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1 ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО

Ръководството за експлоатация съдържа информация относно безопасната работа, 
поддръжката, почистването и ремонта на устройството.
Ръководството за експлоатация е неразделна част от устройството и трябва да бъде на 
разположение на оперативния и поддържащия състав.
Операторският и поддържащият състав трябва да бъдат обучени в съответствие с инструкциите 
за безопасност.
Устройството може да бъде използвано само в съответствие с това ръководство за експлоатация.
Това оборудване може да е опасно, ако не се използва в съответствие с инструкциите в това 
ръководство за експлоатация.
Системите за ръчно полагане на електростатично покритие могат да се използват само от 
квалифициран персонал.

1.1 ПРЕДГОВОР

1.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ЗАБЕЛЕЖКИ И СИМВОЛИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Предупредителните инструкции в това ръководство за експлоатация указват за определени 
опасности за потребителите и устройството и определят мерките за избягването им. Тези 
предупредителни инструкции попадат в следните категории:

Опасност - непосредствен риск от опасност.
Неспазването може доведе до смърт или сериозно 
нараняване.

Предупреждение - възможна непосредствена опасност.
Неспазването може да доведе до смърт или сериозно 
нараняване.

Внимание - възможна опасна ситуация.
Неспазването може да доведе до причиняване на лека 
телесна повреда.

Забележка - предоставя информация за конкретни характеристики и начин на действие.

Забележка - възможна опасна ситуация.
Неспазването може да доведе до причиняване на 
материални щети.

Тази забележка ви предупреждава за опасност!
Възможни последствия от нeсъблюдаване на 
предупредителните инструкции. Сигналната дума указва 
нивото на опасност.

Мерки за предотвратяване на опасността и нейните 
последствия.

ОПАСНОСТ

Тази забележка ви предупреждава за опасност!
Възможни последствия от нeсъблюдаване на 
предупредителните инструкции. Сигналната дума указва 
нивото на опасност.

Мерки за предотвратяване на опасността и нейните 
последствия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тази забележка ви предупреждава за опасност!
Възможни последствия от нeсъблюдаване на 
предупредителните инструкции. Сигналната дума указва 
нивото на опасност.

Мерки за предотвратяване на опасността и нейните 
последствия.

ВНИМАНИЕ

Тази забележка ви предупреждава за опасност!
Възможни последствия от насъблюдаване на предупредителните инструкции. 
Сигналната дума указва нивото на опасност.

Мерки за предотвратяване на опасността и нейните последствия.

ЗАБЕЛЕЖКА
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1.3 ЕЗИЦИ

Ръководството за експлоатация се предлага на следните езици:

Немски 2326019 Английски 2326020
Френски 2326021 Италиански 2326022

Испански 2326023 Руски 2333344
Китайски 2333345 Холандски 2337552
Шведски 2345951 Унгарски 2341080
Португалски 2345347 Датски 2348202
Фински 2348203 Норвежки 2348238
Словашки 2348858 Чешки 2382912
Български 2391645

1.4 СЪКРАЩЕНИЯ

Брой части
Позиция
Маркировка в списъка с резервни части

Поръчка № Продуктов номер
Резервна част
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2 ПРЕДНАЗНАЧЕНА УПОТРЕБА

2.1 ТИП НА УСТРОЙСТВОТО

Пистолет за ръчно прахово боядисване на заземени детайли

2.2 ТИП ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Ръчният пистолет за прахово боядисване PEM-X1 е разработен за електростатично боядисване 
на детайли с органични прахови бои. Всяка друга форма на експлоатация се счита за такава не 
по предназначение на устройството. WAGNER не носи отговорност за повреди, причинени от 
експлоатация не по предназначение.
Електростатичните ръчни системи за боядисване могат да се използват само в зони за пръскане, 
оборудвани в съответствие с EN 12981 или с еквивалентни условия за вентилация.

2.3 ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ПОТЕНЦИАЛНО ВЗРИВООПАСНИ ЗОНИ

В зони с опасност от експлозия използвайте само одобрени взривозащитени електрически 
устройства.
Този ръчен пистолет за прахово боядисване тип A-P е подходящ за нанасяне на промишлени 
прахови бои за боядисване на електропроводими обекти и може да бъде използван в 
потенциално взривоопасни зони (зона 22). (Вижте Глава 3.1 Идентификация на защитеност от 
експлозия).
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2.4 ПАРАМЕТРИ НА БЕЗОПАСНОСТ

WAGNER не поема отговорност за повреди, причинени от експлоатация не по предназначение.

