

6

3

5

1

P_01784

Bestelnr.

8

4

1
1

Omschrijving
Injectorhouder Sprint compleet
Bus aanzuigbuis

1
2
1
1

Klembeugel
Instelvoet
Moer
Geleidingsbus

1
1

Pistoolhouder
Kabeldoorvoer

9950817

Slijtdeel
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13.5

AANZUIGBUIS ST 550/10

4

5

1

3
2
P_01155

Bestelnr.

Omschrijving

1

Aanzuigbuis ST 550/10

1

Fluïdisatiekroon

1

Fluïdisatiering

1

Steeknippel G1/8"

1

Verlenging

Slijtdeel
Behoort niet tot de basisuitrusting, is echter verkrijgbaar als speciaal toebehoren.
Uitsluitend als set verkrijgbaar.
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13.6

TRANSPORTINRICHTING SN-2 550/10

3

2

1

P_00577

Bestelnr.

Omschrijving
Transportinrichting SN-2 550/10

2

Fluïdisatiekroon

2

Fluïdisatiering

1

Steeknippel G1/8"

Slijtdeel
Behoort niet tot de basisuitrusting, is echter verkrijgbaar als speciaal toebehoren.
Uitsluitend als set verkrijgbaar.
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13.7

PERSLUCHTVOORZIENING

Weergave achterkant van de besturing

3
2

P_01154

1

Bestelnr.

Omschrijving

1

2/2-wegmagneetklep

1

Smoorklep fluïdelucht

1

Filterafscheider
Persluchtaansluitslang 18,5 x 12,5 mm

Slijtdeel
Behoort niet tot de basisuitrusting, is echter verkrijgbaar als speciaal toebehoren.
Uitsluitend als set verkrijgbaar.
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13.8

POEDERINJECTOR PI-F1

8

9

10

5

5

7

4

1

11

2
3

P_00894

Bestelnr.

Omschrijving
Poederinjector PI-F1

1

Insert slangpilaar

1

Geleidspuitkop

1

Wartelmoer

1

Injectiespuitkop

2

Veerterugslagventiel

1

Afdichtring

1

Snelkoppeling stekker

1

Snelkoppeling contra

1

Afdichtring

2

Afdichtring, elektrisch geleidend

Slijtdeel
Behoort niet tot de basisuitrusting, is echter verkrijgbaar als speciaal toebehoren.
Uitsluitend als set verkrijgbaar.
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13.9

HICOAT-ED POMP-F

8

9

10

5

5

7

4

1

11

2

3
P_00889

Bestelnr.

Omschrijving
HiCoat-ED pomp-F

1

Vangspuitkop low air

1

Slanghuls

1

Wartelmoer

1

Injectiespuitkop

2

Veerterugslagventiel

1

Afdichtring

1

Snelkoppeling stekker

1

Snelkoppeling contra

1

Afdichtring

2

O-ring, elektrisch geleidend

Slijtdeel
Behoort niet tot de basisuitrusting, is echter verkrijgbaar als speciaal toebehoren.
Uitsluitend als set verkrijgbaar.
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13.10 RESERVOIR 60 L /25 L

11
9
13
3
10
5
19
24
20
1
6
7
17
4
21
2
8
15
P_01156

14
16

84

UITGAVE 01/2013

BESTELNUMMER DOC 2337609

SPRINT

GEBRUIKSAANWIJZING

1

Bestelnr.

Omschrijving
Poederreservoir 60 l

1

Poederreservoir 25 l

1

Poederreservoir 60 l

1

Poederreservoir 25 l

1

Bodemhuis

1

Deksel

1

Fluïdisatiebodem

1,10m

Sponsrubber afdichting

6

Spansluiting

12

Cilinderschroef

1

Snelkoppeling opschroefstekker

1

Slangnippel

1

Zeskantmoer
Afzuigluchtslang 17x3

1

Injectoraansluiting compleet

1

Gekartelde moer

2

Onderlegschijf

1

Aardingskabel compleet

12

Getande ring

1

Kabelwartel

1

Aanzuigbuis 60 l

1

Aanziugbuis 25 l

1,10m

Bodemafdichting

2

O-ring

Slijtdeel
Behoort niet tot de basisuitrusting, is echter verkrijgbaar als speciaal toebehoren.
Uitsluitend als set verkrijgbaar.
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14 SLIJTDELEN

Bestelnr.

Omschrijving
Vlakstraalspuitkop X1 compleet

P_01664

P_01665

Stootkegel D18 compleet
Stootkegel D25 compleet
Stootkegel D34 compleet

Spleetspuitkop voor PEM-T3
P_00696

Stootkegel ( 22 mm; 0,87 inch) voor PEM-T3
P_00697

Fluïdisatiekroon aanzuigeenheid
P_00723

Fluïdisatiering aanzuigeenheid
P_00698

Insert slangpilaar voor poederinjector PI-F1
P_00699

Vangspuitkop ED-pomp
P_01826
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15 CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
15.1

AANWIJZING OVER PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Op basis van een met ingang van 1-1-1990 geldende EG-verordening is de fabrikant
slechts dan voor zijn product aansprakelijk, wanneer alle delen van de fabrikant afkomstig
zijn of door hem werden vrijgegeven of als de apparaten vakkundig worden gemonteerd,
toegepast en onderhouden.
Bij het gebruik van toebehoren en reserveonderdelen van derden kan de aansprakelijkheid
geheel of ten dele komen te vervallen.
Met originele WAGNER-toebehoren en reserveonderdelen bent u er zeker van dat aan alle
veiligheidsvoorschriften is voldaan.

