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1

ALGEMEEN

1.1

VOORWOORD

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

1.2

WAARSCHUWINGEN, AANWIJZINGEN EN SYMBOLEN 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
lichamelijk 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
lichamelijk 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 lichamelijk
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.

Let op - geeft informatie over bijzonderheden en handelingen.
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1.3

TALEN

De gebruiksaanwijzing is verkrijgbaar in de volgende talen:
Duits
2354911
Engels
Frans
2354914
Italiaans
Spaans
2354916
Russisch
Chinees
2354918
Portugees
Nederlands
2388017

1.4

2354913
2354915
2354917
2368375

AFKORTINGEN

Bestelnr.

Aantal stuks
Positie
Aanduiding in lijsten met reserveonderdelen
Bestelnummer
Reserveonderdeel
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1.5

BEGRIPPEN IN DE ZIN VAN DEZE HANDLEIDING

Reinigen
Spoelen

Handmatig reinigen van apparaten en apparaatonderdelen
met reinigingsmiddel
Inwendig doorspoelen van de verfgeleidende delen met perslucht

Personeelskwalificaties
Geïnstrueerde persoon Is op de hoogte van de aan hem/haar opgedragen taken, de
mogelijke gevaren bij onjuist gedrag alsmede over de vereiste
veiligheidsinrichtingen en -maatregelen.
Elektrotechnisch
Is door een erkend elektricien geïnstrueerd over de aan hem/
geschoolde persoon
haar opgedragen taken, de mogelijke gevaren bij onjuist
gedrag alsmede over de vereiste veiligheidsinrichtingen en
-maatregelen.
Erkend elektricien
Kan op grond van vakopleiding, kennis en ervaringen alsmede
kennis van de betreffende bepalingen de opgedragen taken
inschatten en mogelijke gevaren waarnemen.
Bevoegd persoon
Persoon die op grond van vakopleiding, ervaring en actuele
conform TRBS 1203
beroepsactiviteiten over voldoende knowhow beschikt op
(2010)
het gebied van explosiebeveiliging, bescherming tegen
drukgevaren en elektrische gevaren (indien van toepassing)
en met de actuele en algemeen geldende regels van de
techniek vertrouwd is, zodat deze de werkveiligheid bij
gebruik van apparaten en coatinginstallaties kan controleren
en beoordelen.
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2

GEBRUIK CONFORM DE VOORSCHRIFTEN

2.1

TYPE APPARAAT

Universeel besturingsapparaat voor het regelen van elektrostatische hand- en automatische
poederpistolen.

2.2

SOORT TOEPASSING

Het besturingsapparaat EPG-SPRINT XE is voor het regelen van elektrostatische hand- en
automatische poederpistolen van het type A-P (2 mJ) conform DIN EN 50177 bestemd.

WAARSCHUWING
Verkeerd gebruik!
Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
Er mogen uitsluitend originele WAGNER spuitpistolen op het
besturingsapparaat EPG-SPRINT XE worden aangesloten.
De handspuitpistolen PEM-C3R en PEM-T3R mogen niet op de
EPG-SPRINT XE worden aangesloten.

2.3

TOEPASSING IN OMGEVINGEN WAAR ONTPLOFFINGSGEVAAR HEERST

Het besturingsapparaat EPG-SPRINT XE is conform typeonderzoek PTB 12 ATEX 5001 voor
het gebruik met poederpistolen van het type A-P tot 2 mJ bestemd.
Het besturingsapparaat EPG-SPRINT XE mag onder de volgende voorwaarden in de zone
met stofexplosiegevaar (zone 22) worden gebruikt:
De besturing is correct in de rack gemonteerd.
De rack is aan de achterzijde met gereedschap veilig en correct met het bijbehorende
deksel afgesloten.
Alle niet benodigde aansluitingen (netuitgang, afstandsbediening) zijn met stofkappen
afgesloten.
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2.4

VEILIGHEIDSTECHNISCHE PARAMETERS

WAGNER stelt zich niet aansprakelijk voor schade die door niet beoogd gebruik is ontstaan.
Elektrostatische spuitinstallaties mogen alleen in onbeschadigde toestand worden
gebruikt, beschadigde apparaten moeten onmiddellijk buiten werking gesteld en
gerepareerd worden.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor het verwerken van door WAGNER aanbevolen
materialen.
Gebruik het apparaat uitsluitend in zijn geheel.
Stel de veiligheidsvoorzieningen niet buiten werking.
Reserveonderdelen en toebehoren kunnen voor de veiligheid relevante eigenschappen
hebben:
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en toebehoren van WAGNER.
Het gebruik van de besturing is uitsluitend onder de volgende voorwaarden 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

2.5

REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN VERKEERD GEBRUIK

Coaten van niet geaarde werkstukken
Gebruik van gebrekkige componenten en toebehoren
Gebruik met niet toegestane poederpistolen

10
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2.6

RESTRISICO'S

Restrisico's zijn risico's die ook bij gebruik conform de voorschriften niet kunnen worden
uitgesloten.
Eventueel maken waarschuwings- en verbodsborden op plaatsen waar risico's bestaan,
attent op bestaande restrisico's.

Restrisico
Huidcontact met
poederlakken en
reinigingsmiddelen

Bron
Gevolgen
Omgang met
Huidirritatie,
poederlakken en
allergieën
reinigingsmiddelen

Poederlak in de
lucht buiten de
gedefinieerde
werkzone

Lakken buiten
de gedefinieerde
werkzone

Inademen
van stoffen
die gevaarlijk
zijn voor de
gezondheid

Specifieke maatregelen
Veiligheidskleding dragen

Levensfase
Gebruik,

Veiligheidsinformatiebladen
in acht nemen
Werk- en gebruiksinstructies
in acht nemen

onderhoud,
demontage
Gebruik,
onderhoud
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3

MARKERING

3.1

MARKERING EXPLOSIEBEVEILIGING VOLGENS ATEX

Het apparaat is conform keuringscertificaat PTB 12 ATEX 5001 geschikt voor toepassing op
plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
0102

CE:
0102:
Ex:
II:
3:
(2):
D:

3.2

II 3(2)D
Europese Gemeenschappen
Nummer van de genoemde instantie, die de erkenning van de kwaliteitsborging
van de productie afgeeft
Symbool voor explosiebeveiliging
Apparaatgroep II
Categorie 3 (zone 22)
Invloed op de apparatuur van categorie 2
Ex-atmosfeer stof

TOEGESTANE APPARAATCOMBINATIES

De volgende poederspuitpistolen kunnen op de EPG-SPRINT XE worden aangesloten:
Handspuitpistolen
Corona spuitpistool
Tribo spuitpistool
Automatische spuitpistolen
Corona spuitpistool
Corona spuitpistool
Tribo spuitpistool
Tribo spuitpistool

PEM-X1, PEM-X1 CG, PEM-C3, PEM-C4,
PEM-C4-Ergo
PEM-T3

PEA-C3, PEA-C4
PEA-C3XL, PEA-C4XL
PEA-T3
PEA-T3XL

Oudere of andere pistooltypes mogen uitsluitend na overleg met WAGNER op het
besturingsapparaat worden aangesloten.
Toegestane apparaatcombinaties voor VS en Canada zie hoofdstuk 14.5 "FM-goedkeuring".
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3.3

TYPEPLAATJE

Main switch

Output to gun
Ausgang zur Pistole

I

O

U max. 22 Vpp
I max. 0,9 A

Spraygun
Sprühpistole

Hauptschalter

Remote
Fernsteuerung

Made in Switzerland

0102

PTB 12 ATEX 5001
Tested / Geprüft : EN50050-2, EN50177
Type / Typ:

Zulässige Gerätekombination
siehe Betriebsanleitung

250VAC

Year of manufacture:
Baujahr :

(slow blow)

250VAC

90-250 VAC 47-63 Hz

Line Power:
Eingangsleistung:

Fuse
F2
Sicherung 2 AT

Do NOT disconnect when energized!
NICHT unter Spannung trennen!

Mains
power
input
Netzeingang

Mains
output
vibrator
Netzausgang
Rüttler

For operation all ports must be fitted
with a plug or the protection cap.

Prot. Class:
Schutzart:

max. 110 W
IP64

Für den Betrieb in der Zone 22
müssen alle Anschlüsse mit Stecker
oder Schutzkappe versehen sein.

EPG-Sprint XE
FM approved for CL II, Div 2, Grps E, F, &G
Ambient temp range 5C to 40C T5
In accordance with control document: 2309729

6.....8 bar
87..116 psi
Clean and
dry air
Saubere und
trockene Luft

Made in Switzerland

0102

II 3(2)D

Wagner International AG
CHí9450 Altstätten

PTB 12 ATEX 5001
Tested / Geprüft : EN50050-2, EN50177

Acceptable equipment combination
see operator manual

Type / Typ:

Zulässige Gerätekombination
siehe Betriebsanleitung

EPG-SPRINT XE

Serial No.:
Serie Nr.:
Year of manufacture:
Baujahr :

6.5.2 (ISO 8573.1)

Voltage:
Spannung:
Feeding air
Förderluft

Overvoltage Category II
and pollution Degree 2

Air input
Lufteingang

EPG-SPRINT XE

Serial No.:
Serie Nr.:

Voltage:
Spannung:

F1
2 AT

II 3(2)D

Wagner International AG
CHí9450 Altstätten

Acceptable equipment combination
see operator manual

Dosage air
Dosierluft

Atomizing air
Zerstäuberluft

90-250 VAC 47-63 Hz

Line Power:
Eingangsleistung:
Prot. Class:
Schutzart:

max. 110 W
IP64

P_02656
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4

ALGEMENE VEILIGHEIDSTIPS

4.1

VEILIGHEIDSTIPS VOOR DE EXPLOITANT

Houd deze handleiding altijd ter beschikking op de plek waar het apparaat wordt
gebruikt.
Plaatselijke richtlijnen met betrekking tot arbeidsveiligheid en ongevallenpreventievoorschriften
moeten te allen tijde worden nageleefd.

4.1.1

ELEKTRISCHE APPARATEN EN PRODUCTIEMIDDELEN

Plan deze in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidseisen met het oog op
gebruikswijze en omgevingsinvloeden.
Alleen door elektriciëns laten onderhouden.
Bedien deze in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften en elektrotechnische
voorschriften.
Laat deze bij gebreken onmiddellijk repareren.
Stel deze buiten werking, zodra verder gebruik gevaar oplevert.
Schakel ze spanningsloos, voordat met werkzaamheden aan actieve delen wordt
begonnen.
Apparaat tegen onbevoegd opnieuw inschakelen borgen. Informeer het personeel
over geplande werkzaamheden.
De voorschriften voor elektrische veiligheid in acht nemen.

4.1.2

GEKWALIFICEERD PERSONEEL

Zorg ervoor dat het apparaat uitsluitend door voldoende opgeleid personeel wordt
gebruikt, onderhouden en gerepareerd.

4.1.3

VEILIGE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

De vloer van de werkplek moet elektrostatisch geleidend zijn (meting volgens EN 1081
en EN 61340-1).
De schoenen die door de bedieners worden gedragen moeten voldoen aan de eisen
van 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.
Zorg ervoor 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

VEILIGHEIDSTIPS VOOR HET PERSONEEL

Neem de informatie in deze handleiding altijd in acht, met name de algemene
veiligheidstips en de waarschuwingen.
Plaatselijke richtlijnen met betrekking tot arbeidsveiligheid en ongevallenpreventievoorschriften
moeten te allen tijde worden nageleefd.
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.
Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat, bij 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.
De te coaten werkstukken moeten worden geaard.
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

Voor begin van de reinigingswerkzaamheden of andere handmatige werkzaamheden
in het spuitzone moet de hoogspanning uitgeschakeld en tegen opnieuw inschakelen
geborgd zijn.
Persluchttoevoer sluiten en apparaat drukloos maken.
Apparaat tegen onbevoegd opnieuw inschakelen borgen.
Voor de reinigingsvloeistof mogen geen elektrisch geleidende reservoirs worden
gebruikt, de reservoirs moeten geaard zijn.
Niet ontvlambare reinigingsvloeistoffen verdienen de voorkeur.
Ontvlambare reinigingsvloeistoffen mogen alleen worden toegepast, wanneer na
uitschakelen van de hoogspanning 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
0,24 mJ overeenkomend met 60 nC.
Het vlampunt van de reinigingsmiddelen moet minimaal 15 K boven de
omgevingstemperatuur liggen.
Voor het verwijderen van stofafzetting 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).