Системите за ръчно полагане на електростатично покритие могат да се използват само в 
неповредено състояние. Повредените устройства трябва незабавно да бъдат извадени от 
употреба и ремонтирани.
Използвайте устройството единствено за работа с продуктите, препоръчани от WAGNER.
Използвайте устройство само в неговата цялост.
Не деактивирайте устройствата за безопасност.
Резервните части и принадлежностите могат да имат свързани с безопасността характеристики:
Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности на WAGNER.

Ръчният пистолет за прахово боядисване може да бъде използван само , ако са изпълнени 
следните условия:

персоналът е бил предварително обучен на базата на това ръководство за експлоатация
спазени са разпоредбите за безопасност в това ръководство за експлоатация
съблюдава се информацията за употреба, поддръжка и ремонт
спазват се местните нормативните изисквания и стандарти за предотвратяване на злополуки

2.5 РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ

Типове прахови бои, които могат да бъдат заредени електростатично
Метална прахова боя
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2.6 ПРЕДВИДИМА НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

2.7 ОСТАТЪЧНИ РИСКОВЕ

Остатъчните рискове са рискове, които не могат да бъдат изключени, дори в случай на 
правилна експлоатация.
Ако е необходимо, поставете предупредителни и забранителни знаци, указващи остатъчните 
рискове в съответните рискови точки.

Забранено е следното:

боядисване на детайли, които не са заземени
неодобрени преустройства и модификации на пистолета за пръскане
работа с течности или подобни продукти за покритие
използване на ,дефектни компоненти, резервни части или принадлежности, различни от 
тези, описани в Глава 12 на това ръководство за експлоатация

Формите на неправилна експлоатация, изброени по-долу, могат да доведат до телесни или 
имуществени повреди:

Използване на влажен прахов лак
Неправилно зададени стойности за изпускане на прах
Неправилно зададени електростатични стойности
Използване на дефектни компоненти и принадлежности
Използване за хранителни прибори
Използване във фармацевтичния сектор
Използване с неодобрени блокове за управление

Остатъчен риск Източник Последствия Конкретни мерки Фаза
Контакт на кожата 
с прахови бои 
и почистващи 
препарати

Боравене с прахови 
бои и почистващи 
препарати

Кожни раздразнения, 
алергии

Носете предпазно 
облекло

Работа,

Съблюдавайте 
правилата за 
безопасност

поддръжка,
демонтаж

Прахова боя във 
въздуха извън 
определената 
работна зона

Боядисване извън 
определената 
работна зона

Вдишване на опасни 
за здравето вещества

Спазвайте 
инструкциите за 
работа и експлоатация

Работа,
поддръжка
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3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

3.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАЩИТЕНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ

Сертификатът за типовото ЕК изпитване PTB 12 ATEX 5002 може да се открие в Глава 14.4.

3.2 РАЗРЕШЕНИ КОМБИНАЦИИ ОТ УСТРОЙСТВА

Тип пистолет: PEM-X1

Производител: J. Wagner AG

CH - 9450 Altstätten

II 2 D 2mJ 85 °C

CE: Европейски общности

0102: Номер на нотифицирания орган, който издава сертификат за системата за 
осигуряване на качеството в производството

Ex: Символ за защитеност от експлозия

II: Устройство клас II

2: Категория 2

D: Експлозивен прах в атмосферата

2mJ: Максимална енергия на запалване 2 mJ

85 °C: Максимална температура на повърхността

Неправилна експлоатация!
Риск от нараняване и повреда на оборудването.

 Към пистолета за прахово боядисване PEM-X1 свързвайте само 
оригинални устройства на WAGNER.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пистолетът за прахово боядисване PEM-X1 може да бъде свързван само към устройствата за 
управление, изброени по-долу:

EPG-Sprint X със съответния прахов инжектор PI-F1/HiCoat ED-F
EPG-Sprint със съответния прахов инжектор PI-F1/HiCoat ED-F*
EPG S2 със съответния прахов инжектор PI-F1/HiCoat ED-F*

* Функцията за дистанционно управление на пистолета за пръскане PEM-X1 не е налична 
при използване на тези блокове за управление.

За разрешени комбинации на устройства за САЩ и Канада вижте Глава 14.5 "FM Одобрение".
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4 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

4.1 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОПЕРАТОРА

4.1.1 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА И ОБОРУДВАНЕ

4.1.2 КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

4.1.3 БЕЗОПАСНА РАБОТНА СРЕДА

 Дръжте това ръководство за експлоатация винаги на удобно място близо до устройството.
 Винаги следвайте местните разпоредби по отношение на безопасността на труда и 

предотвратяването на злополуки.