15.2

GARANTIECLAIM

Voor dit toestel geven wij garantie in de volgende omvang:
Alle onderdelen, die binnen een periode van 24 maanden bij éénploegendienst, 12 maanden
bij tweeploegendienst of 6 maanden bij drieploegendienst na de overdracht aan de koper,
onbruikbaar of sterk verminderd bruikbaar blijken te zijn, als gevolg van omstandigheden
vóór de overdracht – met name vanwege gebrekkige fabricage, constructiematerialen of
uitvoering – worden door ons kosteloos naar onze keuze gerepareerd of vervangen.
De garantie wordt zo geregeld, dat na onze beslissing het apparaat of afzonderlijke
onderdelen hiervan vervangen of gerepareerd worden. De hiervoor noodzakelijk te maken
kosten, in het bijzonder de kosten voor transport, arbeid en materialen, zijn voor onze
rekening, tenzij deze kosten hoger uitvallen, omdat het apparaat later naar een andere
locatie dan de vestigingsplaats van de besteller werd gebracht.
Wij geven geen garantie voor schade die door de volgende oorzaken veroorzaakt of mede
veroorzaakt is:
Ongeschikt of ondeskundig gebruik, onjuiste montage of inbedrijfstelling door de koper
of door derden, normale slijtage, onjuiste behandeling of onjuist onderhoud, gebruik van
ongeschikte coatingmaterialen of vervangingsmaterialen, en chemische, elektrochemische
of elektrische invloeden, voor zover de schade niet door een tekortkoming van onze zijde
is ontstaan.
Componenten, die niet door WAGNER geproduceerd werden, vallen onder de
oorspronkelijke garantie van de fabrikant.
De vervanging van een onderdeel verlengt niet de garantietijd van het apparaat.
Het apparaat dient direct na ontvangst te worden gecontroleerd. Duidelijke gebreken
moeten ter voorkoming van verlies van de garantie binnen 14 dagen na ontvangst van het
apparaat schriftelijk worden meegedeeld aan de leverancier of aan ons.
Wij behouden ons voor, de garantie door een aangesloten onderneming te laten vervullen.
Het toekennen van deze garantie is afhankelijk van het bewijs door rekening of
afleveringsbewijs. Blijkt uit de controle, dat er geen aanspraak op garantie is, dan zijn de
kosten van de reparatie voor de koper.
Duidelijk wordt gemaakt, dat deze garantieclaim geen beperking van de wettelijke resp.
de door onze algemene handelsvoorwaarden contractueel overeengekomen rechten
betekent.
J. Wagner AG
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15.3
15.3.1

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WAGEN

Hiermee verklaren wij, dat de in de handel gebrachte machine
- Wagen Airfluid/Wagen 60L
voldoet aan de volgende desbetreffende bepalingen:
- 94/9/EG (Atex-richtlijn)
- 2006/42/EG (machinerichtlijn)
- 2002/95/EG (RoHS-richtlijn)
- 2002/96/EG (WEEE-richtlijn)

Toegepaste normen, met name:
-

Toegepaste nationale technische normen en specificaties, in het bijzonder:

Markering:
II 3D c 80 °C

CE-verklaring van overeenstemming
De CE-verklaring van overeenstemming wordt met het product meegeleverd. De
verklaring kan indien gewenst onder vermelding van het product- en het serienummer
worden bijbesteld bij uw WAGNER-vertegenwoordiging.
Bestelnummer:
Wagen Airfluid/Wagen 60L 2329128

88

UITGAVE 01/2013

BESTELNUMMER DOC 2337609

SPRINT

GEBRUIKSAANWIJZING

15.3.2

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING BESTURING

Hiermee verklaren wij, dat de in de handel gebrachte machine
- EPG-Sprint X, bestelnr. 2324731
voldoet aan de volgende desbetreffende bepalingen:
- 94/9/EG (Atex-richtlijn)
- 2004/108/EG (EMC-richtlijn)
- 2002/95/EG (RoHS-richtlijn)
- 2002/96/EG (WEEE-richtlijn)

Toegepaste normen, met name:

Markering:
0102

II 3(2)D IP 64 80 °C

CE-verklaring van overeenstemming
De CE-verklaring van overeenstemming wordt met het product meegeleverd. De
verklaring kan indien gewenst onder vermelding van het product- en het serienummer
worden bijbesteld bij uw WAGNER-vertegenwoordiging.
Bestelnummer:
EPG-Sprint X 2327595
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15.3.3