4.3

VEILIGHEIDS- EN CONTROLEVOORZIENINGEN

Veiligheids- en controlevoorzieningen mogen niet verwijderd, gewijzigd of buiten
werking gesteld worden.
Controleer regelmatig of deze correct functioneren.
Als gebreken bij veiligheids- en controlevoorzieningen worden vastgesteld, dan mag
de installatie niet worden gebruikt tot het probleem is opgelost.

16

UITGAVE 07/2015

BESTELNUMMER DOC2388017

EPG-SPRINT XE

GEBRUIKSAANWIJZING

4.4

VEILIGHEIDSMARKERINGEN

De poedercoatcabine is bij de werkplekopeningen voorzien van waarschuwingsborden
voor de gebruikers.
De afmetingen van de borden komen overeen met de standaardserie Ø 100 mm; 3,94 inch.
De aan te brengen waarschuwingsborden worden hieronder weergegeven.

Hoogspanning!
In de schakelkast:
(25 mm; 0,98 inch)
Spanning vóór de
hoofdschakelaar

Gevaar voor beknelling!

Explosieve atmosfeer!

Verboden voor personen
met pacemakers!

Gevaar voor struikelen!

Spring niet in de cabine!
Gevaar om uit te glijden!

Vuur, open vlam en roken
verboden!

Verboden voor onbevoegden!

Elektrostatisch geleidende
schoenen dragen!

Gebruikshandleiding lezen!
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5

BESCHRIJVING

5.1

TOEPASSINGSGEBIEDEN

WAARSCHUWING
Verkeerd gebruik!
Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
Er mogen uitsluitend originele WAGNER spuitpistolen op het
besturingsapparaat EPG-SPRINT XE worden aangesloten.
De handspuitpistolen PEM-C3R en PEM-T3R mogen niet op de
EPG-SPRINT XE worden aangesloten.

Het besturingsapparaat EPG-SPRINT XE kan afzonderlijk worden gebruikt in handspuitinstallaties
of in combinatie met een automatisch systeem.
Wanneer een Corona pistool is aangesloten, zijn de Corona-stroomschaal en de
hoogspanningsvoeding en -besturing actief.
Wanneer een tribo-pistool is aangesloten, is de tribo-stroomschaal actief en zijn de
hoogspanningsvoeding en -besturing uitgeschakeld.
Het besturingsapparaat herkent eveneens of een hand- of automatisch spuitpistool is
aangesloten. Wanneer een automatisch pistool is aangesloten, kan het besturingsapparaat
uitsluitend via de Remote-aansluiting worden aangestuurd.
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5.2

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen:
Hoogte
Breedte
Diepte (zonder bedieningselementen)
Gewicht
Elektrisch:
Net (AC) ingang
Frequentie
Opgenomen vermogen
Net (AC) uitgang
Uitgangsspanning pistool
Uitgangsstroom pistool
Hoogspanning
Coronastroombegrenzing
Meetbereik tribostroom
Limieten tribostroom
Tribostroombegrenzing

136 mm; 5,35 inch
270 mm; 10,63 inch
200 mm; 7,87 inch
3,3 kg; 7,28 lb

90 VAC-250 VAC
47 Hz-63 Hz
maximaal 120 W
Trilmotor maximaal 70 W
maximaal 22 Vpp
maximaal 0,9 A
10-100 kV (instelbaar in stappen van 1 kV)
5 μA-120 μA (instelbaar in stappen van
1 μA)
0 μA-15 μA
0 μA-5 μA (instelbaar in stappen van 0,1 μA)
hoger dan 12 μA
(ATEX: uitschakelen van het apparaat)

EX-markering
Conform EN (ATEX, EN)
II 3(2)D
Conform Class & Division (Noord-Amerika) Class II, Division 2, Group E, F and G
Pneumatisch:
Ingangsluchtdruk
Luchthoeveelheid
Som van doseer- en transportlucht
Pistoollucht
Vereiste persluchtkwaliteit volgens
ISO 8573.1, 2010
Diameter aansluitslang

8 mm; 0,315 inch

Omgevingsvoorwaarden:
Bedrijfstemperatuurbereik

5-40 °C; 41-104 °F

0,6-0,8 MPa; 6-8 bar; 87-116 psi
maximaal 15 m³/h
1-6 m³/h
0,05-4,0 m³/h
6.5.2
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WAARSCHUWING
Oliehoudende afvoerlucht!
Vergiftigingsgevaar door inademing.
Slechte kwaliteit van de opgebrachte verflaag.
Perslucht vrij van olie en water beschikbaar stellen
(kwaliteitsnorm 6.5.2 conform ISO 8573.1, 2010)
6.5.2 = deeltjesdichtheid ≤ 5 mg/m3; drukdauwpunt ≤ +7 °C;
oliegehalte ≤ 0,1 mg/m3

LET OP
Persluchtkwaliteit, accessoires
Gevaar van materiële schade.
Gebruik het besturingsapparaat alleen met perslucht die de voorgeschreven kwaliteit
heeft.
Gebruik het besturingsapparaat alleen met originele toebehoren van WAGNER.
Als deze voorwaarden niet in acht worden genomen komt de garantie te vervallen.

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.
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5.3

GOEDGEKEURD TOEBEHOREN

Alleen de in hoofdstuk "Toebehoren" van deze gebruiksaanwijzing genoemde toebehoren
mogen op het besturingsapparaat EGP-SPRINT XE 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.

5.4

LEVERINGSOMVANG

Bestelnr.
2353221
tot de basisuitrusting behoren:
2327595
2354911
zie hoofdstuk 1.3

Omschrijving
EPG-SPRINT XE
Conformiteitsverklaring
Gebruiksaanwijzing Duits
Gebruiksaanwijzing in de overeenkomstige
landstaal
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5.5 BEDIENINGSELEMENTEN
5.5.1 BEDIENINGSELEMENTEN AAN DE VOORKANT
5
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3 4
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SPRINT X

P_01743

28

27

30 29

31 32 34

36 37 35

33

24

1 Indicatielamp "hoogspanning"
Brandt groen
Indicatiebereik: 0-100 kV
Resolutie: 10 kV
Puntindicatie: ingestelde spanning
Balkindicatie: gemeten spanning
2 LED-display "Corona- of tribo-stroom"
Brandt groen
Triboschaal:
Wanneer een Tribo-pistool is aangesloten en geselecteerd
Balkweergave: als het poedertransport ingeschakeld is
Indicatiebereik: 0-5 μA
Resolutie: 0,5 μA
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
17 Druktoets "Spoelen"
Voor het activeren van de injector- en slangspoeling
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18 LED-display "Spoelen"
Brandt blauw als de spoelfunctie geactiveerd is
19 LED-weergave, 7 segmenten, drie tekens
Geeft na een geactiveerde functie de exacte waarde weer:
"Totale hoeveelheid lucht; verstuivings-, ionisatie-, Tribo-lucht; extra recepten;
hoogspanning; stroombegrenzing; hoeveelheid poeder"
Weergave van de foutcode 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: 1-6 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: 0,05-4 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 insteldraaiknop
Dynamische digitale insteldraaiknop met 32 posities per omwenteling
De verstelsnelheid is evenredig met de omwentelingssnelheid
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 het extra recept gebeurd
middels een draairegelaar 24 en wordt in de LED-weergave 19 weergegeven
Keuze van de recepten 5 tot 50
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
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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)
34 LED-display "Totale luchthoeveelheid"
Brandt groen
Weergavebereik: 1-6 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)
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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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5.5.2

2

AANSLUITINGEN AAN DE ACHTERKANT VAN EPG-SPRINT XE

1

10

Main switch

11

Output to gun
Ausgang zur Pistole

I

O

6

U max. 22 Vpp
I max. 0,9 A

Spraygun
Sprühpistole

Hauptschalter

12

0102

Made in Switzerland

Remote
Fernsteuerung

PTB 12 ATEX 5001
Tested / Geprüft : EN50050-2, EN50177

Acceptable equipment combination
see operator manual

Type / Typ:

Zulässige Gerätekombination
siehe Betriebsanleitung

250VAC

(slow blow)

250VAC

Do NOT disconnect when energized!
NICHT unter Spannung trennen!

Mains
power
input
Netzeingang

Year of manufacture:
Baujahr :

P_02653

1

90-250 VAC 47-63 Hz

4

For operation all ports must be fitted
with a plug or the protection cap.

Prot. Class:
Schutzart:

6.....8 bar
87..116 psi
Clean and
dry air
Saubere und
trockene Luft

max. 110 W
IP64

Für den Betrieb in der Zone 22
müssen alle Anschlüsse mit Stecker
oder Schutzkappe versehen sein.

6.5.2 (ISO 8573.1)

Feeding air
Förderluft

Dosage air
Dosierluft

Atomizing air
Zerstäuberluft

Overvoltage Category II
and pollution Degree 2

Mains
output
vibrator
Netzausgang
Rüttler

13

EPG-SPRINT XE

Line Power:
Eingangsleistung:

Fuse
F2
Sicherung 2 AT

Air input
Lufteingang

Serial No.:
Serie Nr.:

Voltage:
Spannung:

F1
2 AT

II 3(2)D

Wagner International AG
CH 9450 Altstätten

EPG-Sprint XE
FM approved for CL II, Div 2, Grps E, F, &G
Ambient temp range 5C to 40C T5
In accordance with control document: 2309729

3

5

14

9

8

7

13

Hoofdschakelaar netaansluiting
0 = het besturingsapparaat is uitgeschakeld
I = het besturingsapparaat is ingeschakeld

2

Primaire zekering (2 stuks)
2 Ampère traag

3

Netingang
Universele ingang: 90 VAC-250 VAC

4

Netuitgang
Geschakeld voor trilmotor

5

Gekartelde moer
Voor het aansluiten van de bedrijfsaarde
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6

Persluchtingang
Drukbereik: 0,6-0,8 MPa; 6-8 bar; 87-116 psi
Luchthoeveelheid: maximaal 15 m³/h
Diameter aansluitslang 8 mm; 0,315 inch

7

Persluchtuitgang extra lucht
Corona pistool: verstuiverlucht
Tribo-pistool: Tribo-lucht

8

Persluchtuitgang doseerlucht
Voor de poederinjector

9

Persluchtuitgang transportlucht
Voor de poederinjector

10 Pistoolaansluiting
Voor het aansluiten van een Corona- of Tribo-pistool
11 Remote aansluiting
Start/stop-ingang voor automatische pistolen
Bedrading zie servicehandleiding
12 Afdekking van service-aansluiting
Is uitsluitend bedoeld voor WAGNER-servicepersoneel!
13 Bevestigingen
Voor montage in het rack
14 FM-merkteken
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6

MONTAGE EN INBEDRIJFSTELLING

6.1

KWALIFICATIE VAN HET MONTAGE-/INBEDRIJFSTELLINGSPERSONEEL

WAARSCHUWING
Ondeskundige installatie/bediening!
Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
Het voor het in gebruik nemen verantwoordelijke personeel
moet voldoen aan alle vakkundige voorwaarden voor een veilig
in gebruik nemen.
Bij het in gebruik nemen en alle werkzaamheden de
gebruiksaanwijzing en de veiligheidsbepalingen van de
aanvullend benodigde systeemcomponenten lezen en
opvolgen.

6.2

OPSLAGVOORWAARDEN

Het besturingsapparaat moet tot aan de montage op een schokvrije, droge en zoveel
mogelijk stofvrije plaats worden opgeslagen. Het besturingsapparaat mag niet buiten
gesloten ruimtes worden opgeslagen.
De luchttemperatuur op de plaats van opslag moet binnen een temperatuurbereik tussen
5-45 °C; 41-113 °F liggen.
De relatieve luchtvochtigheid op de plaats van opslag mag niet meer dan 75% bedragen.