 Да се осигуряват в съответствие с местните изисквания за безопасност по 
отношение на работния режим и влияния на околната среда.

 Може да се поддържат само от квалифицирани електротехници.
 Трябва да се управляват в съответствие с наредбите за безопасност и 

електротехническите разпоредби.
 В случай на проблеми трябва да бъдат ремонтирани незабавно.
 Ако представляват опасност, трябва да бъдат изваждани от употреба.
 Преди започване на работа по активни части трябва да бъдат изключвани от 

захранването.
 Обезопасете устройството срещу непредвидено включване. Информирайте 

персонала за планираната работа.
 Съблюдавайте наредбите за електрическа безопасност.

 Подът в работната зона трябва да бъде електростатично проводим (измервания в 
съответствие с EN 1081 и EN 61340-4-1).

 Обувките, носени от операторите, трябва да отговарят на изискванията на EN ISO 20344. 
Измереното изолационно съпротивление не трябва да надвишава 100 MΩ (мегаома).

 Предпазното облекло, включително ръкавиците, трябва да отговарят на изискванията на 
EN ISO 1149-5. Измереното изолационно съпротивление не трябва да надвишава 100 MΩ 
(мегаома).

 Системата за освобождаване на прах трябва да бъде електрически свързана с оборудването 
за отработен въздух на системата за пръскане.

 Излишният материал за покритие (преразход) трябва да се събира безопасно.
 Уверете се, че в близост няма запалителни източници, като открити пламъци, искри, 

светещи кабели или горещи повърхности. Не пушете.
 Поддържайте достатъчни количества изправни пожарогасители и внимавайте те да са 

използваеми.
 Експлоатиращата компания трябва да гарантира, че средната концентрация на 

прахообразен лак във въздуха не надвишава 50% от долната граница за експлозия (ДГЕ = 
макс. разрешена концентрация на прах във въздуха). Ако няма налична надеждна стойност 
на ДГЕ, средната концентрация не трябва да надвишава 10 g/m³.

 Уверете се, че устройството се използва, поддържа и ремонтира само от обучени лица.
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4.2.1 БЕЗОПАСНА РАБОТА С УСТРОЙСТВАТА ЗА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ WAGNER

4.2.2 ЗАЗЕМЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

4.2.3 МАРКУЧИ НА ПРОДУКТА

4.2 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 Използвайте само оригинални маркучи за прах на WAGNER.

 Винаги следвайте информацията в това ръководство, особено инструкциите за безопасност.
 Винаги следвайте местните разпоредби по отношение на безопасността на труда и 

предотвратяването на злополуки.
 При никакви обстоятелства хора с пейсмейкъри не трябва да влизат в зоната, в която се 

натрупва поле с високо напрежение между пистолета за пръскане и боядисвания детайл!

 Не насочвайте пистолета за пръскане към хора.
 Преди всякаква работа върху устройството, в случаи на прекъсвания на работата и 

функционални неизправности:
- Изключете захранването и подаването на сгъстен въздух.
- Обезопасете пистолета за пръскане срещу задействане.
- Освободете налягането от пистолета за пръскане и устройството.
- В случаи на функционални неизправности: Открийте и отстранете проблема, процедирайте 

според описанието в глава "Поправка на неизправности".

В определени случаи електростатичният заряд може да доведе до електростатични заряди в 
устройството. Това може да доведе до образуване на искри или пламъци при разряд.

 Преди всяко боядисване се уверявайте, че устройството е заземено.
 Всички проводящи елементи на системата като подове, стени, тавани, детайли, резервоари 

за прах, предпазни решетки, транспортно оборудване, автоматични движещи се устройства 
или конструктивни елементи и, др. в зоната за пръскане, с изключение на частите, които 
са носители на високо напрежение по време на работа, трябва да бъдат свързани към 
системата за заземяване.

 Частите на кабината трябва да бъдат заземени в съответствие с EN 12981.
 Уверете се, че всички лица в работната зона са заземени, напр. чрез носене електростатично 

проводящи обувки.
 Функционалността на заземяващите кабели трябва да се проверява редовно (вижте EN 60204).
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4.2.5 БОРАВЕНЕ С ПРАХОВИ БОИ

4.2.4 ПОЧИСТВАНЕ

 Преди започване на почистване или друга ръчна работа, високото напрежение в зоната 
за пръскане трябва да бъде изключено и блокирано, за да се предотврати повторното му 
включване.