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING POEDERPISTOOL

Hiermee verklaren wij, dat de in de handel gebrachte machine
- Handpistool PEM-X1, bestelnr. 2322587
voldoet aan de volgende desbetreffende bepalingen:
- 94/9/EG (Atex-richtlijn)
- 2006/42/EG (machinerichtlijn)
- 2004/108/EG (EMC-richtlijn)
- 2002/95/EG (RoHS-richtlijn)
- 2002/96/EG (WEEE-richtlijn)
Toegepaste normen, met name:

Toegepaste nationale technische normen en specificaties, in het bijzonder:

Markering:
II 2D 2mJ
0102
PTB 12 ATEX 5002
EN 50050-2: 2012
CE-verklaring van overeenstemming
De CE-verklaring van overeenstemming wordt met het product meegeleverd. De
verklaring kan indien gewenst onder vermelding van het product- en het serienummer
worden bijbesteld bij uw WAGNER-vertegenwoordiging.
Bestelnummer:
Handpistool PEM-X1 2326024
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15.4

CERTIFICAAT VAN EU-TYPEONDERZOEK
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15.5

FM-GOEDKEURING

ingediend
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Duitsland
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telefoon: +49/ 7544/ 505-0
Telefax: +49/ 7544/ 505-200
E-mail: service.standard@wagner-group.com

Zwitserland
J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
Postfach 663
CH- 9450 Altstätten
Telefoon: +41/ 71/ 757 2211
Telefax: +41/ 71/ 757 2222
E-mail: rep-ch@wagner-group.ch

België
Estee Industries
Leenbeekstraat 9
B- 9770 Kruishoutem
Telefoon: +32/ 9/ 388 5410
Telefax: +32/ 9/ 388 5440
E-mail: info@estee-industries.com

Dänemark
WAGNER Industrial Solution Scandinavia
Viborgvej 100, Skægkær
DK-8600 SILKEBORG
Telefoon: +45/ 70 200 245
Telefax: +45/ 86 856 027
E-mail: info@wagner-industri.com

Groot-Brittannië
WAGNER Spraytech (UK) Ltd.
The Couch House
2, Main Road
GB- Middleton Cheney OX17 2ND
Telefoon: +44/ 1295/ 714200
Telefax: +44/ 1295/ 710100
E-mail: enquiry@wagnerspraytech.co.uk

Frankreich
Wagner - Division Solutions Industrielles
Parc Gutenberg - Bâtiment F
8 voie la Cardon
F- 91127 PALAISEAU Cedex
Telefoon: +33/ 1/ 825/ 011111
Telefax: +33/ 1/ 69 19 46 55
E-mail: division.solutionsindustrielles@wagner-france.fr

Nederland
WAGNER Systemen Nederland
Proostwetering 105 C
NL- 3543 AC Utrecht
Telefoon: +31/ 30/ 2410 688
Telefax: +31/ 30/ 2410 765
E-mail: info@wagnersystemen.nl

Italië
WAGNER Itep S.p.A
Via Santa Veccia, 109
I- 22049 Valmadrera - LC
Telefoon: +39/ 0341/ 212211
Telefax: +39/ 0341/ 210200
E-mail: wagnerit@tin.it

Japan
WAGNER HOSOKAWA Micron Ltd.
No. 9, 1-Chome
Shodai Tajka, Hirakata-Shi
Osaka 673-1132
Telefoon: +81/ 728/ 566 751
Telefax: +81/ 728/ 573 722
E-mail: sempara@kornet.net

Oostenrijk
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telefoon: +49/ 7544/ 505-0
Telefax: +49/ 7544/ 505-200
E-mail: service.standard@wagner-group.com

Schweden
WAGNER Industrial Solutions Scandinavia
Skolgatan 61
SE - 568 31 SKILLINGARYD
Telefoon: +46/ 370/ 798 30
Telefax: +46/ 370/ 798 48
E-mail: info@wagner-industri.com

Spanien
WAGNER Spraytech Iberica S.A.
P.O.Boc., 132, Ctra. N- 340, KM. 1245,4
E- 08750 Molins de Rei (Barcelona)
Telefoon: +34/ 93/ 680 0028
Telefax: +34/ 93/ 680 0555
E-mail: info@wagnerspain.com

China
WAGNER Spraytech Shanghai Co Ltd.
4 th Flr. No. 395 Jiangchanxi Road
Shibei Industrial Zone
Shanghai 200436
Telefoon: +86/ 2166 5221 858
Telefax: +86/ 2166 5298 19
E-mail: wagnersh@public8.sta.net.cn

USA
WAGNER Systems Inc.
300 Airport Road, Unit 1
Elgin, IL 60123
Telefoon: +1/ 630/ 503-2400
Telefax: +1/ 630/ 503-2377
E-mail: info@wagnersystemsinc.com
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Bestelnr. 2337609
Duitsland
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telefoon +49/ (0)7544 / 5050
Telefax +49/ (0)7544 / 505200
E-mail: service.standard@wagner-group.com

Zwitserland
J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
Postfach 663
CH- 9450 Altstätten
Telefoon +41/ (0)71 / 757 2211
Telefax +41/ (0)71 / 757 2222
E-mail: rep-ch@wagner-group.ch

www.wagner-group.com