6.3

MONTAGE- EN INBEDRIJFSTELLINGSVOORWAARDEN

De luchttemperatuur op de plaats van montage moet in een temperatuurbereik tussen
5-40 °C; 41-104 °F liggen.
Afhankelijk van de gebruikte poederlak kan de maximaal toegestane omgevingstemperatuur voor een veilig gebruik duidelijk onder +40 °C; 104 °F liggen.
De relatieve luchtvochtigheid op de montageplaats mag niet meer dan 75% bedragen.
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AANSLUITEN VAN HET HANDPISTOOL

Corona- of Tribo spuitpistool

Elektrische aansluitkabel

I

O

EPG-SPRINT XE

Netingang
Netuitgang
Trilmotor

P_01745

6.4

Centrale
persluchtinstallatie
(0,6-0,8 MPa; 6-8 bar;
87-116 psi)
Slangdiameter:
8 mm; 0,315 inch
Verstuivings- of tribolucht,
transparant

Aardkabel naar bedrijfsaarde
Doseerlucht, blauw

Transportlucht, rood

Poederinjector

Poedertransport, transparant

Bijv. naar poederreservoir
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6.5

AANSLUITEN VAN HET AUTOMATISCHE PISTOOL

Tribo spuitpistool*
Elektrische
aansluiting

Corona spuitpistool

Verstuivingslucht

Tribolucht

Poederslangaansluiting
Elektrische aansluitkabel

Start/stop-ingang

I

EPG-SPRINT XE

O

P_02658

Netingang

Centrale
persluchtinstallatie
(0,6-0,8 MPa; 6-8 bar;
87-116 psi)
Slangdiameter:
8 mm; 0,315 inch
Verstuivings- of tribolucht,
transparant

Aardkabel naar bedrijfsaarde
Doseerlucht, blauw
Transportlucht, rood

Poederinjector

Poedertransport, transparant

Bijv. naar poederreservoir

* voor de verdeling van de luchtstromen is een Y-verdeelstuk (bestelnr. 9990149) nodig
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6.6

AARDING

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

WAARSCHUWING
Sterke poedernevel bij slechte aarding!
Gevaar voor vergiftiging.
Slechte kwaliteit van de opgebrachte verflaag.
Alle componenten van het apparaat aarden.
De te coaten werkstukken moeten worden geaard.

Om veiligheidsredenen moet het besturingsapparaat goed geaard zijn. De aardverbinding
naar de energietoevoer (stopcontact) wordt via de aardleiding tot stand gebracht, de
aardverbinding naar het werkstuk / naar de installatie wordt via de kartelschroef aan
de achterkant van het besturingsapparaat verricht. Beide verbindingen zijn absoluut
noodzakelijk. De aarding van het pistool gebeurt met een eerder beschreven correctie
installatie, via de pistoolkabel tussen besturingsapparaat en pistool.
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
zeer slechte bedekking
ongelijkmatige laagdikte
terugspuiting op pistool, d.w.z. verontreiniging
Voorwaarden voor de onberispelijke aarding en coating zijn:
Zuivere ophanging voor het werkstuk dat moet worden gecoat.
Aarding van de spuitcabine, transport- en ophanginrichting op de standplaats volgens
de gebruiksaanwijzingen of gegevens van de fabrikant.
Aarding van alle geleidende delen binnen het werkbereik.
De aardingsweerstand van het werkstuk mag 1 MΩ (megaohm) niet overschrijden.
(Aardlekweerstand gemeten bij 500 V of 1000 V.)
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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.
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 hangbaan, ophanginrichting en werkstuk
ontstaan, wanneer de elektrische contactpunten tussen hangbaan, ophanginrichting
en werkstuk niet voldoende ontlakt zijn en de werkstukken dus niet voldoende
geaard zijn!
Deze vonken kunnen sterke hoogfrequentie-storingen (EMC) veroorzaken.

6.6.1

AARDING VAN DE POEDERLAKINSTALLATIE

3

4

5

1

2

6
P_01120

7

1
2
3
4

Gebruik uitsluitend netkabels met aardlekdraad!
Verbind de aardingskabel met cabine en bedrijfsaarde!
Sluit de aardingskabel op een blank metalen punt van de cabine aan!
Verwijder de lak volledig van haken en andere delen van de
ophanginrichting!
5 Draag geen isolerende handschoenen!
6 Elektrostatisch geleidende schoenen dragen!
7 De vloer moet eletrostatisch geleidend zijn!
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7

GEBRUIK

7.1

KWALIFICATIE VAN HET BEDIENINGSPERSONEEL

WAARSCHUWING
Ondeskundige bediening!
Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
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.

7.2

VEILIGHEIDSTIPS

WAARSCHUWING
Ondeskundige bediening!
Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
Wordt er tijdens contact met poedermaterialen of
reinigingsmiddelen huidirritatie veroorzaakt, dan moeten
geschikte maatregelen worden getroffen, bijv. dragen van
veiligheidskleding.
De schoenen van het bedieningspersoneel moeten voldoen aan
EN ISO 20344. De gemeten isolatieweerstand mag 100 MΩ niet
overschrijden.
De veiligheidskleding, inclusief handschoenen, moet voldoen
aan EN ISO 1149-5. De gemeten isolatieweerstand mag 100 MΩ
niet overschrijden.
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LET OP
Schade aan het apparaat!
Het besturingsapparaat moet conform hoofdstuk 5 zijn aangesloten en geaard.
Na het inschakelen van het apparaat moet de opstartfase afgewacht worden. In
deze tijd wordt er een controle van de werking uitgevoerd. Na afloop van deze test
wordt dan het aangesloten pistooltype bepaald en weergegeven.
Bij gebruik als los apparaat in handspuitinstallaties mag tijdens de opstartfase
op het handspuitpistool de trekker niet ingedrukt worden. Door het indrukken
van de trekker herkent het apparaat een automatisch pistool en wacht op het
inschakelcommando door de Remote-besturing. Het apparaat kan niet ingeschakeld
worden.
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7.3

VOORBEREIDING VOOR INBEDRIJFSTELLING

7.3.1

MODI

De EPG-SPRINT XE ondersteunt de volgende modi:
Handpistoolmodus (handinstallatie met trilapparaataansturing)
Handpistoolmodus met externe aansturing (remote-interface met externe vrijgave
(noodzakelijk voor coating en reiniging) en om de reinigingsfunctie extern te besturen)
Automatisch pistoolbedrijf voor maximaal 1 automatisch pistoo
Doorlussen van de netspanning voor andere EPG-besturingsapparaten is niet mogelijk.
In de eerste twee genoemde modi moet de configuratieparameter C26 op OFF staan
(fabrieksinstelling). De modus wordt automatisch herkend door het besturingsapparaat
(parameter C26 moet op "OFF" staan, zie hoofdstuk 7.3.2).

7.3.2

PISTOOLHERKENNING

LET OP
Storingen
Druk tijdens het inschakelen en het daaropvolgende opstarten van de besturing
niet op de trekker van het pistool.

Het besturingsapparaat EPG-SPRINT XE herkent automatisch of een hand- of een
automatisch pistool op het besturingsapparaat is aangesloten (parameter C26 moet op
"OFF" zijn gezet). Daarvoor wordt bij het inschakelen gecontroleerd of de triggerschakelaar
ingedrukt is.
Triggerschakelaar ingedrukt, het gaat om een automatisch pistool. Het in- en
uitschakelen van het poedertransport wordt door een hogere besturing verricht via
de Remote-ingang.
Triggerschakelaar niet ingedrukt, het gaat om een handpistool. Het in- en uitschakelen
van het poedertransport wordt met de handtrigger van het handpistool verricht.
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7.3.3

HANDPISTOOLMODUS MET EXTERNE AANSTURING

Gebruikssituatie is het nacoaten van werkstukken in een automatische coatinginstallatie.
Het nacoaten gebeurt met een handpistool, maar het poedertransport gebeurt door het
poedercentrum van de automatische installatie. De EPG-SPRINT XE moet via de remoteinterface een vrijgavesignaal krijgen, zodat het apparaat mag reinigen en coaten. Eveneens
kan de reinigingsfunctie (continu-spoelen) extern worden aangestuurd. De functie moet
speciaal via configuratieparameter C26 worden geselecteerd.
Weergave op het apparaat:
LED "Automatisch pistool" knippert snel
LED "Automatisch pistool" uit

7.3.4

Er is geen vrijgavesignaal aanwezig
Er is een vrijgavesignaal aanwezig

BASIS-/FABRIEKSINSTELLINGEN

Het besturingsapparaat EPG-SPRINT XE is in de fabriek voor het gebruik met Corona handof automatische pistolen ingesteld. Daardoor kan het besturingsapparaat zonder verdere
instellingen direct in een handinstallatie of een automatisch pistool worden gebruikt.
Wordt het besturingsapparaat echter met een Tribo hand- of automatisch pistool gebruikt,
dan moet het pistooltype worden omgeschakeld. Deze omschakeling wordt in de
configuratie-instellingen verricht.
Alle anderen instellingen, configuraties en speciale functies haalt u a.u.b. uit het hoofdstuk
"Apparaatconfiguratie".
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7.4

RECEPTEN

Recepten zijn ervoor om langdurige instelwerkzaamheden tijdens het wisselen van
poeder of werkstuk te voorkomen. Daarvoor worden alle voor het coaten van een werkstuk
relevante parameters samengevat en onder een receptnummer opgeslagen.
Desgewenst kunnen deze dan weer via de recepttoetsen worden opgeroepen.
Een recept bij de EPG-Sprint XE bevat de volgende parameters:
Totale hoeveelheid lucht (hoeveelheid transport- en
doseerlucht)
Poeder hoeveelheid
Verstuiverlucht/Tribo-lucht
Hoogspanning
Stroombegrenzing
U/I-flank

[m³/h]
[%]
[m³/h]
[kV]
[μA]
[standaard, middel, zacht]

Het besturingsapparaat EPG-SPRINT XE heeft in totaal 50 voorgedefinieerde recepten.
Daarvan kunnen er 4 direct via de toetsen 5-8 geselecteerd worden, de overige 46 na een
druk op de toets "Extra recepten" 25, via de draairegelaar 24. Alle recepten kunnen door de
gebruiker voor zijn individuele eisen aangepast en opgeslagen worden.

5
6
2x
2x

7
8

25

Recept 1 "Vlak werkstuk": grote hoeveelheid poeder, hoge
oplading van het poeder.
Recept 2 "Tweede coating": kleine hoeveelheid poeder,
geringe oplading van het poeder.
Recept 3 "Profielwerkstuk": gemiddelde hoeveelheid
poeder, geringe oplading van het poeder.
Recept 4 "Dubbele klik"-functie: individuele instelling, die
door een dubbele klik op het handpistool of een druk op
deze toets wordt geactiveerd.
Recept nr. 5 t/m 50: kunnen na een druk op de toets met
draairegelaar 24 worden gekozen.

P_01746
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7.4.1

"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 onderdelen 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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7.5

AIR HIGH OUTPUT MODE (HOGE POEDERUITSTOOT)

Met de EPG-SPRINT XE is het mogelijk, de transport- en verstuivingslucht te combineren,
om een hoger transportluchtvolume te bereiken. Een hoog poedervolume is echter nog
van andere factoren afhankelijk. De lengte van de zuigslang en de lengte en de diameter
van de poederslang beïnvloeden ook het maximale poedervolume.

7.5.1

COMBINEREN VAN DE LUCHTUITGANGEN

Voor het combineren van de transport- en verstuivingslucht is een Y-stuk (bestelnr. 9990149)
nodig.