 Блокирайте захранването със сгъстен въздух и изпуснете налягането от устройството.
 Обезопасете устройството срещу повторното му включване без разрешение.
 За почистващите течности използвайте само електропроводими и заземени резервоари.
 За предпочитане е използването на незапалими почистващи препарати.
 Запалими почистващи препарати могат да се използват само, ако след изключване на 

високото напрежение, всички части, провеждащи високо напрежение, се освободят до 
енергия на разтоварване от по-малко от 0,24 mJ, преди да се осигури достъп до тях.

 Повечето запалими разтворители имат енергия на запалване около 0,24 mJ или 60 nC.
 Точката на възпламеняване на почистващия препарат трябва да е поне 15 К над околната 

температура.
 За премахване на отлагания от прах могат да се използват само подвижни промишлени 

прахосмукачки с дизайн 1 (вижте EN 60335-2).

 Когато подготвяте или обработвате праха и почиствате устройството, обърнете внимание на 
правилата за обработка, посочени от производителя на праховите бои, които използвате.

 Когато изхвърляте прахови бои, вземете предвид инструкциите на производителя и 
съответните разпоредби за опазване на околната среда.

 Вземете предписаните предпазни мерки, особено носенето на предпазни очила и 
предпазно облекло, както и използването на защитен крем за лице.

 Ако е необходимо, използвайте маска или дихателен апарат.
 За да осигурите достатъчна защита за здравето и околната среда, използвайте устройството 

само в кабина за прахово боядисване или на стена за пръскане с активирана вентилация 
(отработен въздух).
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4.3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ РАЗРЯДИ

С включено високо напрежение, на върха на електрода се получава светлинен или коронен 
разряд; това може да се види само на тъмно. Този ефект може да се види, когато електродът 
бъде приближен до заземения детайл. Този светлинен разряд не включва никаква енергия на 
запалване и не се отразява на боравенето със системата. Когато електродът се доближи до 
детайла, блокът за управление автоматично намалява високото напрежение до безопасна 
стойност. Ако докоснете с пръст пластмасови части на пистолета за пръскане, могат да се 
получат безопасни разряди заради полето с високо напрежение около пистолета за пръскане 
(т.нар. коронни разряди). Въпреки това, те не съдържат никаква енергия на запалване.

Детайл

Светлинен разряд

Дюза

Електрод
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4.4 ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗАЩИТА И НАБЛЮДЕНИЕ

За предотвратяване на електростатична дъга, гайката за закрепване на дюзите е разработена в 
специална геометрична форма.
Тази форма, заедно с формата на дюзата на вентилатора за пръскане или втулката на 
дефлекторния конус, предпазва дюзите от непреднамерено разхлабване (вижте Глави 8.3, 8.5, 8.8).
За да гарантирате безопасност, използвайте само оригинални резервни части от WAGNER!

Неправилна експлоатация!
Риск от нараняване и повреда на оборудването.

 Оборудването за защита и наблюдение не трябва да се премахва, 
модифицира или прави неизползваемо.

 Проверявайте редовно за перфектно функциониране.
 Ако по оборудването за защита и наблюдение бъдат открити 

дефекти, системата не трябва да се използва, докато тези дефекти 
не бъдат отстранени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВЕРСИЯ 03/2014 ПРОДУКТОВ НОМЕР DOC 2391645

5 ОПИСАНИЕ

5.1 ДИЗАЙН НА ПИСТОЛЕТА ЗА ПРЪСКАНЕ

Име
Кука за окачване
Дръжка
Електрически свързващ кабел
Щуцер за маркуча за прах
Спусък
Гайка за закрепване
Кръгла дюза за пръскане
Съединение за въздуха за пулверизиране
Дюза за ветрилообразно пръскане
Бутони за регулиране на количеството прах
Тяло на пистолета за пръскане

5.2 ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПИСТОЛЕТА ЗА ПРЪСКАНЕ

Високото напрежение в пистолета за пръскане се активира, когато бъде задействан спусъкът!
Захранванията на пистолета с прах и въздух се активират едновременно.
За да се блокира пистолетът за пръскане, блокът за управление трябва да се изключи.
За предотвратяване на електростатична дъга, гайката за закрепване на дюзите е разработена 
с лабиринт.
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Размери:
Дължина/ширина/височина вижте Глава 5.3.1
Тегло 490 g; 1,08 lbs

Електрическа част:
Входно напрежение максимум 22 Vpp
Входен ток максимум 0,9 A
Честота 19 - 30 kHz
Изходно напрежение максимум 100 kV DC
Максимален коронен ток 120 μA
Поляритет отрицателен
Тип на конструкцията в съответствие с DIN EN 50050-2
Клас на защита

Пневматична част:
Входно налягане на въздуха (обем на въздуха) максимум 3 bar; 0,3 MPa, 43,51 psi
Количество изпръскан прах максимум 450 g/min;

максимум 0,99 lbs/min.

Условия на околната среда:
Обхват на работната температура 5 - 45 °C; 41 - 113 °F
Относителна влажност

5.3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Условия на околната среда:
Ако се използват прахове, които се топят при ниски температури, може да е необходимо 
температурата на околната среда да е по-ниска от 30 °C; 86 °F.

Измервания на обем:
за обеми, определени в Nm³ (стандартни кубични метри). Нормален кубичен метър е един 
кубичен метър газ при 0 °C и 1,013 bar.

Изходният въздух съдържа масло!
Риск от отравяне при вдишване.
Незадоволително качество на полагането на боята.

 Осигурете въздух под налягане без масло и вода
(Стандарт за качество 3.5.2 в съответствие с ISO 8573.1)
3.5.2 = 5 μm / +7 °C; 44.6 °F / 0.1 mg/m³.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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5.3.1 РАЗМЕРИ

Размер mm инч
A* 335/349 13,19/13,74
B 248 9,76
C 45 1,77

* с дюза за ветрилообразно пръскане/с дефлекторен конус
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Поръчка № Име
1 2322587 Ръчен пистолет PEM-X1 с дюза за ветрилообразно 

пръскане
2335844 Ръчен пистолет PEM-X1 с кръгла дюза за пръскане

1 Комплект дюзи
Стандартното оборудване включва:

1 2326024 Декларация за съответствие
1 2326019 Ръководство за експлоатация на немски език
1 вижте Глава 1.3 Ръководство за експлоатация на местен език

5.5 ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА

5.4 ОДОБРЕНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Към пистолета за прахово боядисване PEM-X1 могат да бъдат свързвани само принадлежности, 
изброени в глава "Принадлежности" на това ръководство за експлоатация.
Принадлежностите, изброени в глава "Принадлежности" са включени в типовото ЕК изпитване 
и са одобрени за използване с пистолета.
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6 СГЛОБЯВАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

6.1 ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА СГЛОБЯВАНЕ/ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Неправилен монтаж/работа!
Риск от нараняване и повреда на оборудването.

 Персоналът за пускане в експлоатация трябва да има техническите 
умения за безопасно пускане в експлоатация.

 Персоналът за пускане в експлоатация трябва да е запознат с 
предписанията на европейския стандарт DIN EN 50050-2.

 При пускане в експлоатация и по време на всичката работа, 
четете и следвайте ръководството за експлоатация и разпоредбите 
за безопасност за необходимите допълнителни компоненти на 
системата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

6.2 УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Преди сглобяване пистолетът за прахово боядисване трябва да бъде съхраняван на сухо място, 
без вибрации и с минимално количество прах. Пистолетът за прахово боядисване трябва да 
бъде съхраняван в затворено помещение.
Температурата на въздуха на мястото на съхранение трябва да бъде в диапазона 5 - 45 °C;
41 - 113 °F.
Относителната влажност на въздуха на мястото на съхранение не трябва да надвишава 75%.

6.3 УСЛОВИЯ ЗА МОНТАЖ

Температурата на въздуха на мястото на сглобяване трябва да бъде в диапазона 5 - 45 °C;
41 - 113 °F.
В зависимост от използваната прахова боя, максималната допустима температура на околната 
среда за надеждна работа може да е значително под +40 °C; 104 °F.
Относителната влажност на въздуха на мястото на сглобяване не трябва да надвишава 75%.
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6.4 ПОДГОТОВКА НА ПИСТОЛЕТА ЗА ПРЪСКАНЕ

6.4.1 ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩА СИСТЕМА ОТ ДЮЗИ

Дюза Приложение Разстояние до 
детайла

Количество 
прах

(mm) (g/min)

Универсално

120 ... 300 50 ... 300
Дълбоки части със сложна 
геометрия
Големи детайли

Ширината на струята може да се регулира чрез плъзгащия пръстен.