P_01177

Y-stuk

Let op:
De verstuivingslucht is in deze modus niet aanwezig.
De waarschuwingen 1-3 "te weinig transportlucht", "te weinig doseerlucht", "te weinig
verstuiverlucht" zijn in deze modus uitgeschakeld.
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7.5.2

HIGH OUTPUT MODE (C17) ACTIVEREN
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Druk toets "Flanksteilheid" 31 in en
houd deze ingedrukt.
Met de andere hand aan de universele
draairegelaar 24 draaien, tot op de LEDweergave 19 het getal "10" verschijnt.
Vervolgens de toets "Steilheid van de
karakteristiek" 31 loslaten. Het apparaat
staat nu in de configuratiemodus. Er
wordt de lopende tekst "configuration"
weergegeven.
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Voor de toegang tot de speciale
apparaatconfiguratie schakelt u het
apparaat met de toets "Stand-by" 15 op
"Stand-by". De gele LED "Stand-by" 16
brandt.

15

90

EPG

Cor

1.

100 %

0%

Tri

16

2.0 0.1

μA

kV

Werkvolgorde:

60

40

100 %

0%

EPG

SPRINT X

31

19

50

60

40
Tri

Cor

100

5

120

80

4

80

60

3

40

40

2

20

20

1

10

kV

Ø

30

20

m3/h

12

5.5 3.0

11

4.5 1.5

10
9
8

3.5 0.5

10

4.

70
Tri

80

2.5 0.3

90

2.0 0.1

μA

0%

100 %

EPG

P_01747

28

Op de LED-weergave 19 wordt nu de eerste
configuratie-instelling C11 weergegeven,
gelijktijdig knipperen de beide gele
LED-weergaves "Hoogspanning" 28 en
"Spuitstroom" 30.

SPRINT X

30
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5.

Selecteer parameter C17 met de
toets "Hoogspanning" 27 of
"Stroombegrenzing" 29.

6.

De ingestelde waarde van parameter
C17 wordt door een druk op de toets
"Flanksteilheid" 31 in het LED-display
19 weergegeven.
off = hoog transportluchtvolume
uitgeschakeld.
on = hoog transportluchtvolume
ingeschakeld.
Draai voor het wisselen van de waarde
naar "on" de universele draairegelaar
24 één stap met de wijzers van de klok
mee.
Draai voor het wisselen van de waarde
naar "off " de universele draairegelaar
24 één stap tegen de wijzers van de
klok in.

7.

Druk voor het opslaan van de instelling
"on" ca. 2 seconden lang op de toets
"Extra programma's" 25. De LEDweergave 19 wisselt terug naar de
weergave C17.
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Druk voor het verlaten van de
configuratiemodus twee keer op de
toets "Stand-by" 15.
Het besturingsapparaat staat nu in de
gebruiksmodus met een ingeschakeld
hoog poedertransport.
Deze instelling is "globaal" en in alle
recepten werkzaam.

P_01749
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7.6

WIJZIGEN EN OPSLAAN VAN RECEPTEN

7.6.1

RECEPTEN NR. 1-4

5
6
2x
2x

7
8

P_01750

De recepten 1-4 kunnen direct via de recepttoetsen 5-8 geselecteerd en opgeslagen worden.
Na het oproepen van het gewenste recept kunnen de afzonderlijke coatingparameters met
de overeenkomstige selectietoetsen opgeroepen en gewijzigd worden. De beschrijving
van de afzonderlijke parameters staat in de hoofdstukken 7.7.1-7.7.8. Na een verandering
van een parameter knippert de links naast de recepttoets geplaatste LED en laat de
gebruiker zien, dat er een parameterwaarde werd gewijzigd.
Het opslaan van de parameter moet als volgt worden uitgevoerd.
Druk voor het opnieuw gebruiken van de oorspronkelijk ingestelde waarden kort op
de desbetreffende recepttoets. De gewijzigde waarde wordt niet overgenomen.
Moeten de gewijzigde waarden echter worden opgeslagen, druk dan op de
desbetreffende recepttoets en houd deze ca. 2 seconden ingedrukt tot de LED naast
de toets snel knippert. Hiermee zijn de gewijzigde waarden opgeslagen.
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7.6.2

RECEPTEN NR. 5-50
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De recepten 5-50 kunnen indirect geselecteerd en opgeslagen worden. Druk daarvoor
eerst op de druktoets "Extra recepten" 25. Vervolgens brandt de gele LED "Extra recepten"
26 en de LED-weergave 19 geeft het actuele receptnummer weer. Door aan de universele
draairegelaar 24 te draaien kan het gewenste recept ingesteld worden. In het onderstaande
voorbeeld moeten de waarden in het receptnr. 10 worden ingesteld.
Werkvolgorde:
1.
2.
3.
4.

5.

Recept nr. 10 selecteren.
Gewenste waarden in het recept instellen (zie hoofdstuk 7.7.1-7.7.8).
Op de LED-weergave 19 wordt nu niet meer het huidige receptnummer, maar de
gewijzigde waarde weergegeven.
Druk voor het opslaan van de wijzigingen de toets "Extra recepten" 25 zo lang in,
tot in het LED-display 19 het voorafgaande receptnummer knipperend wordt
weergegeven.
Voor het opslaan van de waarden zijn er twee mogelijkheden:
Om het recept op het nu weergegeven receptnummer op te slaan de toets
"Extra recepten" 25 nog eens 2 seconden ingedrukt houden, tot de gele LED
"Extra recepten" 26 snel knippert. Daardoor zijn de gewijzigde waarden op het
oorspronkelijke recept opgeslagen.
Voor het opslaan van de wijzigingen op een ander receptnummer met de
universele draairegelaar 24 het gewenste receptnummer instellen, die nu
knipperend wordt weergegeven. Voor het opslaan van de waarden toets "Extra
recepten" 25 2 seconden ingedrukt houden, tot de gele LED "Extra recepten" 26
snel knippert. Daardoor zijn de wijzigingen op het ingestelde receptnummer
opgeslagen.
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7.7

INSTELLEN EN WIJZIGEN VAN DE COATINGPARAMETERS

7.7.1

INSTELLEN VAN HET TOTALE LUCHTHOEVEELHEID
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Druk voor het instellen van de totale hoeveelheid
lucht op de druktoets "Totale hoeveelheid lucht"
20. De gele lichtgevende diode 22 geeft aan, dat
de totale hoeveelheid lucht geselecteerd is.

2.

De totale hoeveelheid lucht kan nu met de
universele draairegelaar 24 van 1-6 m³/h met een
resolutie van 0,05 m³/h worden ingesteld. De
ingestelde waarde wordt op de LED-weergave 19
weergegeven.
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Rechts naast de druktoets "Totale hoeveelheid lucht" 20 bevindt zich de lichtgevende balk
"Totale lucht" 34. Op deze lichtgevende band wordt in de stand-by stand van de besturing
de ingestelde waarde als punt en met een ingeschakeld poedertransport de werkelijke
waarde als balk weergegeven.
Rechts van de lichtgevende balk bevindt zich de schaal voor de totale hoeveelheid lucht.
Links van de lichtgevende balk bevindt zich nog een schaal, deze geeft de diameter van
de slang weer. Met deze schaal wordt het verband tussen totale hoeveelheid lucht en
binnendiameter van de slang weergegeven (zie daarvoor de gebruiksaanwijzingen voor
de poederinjectoren PI-F1 en HiCoat ED-pomp-F). De binnendiameter van de slang staat
op de poederslang vermeld.
Voorbeeld:
Binnendiameter van de slang 11 mm
Totale lucht 4,5 m³/h
De totale hoeveelheid lucht kan zoals hierboven vermeld van 1-6 m³/h ingesteld worden. Wordt
bij een waarde van 1 m³/h deze waarde verder verkleind, dan verschijnt in de LED-weergave 19
het woord "off " en signaleert dat de totale luchttoevoer is uitgeschakeld. Daardoor wordt na
het inschakelen van het poedertransport de totale luchttoevoer niet ingeschakeld.
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7.7.2

INSTELLEN VAN DE HOEVEELHEID POEDER
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Druk voor het instellen van de hoeveelheid
poeder op de druktoets "Poederhoeveelheid".
De gele lichtgevende diode 37 geeft aan dat de
hoeveelheid poeder geselecteerd is.

2.

De hoeveelheid poeder kan nu met de universele
draairegelaar 24 van 0-100% met een resolutie van
1% worden ingesteld. De ingestelde waarde wordt
op de LED-weergave 19 weergegeven.
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Op de cirkelvormige lichtgevende band 33 wordt in de stand-by stand van de besturing de
ingestelde waarde als punt en bij ingeschakeld poedertransport de werkelijke waarde als
balk weergegeven. De instelling van de hoeveelheid poeder in % betekent de procentuele
verdeling van de luchtstromen.
Voorbeeld:
75% poederhoeveelheid betekent 75% van de totale hoeveelheid lucht wordt toegevoerd
aan de transportlucht en 25% aan de doseerlucht. Hoe hoger het aandeel transportlucht,
des te groter is de hoeveelheid poeder bij de opgegeven totale hoeveelheid lucht.
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7.7.3

INSTELLEN VAN DE EXTRA LUCHT (VERSTUIVER-/ IONISATIE-/ TRIBO-LUCHTHOEVEELHEID)

21 23

Werkvolgorde:
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Druk op de druktoets "Extra lucht" 21 voor het
instellen van de hoeveelheid extra lucht. De gele
LED 23 geeft aan dat de extra lucht is geselecteerd.

2.

De hoeveelheid extra lucht kan nu met de
universele draairegelaar 24 van 0,05-4,0 m³/h met
een resolutie van 0,05 m³/h worden ingesteld. De
ingestelde waarde wordt op de LED-weergave 19
weergegeven.
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35

Links naast de druktoets "Extra lucht" 21 bevindt zich de lichtgevende balk "Extra lucht"
35. Op deze lichtgevende band wordt in de stand-by stand van de besturing de ingestelde
waarde als punt en met een ingeschakeld poedertransport de werkelijke waarde als balk
weergegeven.
Afhankelijk van het pistool- en/of spuitkoptype zijn er verschillende hoeveelheden
lucht noodzakelijk. De correcte instellingen vindt u in de gebruiksaanwijzing van het
desbetreffende poederspuitpistool.
De extra hoeveelheid lucht kan, zoals hierboven beschreven, van 0,05-4 m³/h worden
ingesteld.
Het is niet mogelijk de extra lucht compleet uit te schakelen. Het pistool krijgt daardoor
altijd een minimale hoeveelheid extra lucht.
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7.7.4

HET INSTELLEN VAN DE HOOGSPANNING

Werkvolgorde:
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De hoogspanning kan nu met de
universele draairegelaar 24 van
10-100 kV met een resolutie van 1 kV
worden ingesteld. De ingestelde
waarde wordt op de LED-weergave
19 weergegeven.
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Druk
op
de
druktoets
"Hoogspanning" 27 voor het
instellen van de hoogspanning.
De gele lichtgevende diode 28
geeft aan dat de hoogspanning
geselecteerd is.
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1

Boven de druktoets "Hoogspanning" 27 bevindt zich de lichtgevende balk "Hoogspanning"
1. Op deze lichtgevende band wordt in de stand-by stand van de besturing de ingestelde
waarde als punt en bij ingeschakelde hoogspanning de werkelijke waarde als balk
weergegeven.
De hoogspanning kan zoals hierboven vermeld van 10-100 kV ingesteld worden. Wordt bij
een waarde van 10 kV deze waarde verder verkleind, dan verschijnt op de LED-weergave
19 het woord "off " en signaleert dat de hoogspanning uitgeschakeld is. Daardoor wordt
bij het inschakelen van het poedertransport de opwekking van hoogspanning niet
ingeschakeld.
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7.7.5

WEERGAVE VAN DE HUIDIGE WERKELIJKE WAARDE VAN DE HOOGSPANNING

De huidige werkelijke waarde van de hoogspanning kan tijdens het coaten in het
LED-display 19 worden weergegeven.
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1.