Заден плъзгащ пръстен
Широк облак
Ъгъл на отваряне на облака прибл. 80°

Преден плъзгащ пръстен
Тесен облак
Ъгъл на отваряне на облака прибл. 60°

Преден плъзгащ пръстен, отпред, завъртян на 90°
Свръх тесен облак
Ъгъл на отваряне на облака прибл. 40°

Дюза Преглед на приложението Прахов облак
Дюза за 

ветрилообразно 
пръскане

Детайли със сложна геометрия Широко разпространяващ се 
плосък прахов облак

Плоски детайли
(ефект на намалена рамка)
Профили
Разрези

Дефлекторен конус Кръгъл прахов облак:
Телени изделия Размерът на праховия облак 

зависи от диаметъра на 
дефлекторната планка

Решетъчни конструкции
Малки компоненти

Процесът на смяна от дюза за ветрилообразно пръскане към дефлекторен конус е описан в 
Глава 8.8 "Смяна от дюза с вентилатор за пръскане към кръгла дюза за пръскане".
Можете да намерите артикулните номера на различни дюзи в Глава 12 "Принадлежности".
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Дефлекторен конус Приложение Разстояние до детайла
(mm)

R18

100 ... 300
18 mm
По-малки плоски детайли

R25

100 ... 300
25 mm
Средни плоски детайли

R34

100 ... 300
34 mm
Големи плоски детайли

Изходно количество [g/min]
Цялостен въздух

Захранван въздух [%] 4,00 Nm³/h 5.00 Nm³/h 6.00 Nm³/h
50 140 170 210
60 200 240 260
70 250 270 300
80 300 320 350
90 330 360 380

100 370 400 420

Стойностите са определени с помощта на инжектор PI-F1 и маркуч за прах  11 mm, дължина 5 m.
Тези стойности трябва да се считат за референтни и зависят от характеристиките на праха и 
състоянието на възлите, свързани с транспортирането му (напр. инжектора).
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Процедура:

1. Изключете генерирането на високо напрежение в блока за управление.
2. Преди свързване на пистолета за пръскане проверете дали всички компоненти, като 

системата от дюзи и гайката за закрепване, са монтирани правилно.
3. Свържете електрическия кабел на пистолета за пръскане към блока за управление.
4. Свържете маркуча за захранване с прах към пистолета за пръскане и към инжектора за 

прах.
5. Свържете маркуча за въздуха за пулверизиране към пистолета за пръскане и към блока 

за управление.

6.5 СВЪРЗВАНЕ НА ПИСТОЛЕТА ЗА ПРЪСКАНЕ

Непреднамерено включване!
Риск от телесни повреди.

Преди всякаква работа върху устройството, в случаи на прекъсвания 
на работата и неизправности:

 Изключете захранването и подаването на сгъстен въздух.
 Освободете налягането от пистолета за пръскане и устройството.
 Обезопасете пистолета за пръскане срещу задействане.
 В случай на неизправност, отстранете проблема според описанието 

в глава "Отстраняване на проблеми".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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към електрическия конектор на блока за управление

Маркуч за захранване с прах от инжектора

Въздух за пулверизиране от блока 
за управление

Пистолет за прахово боядисване

Блок за управление

Инжектор за прах

червено

синьо

прозрачен



26

PEM-X1

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВЕРСИЯ 03/2014 ПРОДУКТОВ НОМЕР DOC 2391645

6.6 ЗАЗЕМЯВАНЕ

Без заземяване!
Риск от експлозия и електрически удар.

 Електростатични блокове за управление и свързаното оборудване 
за пръскане могат да свързани само към мрежови захранвания със 
защитена проводникова връзка (PE проводник)!

ОПАСНОСТ

Гъста прахова мъгла, ако заземяването е недостатъчно!
Опасност от отравяне.
Незадоволително качество на полагането на боята.

 Заземете всички компоненти на устройството.
 Заземете детайла, който трябва да бъде боядисан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От съображения за безопасност, блокът за управление трябва да има подходящо заземяване. 
Заземяващата връзка към захранването (контакт) взема формата на защитения проводник 
на кабела на мрежовата връзка, докато тази на детайла/системата се осигурява чрез винта 
от задната страна на блока за управление. И двете връзки са абсолютно задължителни. Ако е 
монтиран правилно според описанието по-горе, пистолетът за пръскане е заземен чрез кабела 
си към блока за управление.

За оптимално прахово боядисване е необходимо и добро заземяване на детайла.

Лошо заземен детайл предизвиква опасно:
опасно електрическо зареждане на детайла,
много лошо обвиване,
неравномерно покритие,
обратно пръскане към пистолета, т.е. замърсяване

Предпоставките за перфектно заземяване и боядисване са:
Чисто окачване на детайла.
Заземяване на кабината за пръскане, транспортната система и окачването в съответствие 
с ръководствата за експлоатация или информацията от производителя.
Заземяване на всички проводящи детайли в работната зона.
Заземителното съпротивление на детайла не може да надвишава 1 MΩ (мегаом).
(Съпротивление, измерено при 500 V или 1000 V).
Обувките, носени от операторите, трябва да отговарят на изискванията на EN ISO 20344. 
Измереното изолационно съпротивление не трябва да надвишава 100 MΩ (мегаома).
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6.6.1 ЗАЗЕМЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ

Предпазното облекло, включително ръкавиците, трябва да отговарят на изискванията на 
EN ISO 1149-5. Измереното изолационно съпротивление не трябва да надвишава 100 MΩ 
(мегаома).

Между конвейера, конвейерните куки и детайла могат да възникнат искри, ако точките 
на електрически контакт между тях не са достатъчно добре очистени и следователно 
детайлите не са задоволително заземени!
Тези искри могат да причинят сериозни радиочестотни смущения (ЕМС).

1 Използвайте само кабели със заземяваща жичка!
2 Свържете заземяващ кабел с кабината и сигнално заземяване!
3 Свържете заземяващия кабел към небоядисана метална част на кабината!
4 От куката и всички точки за окачване трябва да бъде премахната цялата боя!
5 Носете електростатично проводими ръкавици!
6 Носете електростатично проводими обувки!
7 Подът трябва да бъде електростатично проводим!
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7 РАБОТА

7.1 ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНИЯ ПЕРСОНАЛ

7.2 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Неправилна работа!
Риск от нараняване и повреда на оборудването.

 Работният персонал трябва да бъде квалифициран за работа с цялата 
система.

 Преди започване на работа, работният персонал трябва да получи 
подходящо системно обучение.

 Работният персонал трябва да е запознат с предписанията на 
европейския стандарт DIN EN 50050-2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилна работа!
Риск от нараняване и повреда на оборудването.

 Ако контактът с прахови продукти или почистващи препарати 
предизвиква раздразнение на кожата, трябва да бъдат взети 
подходящи предпазни мерки, т.е. носене на предпазно облекло.

 Обувките, носени от работния персонал, трябва да отговарят на 
EN ISO 20344. Измереното изолационно съпротивление не трябва 
да надвишава 100 мегаома.

 Предпазното облекло, включително ръкавиците, трябва да отговарят 
на EN ISO 1149-5. Измереното изолационно съпротивление не 
трябва да надвишава 100 мегаома.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Процедура:

1. Включете генерирането на високо напрежение и захранването с прах.

Забележка:

За да намалите износването на износващите се части, общият дебит на въздуха трябва да бъде 
под 5 Nm³/h!

Въздухът за пулверизиране трябва да бъде регулиран за:

дюза за ветрилообразно пръскане до 0,1 Nm³/h, кръгла

струя за пръскане до > 0,2 Nm³/h

2. Регулирайте количеството и скоростта на праха върху тестов детайл.

7.3 ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАХОВИЯ ОБЛАК ЗАВАШЕТО БОЯДИСВАНЕ

7.3.1 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ ЗА ОБЩИЯ ОБЕМ НА ВЪЗДУХА

Диаметър на маркуча
Дължина на 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm

4 - 8 m 2,0 - 2,5 m³/h 3,0 - 3,5 m³/h 4,0 - 4,5 m³/h
8 - 12 m 2,5 - 3,0 m³/h 3,5 - 4,0 m³/h 4,5 - 5,0 m³/h

12 - 16 m 3,0 - 3,5 m³/h 4,0 - 4,5 m³/h 5,0 - 5,5 m³/h
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7.4 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПИСТОЛЕТА ЗА ПРЪСКАНЕ

Чрез отпускане на спусъка захранването с прах спира и високото напрежение се изключва.
За да изключите безопасно пистолета за пръскане, напр. за дейности по поддръжка, трябва да 
бъде изключен блокът за управление.
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7.5 РЕГУЛИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ПРАХ

Зелен LED индикатор

Намаляване на количеството прах

Увеличаване на количеството прах

LED индикатор Работен режим
Мига Нормална работа на пистолета.
Мига бързо Активираната програма е променена с помощта на бутон 

"+" или "-".
Чрез избиране на друга програма, модифицираните 
стойности на количеството прах не се пренасят, а се 
вземат текущите стойности на другата програма и 
бързото мигане преминава към примигване.
Чрез запаметяване на тези настройки, в текущата 
програма се вземат текущите стойности на подаването 
на прах. Бързото мигане преминава отново към 
примигване.
Чрез активиране на функцията „Двойно щракване“ 
мигането също се изключва, след това отново се 
активират предварително зададените стойности на 
програмата.