Druk ca. 2 seconden lang op druktoets
"Hoogspanning" 27. De gele LED 28
knippert snel.
De huidige werkelijke waarde
van de hoogspanning wordt
5 seconden in het LED-display 19
weergegeven, na het verstrijken
van deze tijd springt de weergave
naar de voorafgaande weergave
terug.
De weergave van de werkelijke
waarde kan ook voor het verstrijken
van de 5 seconden door op een
selectietoets te drukken of aan de
draairegelaar te draaien worden
onderbroken.
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7.7.6

HET INSTELLEN VAN DE STROOMBEGRENZING

Werkvolgorde:
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De stroombegrenzing kan nu met
de universele draairegelaar 24
van 5-120 μA met een resolutie
van 1 μA worden ingesteld. De
ingestelde waarde wordt op de
LED-weergave 19 weergegeven.
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Druk
op
de
druktoets
"Stroombegrenzing" 29 voor het
instellen van de begrenzing van de
spuitstroom. De gele lichtgevende
diode 30 geeft aan, dat de
stroombegrenzing geselecteerd is.
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Boven de druktoets "Stroombegrenzing" 29 bevindt zich de lichtgevende balk
"Stroombegrenzing" 2. Op deze lichtgevende band wordt in de stand-by stand van de
besturing de ingestelde waarde als punt en bij ingeschakelde hoogspanning de werkelijke
waarde als balk weergegeven.
De stroombegrenzing is een instelbare drempelwaarde. Wordt deze drempel overschreden,
dan wordt de hoogspanning verlaagd tot de drempel niet meer wordt overschreden.
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7.7.7

WEERGAVE VAN DE HUIDIGE WERKELIJKE WAARDE VAN DE STROOMBEGRENZING

De huidige werkelijke waarde van de stroombegrenzing kan tijdens het coaten in het LEDdisplay 19 worden weergegeven.
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1.

Druk ca. 2 seconden lang op
druktoets "Stroombegrenzing" 29.
De gele LED 30 knippert snel.
De huidige werkelijke waarde
van de stroombegrenzing wordt
5 seconden in het LED-display 19
weergegeven, na het verstrijken
van deze tijd springt de weergave
naar de voorafgaande weergave
terug.
De weergave van de werkelijke
waarde kan ook voor het verstrijken
van de 5 seconden door op een
selectietoets te drukken of aan de
draairegelaar te draaien worden
onderbroken.
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7.7.8

INSTELLEN VAN DE U/I-KARAKTERISTIEKEN
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Werkvolgorde:

μA

31

Druk voor het omschakelen van de flanksteilheid één
of twee keer op de toets "Flanksteilheid" 31, tot de
gewenste flank in het LED-display "Flanksteilheid" 32
wordt weergegeven.

P_01758

U/I-karakteristieken EPG-SPRINT XE
Voor het bereiken van optimale coatingsresultaten kan de gebruiker uit drie verschillende
karakteristieken kiezen. Deze maken ondanks verschillende poedereigenschappen een
optimale elektrostatische oplading van het poeder mogelijk.

120 [μA]
Spuitstroom [μA]

Standaard
Midden

Zacht
P_01768

Hoogspanning [kV]

100 kV

De eigenschappen van de verschillende karakteristieken en hun gebruik staan op de
volgende pagina beschreven.
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Eigenschappen van de karakteristiek
Stand standaard (zwart)
Nulllastspanning 100 kV
Maximale stroom 120 μA
(Stroombegrenzing bij 120 μA)

Toepassingsgebied/Opmerkingen
Voor slecht oplaadbare poedersoorten.
Voor grote hoeveelheden poeder.
Voor een hoog aanbrengrendement.
Deze instelling komt overeen met de
gebruikelijke hoogspanningsmodules en
besturingen van WAGNER.

Stand midden (grijs)
Nulllastspanning 100 kV
Maximale stroom 120 μA

Voor kleine vlakken.
Voor goed oplaadbare poedersoorten.
Voor metallicpoeders.
Voor het verminderen van
overbedekkingseffecten zoals
kratervorming en sinaasappelhuid.
Het verhogen van de nullastspanning
laat een grotere afstand tussen het
spuitpistool en het werkstuk toe bij nog
voldoende oplading van het poeder.

Stand zacht (wit)

Voor zeer goed oplaadbare
poedersoorten.
Voor kleine hoeveelheden poeder.
Voor het bijwerken van de coating.

Nulllastspanning 100 kV
Maximale stroom 80 μA
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7.8

SPOELFUNCTIE

Het besturingsapparaat EPG-SPRINT XE is met twee verschillende spoelfuncties uitgerust:
Slangspoelfunctie
Reinigingsspoelfunctie

7.8.1

SLANGSPOELFUNCTIE

Bij deze functie worden tijdens het uitschakelen van het poedertransport
(handpistool: loslaten van de trekker, automatisch pistool: signaal van de besturing) de
poedertransportslang en het pistool met de doseerlucht doorgeblazen.
Deze functie is in de fabriek op de parameterwaarde "OFF" ingesteld. Een wijziging van de
waarden kan in de parameterinstellingen van de parameters C22 en C23 worden verricht
(zie hoofdstuk Apparaatconfiguratie).

7.8.2

REINIGINGSSPOELFUNCTIE

Deze functie wordt gebruikt aan het einde van de dienst of bij het wisselen van de verf.
Daarbij worden alle onderdelen die met poeder in aanraking komen doorgespoeld. Het
spoelen verloopt zoals hieronder beschreven:
Eerst wordt de verstuivingslucht ingeschakeld. Na verloop van ca. 0,5 seconden worden
de transport- en doseerlucht gestaag stijgend erbij geschakeld. Na verloop van in totaal
2,5 seconden spoelen transport- en doseerlucht impulsachtig, de verstuivingslucht blijft
steeds constant.
De reinigingsspoelfunctie staat alleen met een ingeschakeld besturingsapparaat in de
gebruiksmodus ter beschikking, in de stand-by stand of in de configuratiemodus is deze
functie niet actief.
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7.8.3

ZO GAAT U TE WERK BIJ HET REINIGINGSSPOELEN MET HANDPISTOLEN
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34
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Werkvolgorde:
1.
2.
3.

Coatingsmodus beëindigen.
Poederaanzuiginrichting (aanzuiglans, poederinjector) van het poederreservoir
afhalen.
Spoelfunctie met een druk op toets "Spoelen" 17 op het besturingsapparaat inschakelen.
Het LED-display 18 brandt continu.
Functie door opnieuw drukken op de toets "Spoelen" 17 beëindigen.

De geactiveerde functie wordt bovendien door het branden van de lichtgevende indicaties
"Totale lucht" 34 en "Verstuiver-/ionisatie-/Tribo-lucht" 35 weergegeven.
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7.8.4

ZO GAAT U TE WERK BIJ HET REINIGINGSSPOELEN MET AUTOMATISCHE PISTOLEN
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Werkvolgorde:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Coatingsmodus beëindigen.
Poederaanzuiginrichting (aanzuiglans, poederinjector) van het poederreservoir afhalen.
Spoelfunctie met een druk op toets "Spoelen" 17 op het besturingsapparaat
inschakelen.
Het LED-display 18 begint te knipperen en geeft aan, dat het apparaat klaar is om
te spoelen.
Herhaal de handeling voor elk pistool dat gespoeld moet worden.
Als er niet gespoeld hoeft te worden, druk dan op de toets "Stand-by".
Start het spoelen met "pistoolstart" op de besturing van de installatie.
Stop het spoelen met "pistoolstop" op de besturing van de installatie.
Zich in stand-by bevindende besturingen door indrukken van de toets "Stand-by"
15 weer activeren.
Druk op toets "Spoelen" 17 om naar de normale coatingsmodus terug te keren.
Het LED-display 18 knippert niet meer.
Nadat de aanzuiglans in het poederreservoir is gezakt, kan het coaten weer worden
voortgezet.

Let op:
Staat de configuratieparameter C16 op "ON", dan kan de spoelfunctie alleen via de seriële
interface geactiveerd worden.
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7.9

INSTELLEN VAN HET TRANSPORTBEGIN (NULPUNTINSTELLING)

Met deze functie kan het punt ingesteld worden vanaf waar het poeder wordt
getransporteerd.
De instelling van het transportbegin is afhankelijk van:
diameter van de poederslang
lengte van de poederslang
transporteigenschappen van het poeder
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Procedure (indien bij 0% geen poeder wordt getransporteerd)
1.

2.
3.

Druktoets "Poederhoeveelheid" 36 ca. 2 seconden indrukken. De LED
"Poederhoeveelheid" 37 knippert snel, de weergave van de hoeveelheid poeder
33 knippert. In de LED-weergave 19 wordt de actuele waarde weergegeven
(bijv. 1,00 betekent fabrieksinstelling = 0,00 Nm³/h).
Draai aan draairegelaar 24 tot heel weinig poeder wordt getransporteerd.
Druktoets "Poederhoeveelheid" 36 voor het opslaan lang indrukken, de
LED-weergave 19 knippert.
Druk voor het verwerpen van de ingestelde waarde even op een willekeurige toets.
De oorspronkelijk ingestelde waarde wordt weer geladen.

Let op:
De instelwaarde voor transportbegin is in de fabriek op 0,00 ingesteld.
Bij een wijziging van de instelwaarde veranderen de coatingparameters, omdat door de
verandering van de waarde de transportlucht wordt veranderd (zie afbeelding).
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Voorbeeld: totale lucht = 4,00 Nm3/h
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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. 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 aan het apparaat.
Vóór begin van de reiniging of andere handmatige
werkzaamheden moet de hoogspanning uitgeschakeld en
tegen opnieuw inschakelen beveiligd zijn!
Het spuitpistool moet vóór begin van de reinigingswerkzaamheden
van de hoogspanningsvoorziening 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 hoogspanning
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 0,24 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!
Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
Wordt er tijdens contact met poedermaterialen of
reinigingsmiddelen huidirritatie veroorzaakt, dan moeten
geschikte maatregelen worden getroffen, bijv. dragen van
veiligheidskleding.
De schoenen van het bedieningspersoneel moeten voldoen aan
EN ISO 20344. De gemeten isolatieweerstand mag 100 MΩ niet
overschrijden.
De veiligheidskleding, inclusief handschoenen, moet voldoen
aan 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 aan het apparaat.
Herstel, reparatie of vervanging van apparaten of onderdelen
daarvan mogen uitsluitend buiten de gevarenzone door
deskundig personeel worden uitgevoerd.

GEVAAR
Ondeskundig(e) onderhoud/reparatie!
Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
Laat reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend
uitvoeren door speciaal opgeleid personeel of door een
servicecentrum van WAGNER.
Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat en bij
werkonderbrekingen:
- Schakel de energie-/persluchttoevoer uit.
- Spuitpistool en apparaat drukloos maken.
- Spuitpistool borgen tegen ongewenste bediening.
Neem bij alle werkzaamheden goed nota van de
gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding.
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WAARSCHUWING
Ondeskundig onderhoud!
Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
Wordt er tijdens contact met poedermaterialen of
reinigingsmiddelen huidirritatie veroorzaakt, dan moeten
geschikte maatregelen worden getroffen, bijv. dragen van
veiligheidskleding.
De schoenen van het bedieningspersoneel moeten voldoen aan
EN ISO 20344. De gemeten isolatieweerstand mag 100 MΩ niet
overschrijden.
De veiligheidskleding, inclusief handschoenen, moet voldoen
aan 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
Pistool uitblazen en sinteringen controleren
Pistoolinstellingen controleren
Pistooltransportlucht controleren
Poederslangen uitblazen
Aarding controleren
Persluchtkwaliteit controleren
Pistoolspanning controleren
Poederslangen op knikken en sinteringen
controleren

Tijdspunt
per dienst
wekelijks
x
x
x
x
x
x
x
x
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9

CONTROLES

9.1

CONTROLES CONFORM DIN EN 50177: 2010

Wordt de besturing in een stationaire 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.
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Onder hoogspanning staande
onderdelen buiten de spuitzone

3

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

ME
Luchtdaalsnelheids-/
luchthoeveelheidsmetingen
Controle van de
differentiaalmanometer.
FT
Testen of bij het uitschakelen
van de ventilatie de installatie
veiligheidstechnisch stopt en de
materiaaltoevoer, toevoerlucht
en hoogspanning uitgeschakeld
worden.
FT
Nakijken en testen
(bijv. door meting), of alle
onder hoogspanning staande
onderdelen niet tot voor
personen gevaarlijke ontlading
leiden.

UP/BP

BP

BP

Soort controle

Controle
door

FT = functietest
ME = meting
OP = controle van de ordelijke toestand
SI = visuele controle
SÜ = permanente controle
TP = technische controle

Onder hoogspanning staande
onderdelen buiten de spuitzone
moeten zo aangelegd zijn, dat er
geen voor personen gevaarlijke
ontladingen optreden.

De technische ventilatie moet
zodanig worden vergrendeld
dat het poedertransport en de
hoogspanning niet kunnen worden
ingeschakeld, zolang de technische
ventilatie niet goed werkt.

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

2

Eisen

Controle van de goede werking van Controle van de goede werking van
de technische ventilatie
de technische ventilatie

Soort controle

1

Sectie

wekelijks

jaarlijks

continu

Controleinterval
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Maatregelen bij onvoldoende
aarding van geleidende
componenten

Aardlekweerstand van het
werkstukopneempunt

5

6

Soort controle
SI/ME/SÜ
Visuele controle van de
aardverbindingen, controle van
de werking van aardschakelaars
uitvoeren, meting van de
aardingsweerstanden.

ME/SÜ
Meting van de
ontladingsenergie.

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

Controle
door
BP

BP

BP

FT = functietest
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.

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.
Delen van de cabine moeten in
overeenstemming met EN 12215
geaard zijn.

Eisen

wekelijks

wekelijks

wekelijks

Controleinterval

BESTELNUMMER DOC2388017

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

Werking van de
aardingsmaatregelen

Soort controle

4

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

8

HE/BSB

BP

Controle
door

Soort controle

FT
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.

FT = functietest
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 DOC2388017

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

Maatregelen bij onvoldoende
aarding van de werkstukken

Soort controle

7

Sectie
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9.2

CONTROLES CONFORM DIN EN 50050-2: 2014

Wordt de besturing in een handspuitinstallatie voor het elektrostatisch coaten met
ontvlambare coatingpoeders gebruikt, dan moet de controle conform DIN EN 50050-2:
2014-03 overeenkomstig tabel 1 worden uitgevoerd.
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Vergrendeling tussen technische
ventilatie en hoogspanning,
perslucht en toevoer van het
coatingmateriaal

Controle van de elektrostatische
handspuitinrichting op
beschadigingen

2

3

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

FT
Testen of bij het uitschakelen
van de ventilatie de installatie
veiligheidstechnisch stopt en de
materiaaltoevoer, toevoerlucht
en hoogspanning uitgeschakeld
worden.
FT
Nakijken en testen
(bijv. door meting), of alle
onder hoogspanning staande
onderdelen niet tot voor
personen gevaarlijke ontlading
leiden.

BP

BP

Soort controle

BP

Controle door

FT = functietest
ME = meting
OP = controle van de ordelijke toestand
SI = visuele controle
SÜ = permanente controle
TP = technische controle

Elektrostatische
handspuitinstallaties mogen alleen
in onbeschadigde toestand worden
gebruikt, beschadigde apparaten
moeten onmiddellijk buiten
werking gesteld en gerepareerd
worden.

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

Eisen

wekelijks

jaarlijks

Controleinterval
wekelijks

BESTELNUMMER DOC2388017

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

Aardlekweerstand van het
werkstukopneempunt

Soort controle

1

Sectie
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10 DEMONTAGE EN AFVOER
10.1

DEMONTAGE

WAARSCHUWING
Ondeskundige demontage!
Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
Vóór begin van de demontage:
- Schakel de energie-/persluchttoevoer uit.
- Aarding van alle installatiecomponenten waarborgen.
- Apparaat tegen onbevoegd opnieuw inschakelen beveiligen.
Bij alle werkzaamheden de gebruiksaanwijzing in acht nemen.

Werkvolgorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Installatie uitschakelen.
Persluchttoevoer sluiten en apparaat drukloos maken.
Elektrische kabel op het besturingsapparaat losmaken.
Slang voor de persluchttoevoer op het besturingsapparaat lostrekken.
Slangen voor de transportlucht, doseerlucht en verstuiverlucht op de besturing lostrekken.
Verwijder de aardingskabel van het besturingsapparaat.
Bevestigingsmoeren losdraaien en besturingsapparaat demonteren.

70

UITGAVE 07/2015

BESTELNUMMER DOC2388017

EPG-SPRINT XE

GEBRUIKSAANWIJZING

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 servicesteunpunten of handelsvertegenwoordigingen of
rechtstreeks met ons.
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11 STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN
GEVAAR
Ondeskundig(e) onderhoud/reparatie!
Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
Laat reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend
uitvoeren door speciaal opgeleid personeel of door een
servicecentrum van WAGNER.
Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat en bij
werkonderbrekingen:
- Schakel de energie-/persluchttoevoer uit.
- Spuitpistool en apparaat drukloos maken.
- Spuitpistool borgen tegen ongewenste bediening.
Neem bij alle werkzaamheden goed nota van de
gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding.

GEVAAR
Ondeskundige reparatie!
Levensgevaar en schade aan het apparaat.
De reparatie van apparaten, beveiligingssystemen, veiligheids-,
controle- en regelvoorzieningen van WAGNER 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

WAARSCHUWINGEN E01-E04

Waarschuwingen worden door het knipperen van de storings-LED 13 weergegeven.
Bovendien wordt op de LED-weergave 19 (7-segments LED) afwisselend "Exx" weergegeven
(xx staat voor het waarschuwingsnummer). Bij het weergeven van een waarschuwing is
doorwerken mogelijk.
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Waarschuwingsnr.
Waarschuwing
E01
Verstuivingslucht
te laag

Oorzaak
Ingestelde streefwaarde kan
niet worden bereikt.
Oorzaken:
Slang geknikt/verstopt.
Ingangsluchtdruk te laag.

E02

Ingestelde streefwaarde
kan door het systeem niet
worden bereikt.
Doseerlucht te laag Ingestelde streefwaarde kan
niet worden bereikt.
Oorzaken:
Slang geknikt/verstopt.
Ingangsluchtdruk te laag.

E03

Transportlucht te
laag

Poederinjector niet
aangesloten.
Ingestelde streefwaarde
kan door het systeem niet
worden bereikt.
Ingestelde streefwaarde kan
niet worden bereikt.
Oorzaken:
Slang geknikt/verstopt.
Ingangsluchtdruk te laag.
Poederinjector niet
aangesloten.
Ingestelde streefwaarde
kan door het systeem niet
worden bereikt.

E04

Limiet van de
tribostroom 10 s
onderschreden

De in de configuratie ingestelde
tribostroom kan niet worden
bereikt.
Oorzaken:
Tribo-lucht te laag ingesteld.
Poeder stroomt niet door
een verkeerd ingestelde
transport- en totale lucht.
Geen poeder in het reservoir.
Het poeder heeft
niet de vereiste
opladingseigenschappen.

Oplossing

Slangen en aanleg van de
slangen controleren.
Ingangsdruk > 6 bar
verzekeren.
Pistool en spuitkopsysteem
controleren.

Slangen en aanleg van de
slangen controleren.
Ingangsdruk > 6 bar
verzekeren.
Injector correct aansluiten.
Slangen en aanleg van de
slangen controleren.

Slangen en aanleg van de
slangen controleren.
Ingangsdruk > 6 bar
verzekeren.
Injector correct aansluiten.
Kies een kleinere
streefwaarde.
Voorbeeld transportlucht
ED-pomp max. 3,5 Nm³/h

Tribo-lucht verhogen.
Transport- en totaallucht
corrigeren.
Poederreservoir vullen.
Gebruik geschikt poeder.
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11.2

STORINGEN

Storingen worden door het branden van de storings-LED 13 weergegeven. Bovendien wordt
op de LED-weergave 19 (7-segments LED) het foutnummer "Exx" weergegeven (xx staat
voor het storingsnummer). Als er een storing optreedt, dan worden hoogspanning, lucht
enz. meteen uitgeschakeld. Doorwerken is pas na het verhelpen van de fout en indrukken
van een willekeurige toets mogelijk.
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Storingsnummer
Storing
E11
Aardingsbewaking van
de handgreep van het
pistool ontbreekt

E12

E13

Geen spoelstroom/
cascade-onderbreking

Spoelstroom is te groot

Oorzaak
Aardleiding in
pistoolkabel is
onderbroken
Het pistool is niet
aangesloten
Het pistool is niet
aangesloten
Pistoolkabel is
onderbroken
Cascade in pistool heeft
een onderbreking ->
defect
Cascade van het
aangesloten pistool is
defect

Oplossing
Pistoolkabel controleren/
vervangen
Pistool controleren/
vervangen
Pistool aansluiten
Pistool aansluiten
Pistoolkabel controleren/
vervangen
Pistool controleren/
vervangen
Pistool controleren/
vervangen
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Storingsnummer
Storing
E14
Tribostroom te hoog

E15-E17

E18

E20

E21-E25

Hoogspanningsgenerator
fout

Resultaat van
spuitstroommeting niet
plausibel
Wachtwoordfout

Uitzonderingsfout

E31

Controle van de
pistoolschakelaar in de
automatische modus

E41

Geen doorstroming
verstuiverlucht

E42

Geen doorstroming
doseerlucht

Oorzaak
De tribostroom heeft de
bovenste grenswaarde
van 12 μA overschreden.
ATEX-richtlijnen laten
geen hogere waarden toe.
Hardwaredefect.

Hardwaredefect.

Het wachtwoord
om het apparaat vrij
te schakelen is niet
ingevoerd of ging
verloren.
Hardwarefout
opgetreden

Oplossing
Tribo-lucht reduceren.
Poederhoeveelheid
reduceren.

Neem contact op met de
WAGNER-service als dit
defect meermaals optreedt.
Apparaat uitschakelen
en na 10 seconden weer
inschakelen.
Neem contact op met de
WAGNER-service als dit
defect meermaals optreedt.
Contact opnemen
met een WAGNER
servicewerkplaats.

Neem contact op met de
WAGNER-service als dit
defect meermaals optreedt.
Pistoolkabel controleren.

De leiding van de
pistoolschakelaar is
onderbroken.
Pistool tijdens het
Pistool controleren.
gebruik losgekoppeld.
Er stroomt geen lucht uit het Controleren:
besturingsapparaat
Oorzaken:
Slang geknikt/verstopt.
Het aanleggen van de slang.
Pistool verstopt.
De luchttoevoer naar het
besturingsapparaat.
Ingangsdruk > 6 bar.
Perslucht uitgeschakeld.
Het perslucht openen.
Er stroomt geen lucht uit het Controleren:
besturingsapparaat
Oorzaken:
Slang geknikt/verstopt.
Het aanleggen van de
slang.
De luchttoevoer naar het
besturingsapparaat.
Ingangsdruk > 6 bar.
Poederinjector niet
Poederinjector aansluiten.
aangesloten.
Perslucht uitgeschakeld.
Het perslucht openen.
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Storingsnummer
Storing
E43
Geen doorstroming
transportlucht

E51-E53

Uitzonderingsfout

E54

Hardwarefout

E55

Hardwarefout

E56

Hardwarefout

E60

Gebruik zonder externe
vrijgave (alleen bij
handpistool met externe
aansturing)

Oorzaak
Oplossing
Er stroomt geen lucht uit het Pistool tijdens het gebruik
besturingsapparaat
losgekoppeld.
Oorzaken:
Controleren:
Slang geknikt/verstopt.
Het aanleggen van de slang.
De luchttoevoer naar het
besturingsapparaat.
Ingangsdruk > 6 bar.
Poederinjector niet
Poederinjector aansluiten.
aangesloten.
Perslucht uitgeschakeld.
Het perslucht openen.
Hardwarefout
Neem contact op met de
opgetreden.
WAGNER-service als dit
defect meermaals optreedt.
Hardwarefout
Slang aan de achterkant
opgetreden
van de klep lostrekken
en in de stand-by stand
Klep verstuivingsluchtvan het apparaat de klep
kanaal lek.
op dichtheid controleren
(luchttoevoer moet
aangesloten zijn).
Hardwarefout
Slang aan de achterkant
opgetreden
van de klep lostrekken
en in de stand-by stand
Klep doseerluchtkanaal
van het apparaat de klep
lek.
op dichtheid controleren
(luchttoevoer moet
aangesloten zijn).
Hardwarefout
Slang aan de achterkant
opgetreden
van de klep lostrekken
en in de stand-by stand
Klep transportvan het apparaat de klep
luchtkanaal lek.
op dichtheid controleren
(luchttoevoer moet
aangesloten zijn).
Vrijgave weggevallen.
Externe aansturing
controleren.
Ontbrekende of foutieve
bedrading.
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12 TOEBEHOREN
12.1

AANSLUITKABELS

Bestelnr.
241270
241271
264626
264625

Omschrijving
Netkabel Europa
Netkabel Zwitserland
Netkabel VS
Netkabel Japan

130215
263219

Aardingskabel 10 m; 32,8 ft
Aardingskabel Japan

9990149

Y-stuk

12.2

WANDHOUDER

P_01861

Bestelnr.

Omschrijving
Wandhouder met console
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12.3

RECEPTSTICKERS

50
40

Ø

Tribo Corona

2x
2x

name

60

m3/h

m3/h
70

30

12

5.5

11

4.5

10
9
8

3.5
2.5
2.0

3.0
20

Tri

1.5

80

0.5
90

10

0%

0.3
0.1

100 %

[Nm³/h]

[kV]

[μA]

[Nm³/h]

[%]

90

80

4.0

70

0.1

50

20

3.6

57

> 0.2

70

40

3.6

50

82

20

3.6

45

80

100

4.5

80

2x

P5
P6

✆

______________________________

@

______________________________

P7
P8
P9
www

www.wagner-group.com/industry

P10

P_01829

Bestelnr.
2331223

Omschrijving
Receptsticker
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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 " " in 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 noodzakelijk:
-

factuuradres
leveringsadres
naam van de contactpersoon bij vragen
wijze van levering (gewone post, spoedzending, luchtpost, koerier, enz.)

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

WAARSCHUWING
Ondeskundig(e) onderhoud/reparatie!
Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.
Laat reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend
uitvoeren door speciaal opgeleid personeel of door een
servicecentrum van WAGNER.
Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat en bij
werkonderbrekingen:
- Schakel de energie-/persluchttoevoer uit.
- 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

BESTURINGSAPPARAAT EPG-SPRINT XE

1
2

Bestelnr.
2353221
9951116

Omschrijving
Besturingsapparaat EPG-SPRINT XE
Zekeringen traag 2,0 A (bevinden zich in EPG-SPRINT XE)
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14 GARANTIEVERKLARING EN VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
14.1

AANWIJZING M.B.T. 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.

14.2

GARANTIE

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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14.3

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hiermee verklaren wij, dat de in de handel gebrachte machine
- EPG-SPRINT XE, bestelnr. 2353221
Voldoet aan de volgende desbetreffende bepalingen:
- 94/9/EG (ATEX-richtlijn)
- 2004/108/EG (EMC-richtlijn)
- 2011/65/EG (RoHS-richtlijn)
- 2002/96/EG (WEEE-richtlijn)
Toegepaste normen, met name:

Toegepaste nationale technische specificaties, in het bijzonder:

Markering:

0102

II 3(2)D

CE-Verklaring van overeenstemming
De CE-conformiteitsverklaring wordt met het product meegeleverd. U kunt deze
desgewenst onder vermelding van het product en het serienummer bij uw WAGNER
vertegenwoordiging nabestellen.
Bestelnummer:
EPG-SPRINT XE 2327595
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14.4

EG-TYPEKEURINGSCERTIFICAAT
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14.5

FM-GOEDKEURING

Het besturingsapparaat EPG-SPRINT XE is in de VS en Canada FM-goedgekeurd met
gebruik van de configuratie-tekening nr. 2309729.

P_00309
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BIJLAGE APPARAATCONFIGURATIE

Werkvolgorde:
50

60

40
Tri

Cor

100

5

120

80

4

80

60

3

40

40

2

20

20

1

10

Ø

30

20

m3/h

12

5.5 3.0

11

4.5 1.5

10
9
8

3.5 0.5

10

80

2.5 0.3

15

90

EPG

Cor

5

120

80

4

80

60

3

40

40

2

20

20

1

10

Ø

30

60

20

m3/h

12

5.5 3.0

11

4.5 1.5

10
9
8

3.5 0.5

10

70
Tri

80

2.5 0.3

90

24

2.0 0.1

μA

kV

SPRINT X

19

50
40
Tri

1. Voor de toegang tot de speciale
apparaatconfiguratie schakelt u het
apparaat met de toets "Stand-by" 15 op
"Stand-by".
De gele LED "Stand-by" 16 brandt.

100 %

0%

100

16

2.0 0.1

μA

kV

70
Tri

100 %

0%

EPG

2. Druk toets "Flanksteilheid" 31 in en houd
deze ingedrukt.
3. Met de andere hand aan de universele
draairegelaar 24 draaien, tot op de
LED-weergave 19 het getal "10"
verschijnt. Vervolgens de toets "Steilheid
van de karakteristiek" 31 loslaten.
Het apparaat bevindt zich nu in de
configuratiemodus. Er wordt de lopende
tekst "configuration" weergegeven.

SPRINT X

31

19

50

60

40
Tri

Cor

100

5

120

80

4

80

60

3

40

40

2

20

20

1

10

kV

Ø

30

20

m3/h

12

5.5 3.0

11

4.5 1.5

10
9
8

3.5 0.5

10

70
Tri

80

2.5 0.3

90

2.0 0.1

μA

0%

100 %

EPG

P_01747

28

4. Op de LED-weergave 19 wordt nu
de eerste configuratie-instelling C11
weergegeven, gelijktijdig knipperen
de
beide
gele
LED-weergaves
"Hoogspanning" 28 en "Spuitstroom" 30.

SPRINT X

30
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De configuratie-instellingen zijn in 4 groepen onderverdeeld, waardoor de bediening
wordt vereenvoudigd. De eerste twee groepen zijn voor de eindverbruiker, de derde
groep is voor de WAGNER-service en de vierde groep is voorbehouden aan de WAGNERproductiebedrijven of het servicecentrum van WAGNER die over de benodigde
infrastructuur beschikken.

5

Groep 1: parameters C11 t/m C20

6
2x
2x

7

Groep 2: parameters C21 t/m C30
Groep 3: parameters C31 t/m C40 (WAGNER service)

8

Groep 4: parameters C41 t/m C99 (productiebedrijf; service center)

P_01750

Met de overeenkomstige "recept"-toetsen 5, 6, 7, 8 kan er tussen de groepen heen en weer
worden geschakeld.
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A1

INSTELVOORBEELD: PARAMETER C11

Met deze parameter wordt het pistooltype (Tribo of Corona) ingesteld. In de fabriek is het
besturingsapparaat op Corona "cor" ingesteld.

Werkvolgorde:
5
Tri

Cor

100

5

120

80

4

80

60

3

40

40

2

20

20

1

10

1. Als op het besturingsapparaat de
parameter C11 niet is ingesteld, selecteer
dan parametergroep 1 met recepttoets 5
en stel met de toetsen "Hoogspanning" 27
of "Stroombegrenzing" 29 de parameter
C11 in.

2.0

μA

kV

0%

EPG

27

SPRINT X

29

19
Tri

Cor

100

5

120

80

4

80
40

60

3

40

2

20

20

1

10

kV

18

2.0

μA

0%

EPG

P_01762

31

SPRINT X

24

2. De waarde van de parameter wordt nu
door drukken op toets "Steilheid van de
karakteristiek" 31 weergegeven.
3. Op de LED-weergave 19 wordt "cor"
weergegeven, gelijktijdig knippert de
blauwe LED "Spoelen" 18.
4. Nu kunnen door aan de universele
draairegelaar 24 te draaien alle
instelmogelijkheden
achter
elkaar
worden weergegeven.
Weergegeven wordt:
cor voor Corona hand- en
automatische pistolen,
tri voor Tribo hand- en automatische
pistolen,
aut voor automatisch omschakelen
van Tribo naar Corona wanneer er
vaak tussen Tribo en Corona wordt
gewisseld.
Beperking: na het inschakelen van het
besturingsapparaat wordt altijd een
Corona-pistool weergegeven. Pas na
het inschakelen van hoogspanning
en poedertransport wordt er een
tribopistool herkend.
Deze instelling blijft tot het uitschakelen
van het besturingsapparaat behouden.
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19
Tri

Cor

100

5

120

80

4

80

60

3

40

40

2

20

20

1

10

2.0

μA

kV

0%

EPG

5. Nu zijn er twee mogelijkheden:
a) Wilt u de oude instelling ongewijzigd
houden, onafhankelijk van wat er op
dat moment wordt weergegeven,
druk dan nogmaals op de toets
"Flanksteilheid" 31, in het LED-display
19 wordt weer C11 weergegeven.

SPRINT X

31

19
Tri

Cor

100

5

120

80

4

80
40

60

3

40

2

20

20

1

10

18

2.0

μA

kV

0%

EPG

b) Wilt u de gewijzigde instelling
opslaan, druk dan zo lang op de toets
"Extra recepten" 25, tot de blauwe
LED "Spoelen" 18 niet meer knippert.
Vervolgens wordt in het LED-display
19 weer het parameternummer
weergegeven (in het voorbeeld C11).
Ga bij alle andere parameters
overeenkomstig te werk. De volgende
lijst geeft een overzicht over de andere
parameters.

SPRINT X

25

Tri

Cor

100

5

120

80

4

80

60

3

40

40

2

20

20

1

10

kV

2.0

15

6. Voor het verlaten
besturingsapparaat
"Stand-By" 15 in
schakelen. Na het
van deze knop
besturingsapparaat
gebruiksmodus.

van de configuratie
met
de
toets
de stand-bymodus
opnieuw indrukken
bevindt zich het
weer in de normale

μA

0%

EPG

SPRINT X

P_01763
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A2

INSTELVOORBEELD: PARAMETER C13

Met deze parameter wordt de bedieningsvergrendeling in- en uitgeschakeld. In de fabriek
is het besturingsapparaat op "OFF" (bedieningsvergrendeling uitgeschakeld) ingesteld.

5
Tri

Cor

100

5

120

80

4

80

60

3

40

40

2

20

20

1

10

2.0

μA

kV

0%

Werkvolgorde:
EPG

27

Tri

Cor

100

5

120

80

4

80

60

3

40

40

2

20

20

1

10

SPRINT X

1. Als op het besturingsapparaat de
parameter C13 niet is ingesteld, selecteer
dan parametergroep 1 met recepttoets 5
en stel met de toetsen "Hoogspanning" 27
of "Stroombegrenzing" 29 de parameter
C13 in.

29

2.0

μA

kV

0%

EPG

SPRINT X

19
Tri

Cor

100

5

120

80

4

80
40

60

3

40

2

20

20

1

10

kV

18

2. De waarde van de parameter wordt nu
door drukken op toets "Steilheid van de
karakteristiek" 31 weergegeven.
3. Op de LED-weergave 19 wordt "off "
weergegeven, gelijktijdig knippert de
blauwe LED "Spoelen" 18.
4. Nu kunnen door aan de universele
draairegelaar 24 te draaien alle
instelmogelijkheden
achter
elkaar
worden weergegeven.
Weergegeven wordt:

2.0

μA

0%

EPG

P_01764

31

SPRINT X

24

OFF bij uitgeschakelde bedieningsvergrendeling.
ON met een ingeschakelde bedieningsvergrendeling.
Met een ingeschakelde bedieningsvergrendeling kunnen er geen programmawaarden worden veranderd.
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19
Tri

Cor

100

5

120

80

4

80

60

3

40

40

2

20

20

1

10

2.0

5. Nu zijn er twee mogelijkheden:
a) Wilt u de oude instelling ongewijzigd
houden, onafhankelijk van wat er op
dat moment wordt weergegeven,
druk dan nogmaals op de toets
"Flanksteilheid" 31, in het LED-display
19 wordt weer C13 weergegeven.

μA

kV

0%

EPG

SPRINT X
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80

4
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3

40

40

2

20

20

1

10

18

2.0

μA

kV

0%

EPG

b) Wilt u de gewijzigde instelling opslaan,
druk dan zo lang op de toets "Extra
recepten" 25, tot de blauwe LED
"Spoelen" 18 niet meer knippert.
Vervolgens wordt in het LED-display
19 weer het parameternummer
weergegeven (in het voorbeeld C13).
Ga bij alle andere parameters
overeenkomstig te werk. De volgende
lijst geeft een overzicht over de andere
parameters.

SPRINT X

25

Tri

Cor

100

5

120

80

4

80

60

3

40

40

2

20

20

1

10

kV

2.0

15

6. Voor het verlaten van de configuratie
besturingsapparaat met de toets "Stand-by"
15 in de stand-bymodus schakelen. Na het
opnieuw indrukken van deze knop bevindt
zich het besturingsapparaat weer in de
normale gebruiksmodus.

μA

0%

EPG

SPRINT X

P_01765
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A3

PARAMETERTABEL
Parameter

Waarde
cor
(fabrieksinstelling)

tri
C11

Pistolen opladingstype
aut

OFF
C12

Selectie-terugzetfunctie

ON
(fabrieksinstelling)
OFF
(fabrieksinstelling)
ON

C13

Bedienblokkering
Pro

OFF
ON
(fabrieksinstelling)
C14

"Dubbele klik"-functie

alleen weergave
C15

Bedrijfsurenteller

Omschrijving
Op het apparaat kunnen WAGNER Coronapistolen worden aangesloten, bij het
aansluiten van een Tribo pistool wordt er
een storing geactiveerd.
Op het apparaat kunnen WAGNER Tribopistolen worden aangesloten, bij het
aansluiten van een Corona pistool wordt er
een storing geactiveerd.
Op het apparaat kunnen Tribo als ook
Corona pistolen worden aangesloten. De
omschakeling naar de juiste typen vindt
pas plaats na de eerste keer inschakelen
via de trekker van het pistool of via de
aangesloten CCM-module.
De selectiefunctie is uitgeschakeld, een
geselecteerde keuze blijft bestaan tot er
een andere keuze wordt geselecteerd.
Selectiefunctie is ingeschakeld, na 5 seconden
springt de selectie automatisch terug naar de
instelling van de hoeveelheid poeder.
De bedienblokkering is uitgeschakeld.
Bedieningsvergrendeling is ingeschakeld,
er kunnen geen waarden worden
veranderd, alleen de receptkeuze en de
regelfuncties kunnen worden geselecteerd.
Receptwaarden kunnen niet worden
veranderd.
Bedieningsvergrendeling
gedeeltelijk
ingeschakeld.
Het opslaan van he recept is geblokkeerd,
voor de rest is de functie zoals bij de
instelling "OFF". Waarden kunnen tijdelijk
worden gewijzigd.
De "Dubbele klik"-functie is uitgeschakeld.
De "Dubbele klik"-functie is ingeschakeld,
door twee keer indrukken van de trekker
op het handpistool tijdens het inschakelen
springt het programma naar het recept
"Dubbele klik", bij het volgende inschakelen
wordt weer het vorige recept geselecteerd.
De effectieve coatingsuren worden geteld.
De weergegeven getallenwaarde moet
met 100 worden vermenigvuldigd.
Voorbeelden:
0,15 0,15 * 100 h = 15 bedrijfsuren
050 50 * 100 h = 5000 bedrijfsuren
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Parameter

Waarde
OFF
(fabrieksinstelling)

ON
C16

C17

C18

Externe receptselectie
(Impulsregeling via
afstandsbedieningsbus)

Poederuitvoer
Verhoging van de
poederuitstoot door
het parallel schakelen
van de transport- en de
verstuivingslucht. Deze beide
luchtstromen moeten door
een Y-stuk extern worden
samengebracht en naar de
transportluchtaansluiting
van de injector worden
toegevoerd. Afhankelijk van
het type injector varieert
de extra hoeveelheid. De
verstuivings- en tribolucht is
niet meer beschikbaar voor
het pistool en moet door een
andere bron worden geleverd.
Lichtsterkte van het display:
De lichtsterkte van het display
kan in drie standen worden
ingesteld.

OFF
(fabrieksinstelling)
ON

0

Volledige lichtsterkte van het display
(standaardinstelling)

1

Gemiddelde lichtsterkte (helderheid
gereduceerd)
Laagste lichtsterkte (helderheid sterk
gereduceerd)

2

C19

Verwijderen van de
aangemaakte recepten

Omschrijving
De receptselectie vindt plaats met 4
verschillende impulslengtes voor de
selectie van de recepten 1-4.
Deze instelling is compatibel met de
CCM-Prima.
De receptselectie vindt plaats met een
uitgebreid impuls/pauzen-protocol voor
de selectie van alle 50 recepten en het
oproepen van de spoelfunctie.
Deze instelling moet worden gebruikt
wanneer de aansturing door een
programmeerbare logische besturing (PLC)
plaatsvindt, zoals bij een ProfiTech-Sprintinstallatie.
Protocol zie servicehandleiding
EPG-SPRINT XE.
"Standaard"-instelling voor gescheiden
slangaansluiting van de transport-, doseeren verstuivingslucht.
De transportlucht- en
verstuivingsluchtuitgangen worden voor
een groter transportluchtvolume (hogere
pulsuitstoothoeveelheid) gecombineerd.
Let op: de tribo- en verstuivingslucht is
niet meer beschikbaar.

NO
(fabrieksinstelling)
res

Geen actie.
Alle recepten worden op de leveringstoestand
gezet wanneer "res" met toets 25 wordt
opgeslagen.
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Parameter

C20

Apparaat in de
leveringstoestand zetten

C21

Trilmotor besturing naloop

C22

Slangspoeling (doseerlucht
zonder transportlucht)

C23

C25

Waarde
NO
(fabrieksinstelling)
res

10 s
(fabrieksinstelling)
OFF
ON
1 s-240 s

OFF
(fabrieksinstelling)
1 s-10 s
100%
Slangspoelintensiteit van de
(fabrieksinstelling)
doseerlucht
1%-100%
OFF
(fabrieksinstelling)
Controle tribostroom
0,1 μA-5 μA
minimum

Omschrijving
Geen actie.
Alle instellingen met uitzondering van de
recepten worden op de leveringstoestand
gezet wanneer "res" met toets 25 wordt
opgeslagen.
Trilmotor loopt 10 s na.
Trilmotor wordt niet gestuurd, altijd uit.
Trilmotor is altijd ingeschakeld.
Trilmotor wordt met de trekker van
het handpistool ingeschakeld en loopt
X seconden na, instelbereik van 1 seconde
tot 240 seconden.
Slangspoeling uitgeschakeld.
Slangnaspoeltijd in seconden.
Slangspoelintensiteit 100%.
Slangspoelintensiteit van 1 tot 100%.
Tribostroom wordt niet bewaakt.
Bereikt de tribostroom langer dan
10 seconden de ingestelde waarden niet,
dan wordt er een waarschuwing afgegeven
(zie waarschuwingen en storingsmeldingen).
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Parameter

C26

Modus handpistool met
externe aansturing

Waarde
OFF
(fabrieksinstelling)

1

2

C31-C40 Wachwoordbeveiliging

C41-C99 Wachwoordbeveiliging

Omschrijving
Normale functie. Het apparaat herkent
automatisch het hand- of automatische
pistool. De eigenschappen van de
desbetreffende
modus
Handof
Automatisch pistool zijn beschreven in
het hoofdstuk "Inbedrijfstelling" en in de
servicehandleiding.
Gebruik altijd met handpistool. De remoteinterface dient niet voor de aansturing
van het trilapparaat, maar via de remoteinterface krijgt het apparaat een vrijgave en
het UIT-AAN-commando voor het reinigen
(continu-spoelen). De remote-interface is
beschreven in de servicehandleiding.
Net als bij waarde 1 beschreven, echter de
spoeltoets op het bedieningsfront heeft
geen functie (geblokkeerd).
Met wachtwoord beveiligd, alleen voor
personeel van WAGNER of overeenkomstig
opgeleide personen.
Met wachtwoord beveiligd, alleen voor
productiebedrijven of servicecenter van
WAGNER met de overeenkomstige test- en
controle-uitrusting.
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KORTE BESCHRIJVING
Bedieningselementen
Recepten

Parameters voor het
elektrostatische veld

Luchtparameters

Keuze-/
weergave-elementen

9
14

50

10

40

11

2x
2x

12
13

Tri

Cor

100

5

120

80

4

80

60

3

40

40

2

20

20

1

10

kV

60

20

10

15

m3/h

Ø

30

70

12

5.5 3.0

11

4.5 1.5

10
9
8

3.5 0.5

Tri

80

2.5 0.3

90

2

2.0 0.1

μA

0%

1

100 %

EPG

SPRINT X

P_01766

8

7

6

5

4

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Toets "Stand-by" (voor het omschakelen naar de standy-bymodus)
Draairegelaar (voor het selecteren van recepten en parameters)
Keuzetoets "Verstuivings-/tribo-lucht" [m³/h]
Keuzetoets "Poederhoeveelheid" [%]
Keuzetoets "Totale hoeveelheid lucht" [m³/h]
Keuzetoets "Steilheid van de karakteristiek"
Keuzetoets "Stroombegrenzing" [μA]
Keuzetoets "Hoogspanning" [kV]
Recepttoets "Vlak werkstuk" (coating van vlakke werkstukken)
Recepttoets "Tweede coating"
Recepttoets "Profielwerkstuk" (coating van profielwerkstukken)
Recepttoets "Dubbele klik" (voor het snel wisselen van het recept zonder het coaten te
onderbreken, eenvoudig door een dubbele klik op de trekker van het pistool)
13 Recepttoets "Extra recepten 5-50"
14 LED-display "Storing"
15 Toets "Spoelen" (voor een eenvoudige en snelle reiniging van de componenten die met poeder
in aanraking komen)
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Bediening van de besturing

1

VERANDEREN VAN PARAMETERS

1. Gewenste parameter met selectietoets selecteren.
De gele LED gaat branden.

2. Parameterwaarde met draairegelaar instellen.
De ingestelde waarde wordt in de LED-weergave weergegeven.

2

OPROEPEN/VERANDEREN/OPSLAAN VAN DE RECEPTEN 1-4

2x
2x

1. Gewenste recept selecteren door op de desbetreffende recepttoets te drukken.

2. Nieuwe parameters (elektrostatica, hoeveelheid lucht) instellen (zie 1).

2x
2x

3

3. Druk de gewenste recepttoets ca. 2 seconden in tot de LED snel knippert.
Het recept met nieuwe parameters is opgeslagen en kan door een druk op een
toets op elk gewenst moment weer worden opgeroepen!

OPROEPEN/VERANDEREN/OPSLAAN VAN DE RECEPTEN 5-50

1. Toets extra recepten indrukken.
2. Receptnummer met draairegelaar instellen.
Het receptnummer wordt in de LED-weergave weergegeven.
3. Nieuwe parameters instellen (zie 1).
4. Toets Extra recepten ca. 2 seconden indrukken.
De gewijzigde parameters zijn opgeslagen.
5. Het receptnummer wordt in de LED-weergave knipperend weergegeven.
6. Gewenste receptnummer met draairegelaar instellen.
(Alleen noodzakelijk wanneer de parameters onder een ander receptnummer
moeten worden opgeslagen.)
7. Toets Extra recepten ca. 2 seconden indrukken.
8. LED-weergave knippert snel.
Recept met nieuwe parameters is opgeslagen!
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