Свети постоянно Спусъкът е задействан с „Двойно щракване“, т.е. е 
активирана програмата „Двойно щракване“.

Забележка:
Тази функция може да бъде активирана само в комбинация с блока за управление EPG-Sprint X.

Чрез натискане на бутони "+/-"предварително зададените програмни стойности на подавания 
въздух (количеството прах) могат да бъдат променени в желаната посока.
В този случай общият въздух остава непроменен,подаваният и дозиращ въздух се преразпределят 
по съответния начин.
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7.6 ПРОГРАМА „ДВОЙНО ЩРАКВАНЕ“ (СИЛНО ДИНАМИЧНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ)

Тази функция се използва за бърза смяна към друга програма по време на боядисване. 
Операторът може да стигне до предварително зададена програма чрез двойно щракване на 
спусъка на пистолета за пръскане, например за повторно боядисване на детайли с използване 
на различни параметри (високо напрежение, ограничение на тока, обеми на въздуха и др.).
За достигане до функцията натиснете спусъка на пистолета за пръскане два пъти в бърза 
последователност и задръжте. При отпускане на спусъка, устройството се е върнало на 
първоначалната си програма.
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7.7 ВЪЗПРОИЗВОДИМА НАСТРОЙКА НА ПОЗИЦИЯТА НА ДЮЗАТА

Предоставен е инструмент за регулиране на дюзата за 
ветрилообразно пръскане.
Той позволява завъртане на дюзата за ветрилообразно 
пръскане без да се повредят електродите и без сваляне на 
гайката за закрепване.
Гайката за закрепване трябва само да се разхлаби.
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8 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистването трябва да се извършва редовно и внимателно от квалифициран и обучен 
персонал. Персоналът трябва да е запознат с предписанията на DIN EN 50050-2. По време на 
обучението си те трябва да бъдат информирани за специфични опасности.

По време на почистване могат да възникнат следните опасности:

Опасност за здравето от вдишване на прахова боя

Употреба на неподходящи инструменти и помощни средства за почистване

8.1 ПОЧИСТВАНЕ

8.1.2 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

8.1.1 ПОЧИСТВАЩ ПЕРСОНАЛ

Взривоопасни смеси прах/въздух!
Опасност за живота и повреда на оборудването.

 Преди започване на почистване или друга ръчна работа, високото 
напрежение трябва да бъде изключено и блокирано, за да се 
предотврати повторното му включване!

 Пистолетът за пръскане трябва да бъде отделен от захранването 
с високо напрежение и въздух под налягане преди започване на 
почистване!

 За почистващи течности използвайте само електрически 
проводими съдове! Заземете съда!

 Трябва да се дава предпочитание на незапалими почистващи 
препарати.

 Запалими почистващи препарати могат да се използват само, 
ако след изключване на високото напрежение, всички части, 
провеждащи високо напрежение се освободят до енергия на 
разтоварване от по-малко от 0,24 mJ преди да се осигури достъп 
до тях.

 Повечето запалими разтворители имат енергия на запалване 
около 0,24 mJ или 60 nC.

 Точката на възпламеняване на почистващия препарат трябва да е 
поне 15 К над околната температура.

 За премахване на отлагания от прах могат да се използват само 
подвижни промишлени прахосмукачки с дизайн 1 (вижте EN 60335-2).

ОПАСНОСТ
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Интервалите на почистване трябва да бъдат адаптирани от оператора в зависимост от нивото 
на използване и, ако е необходимо, нивото на замърсяване.
Ако се съмнявате, препоръчваме да се свържете със специалист от J. Wagner AG.
Валидните спецификации за здраве и безопасност и инструкциите за безопасност, представени 
в Глава 4 трябва да бъдат спазвани за всички дейности по почистване.

8.1.3 ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Неправилна поддръжка!
Риск от нараняване и повреда на оборудването.

 Ако контактът с прахови продукти или почистващи препарати 
предизвиква раздразнение на кожата, трябва да бъдат взети 
подходящи предпазни мерки, т.е. носене на предпазно облекло.

 Обувките, носени от работния персонал, трябва да отговарят на 
EN ISO 20344. Измереното изолационно съпротивление не трябва 
да надвишава 100 мегаома.

 Предпазното облекло, включително ръкавиците, трябва да 
отговарят на EN ISO 1149-5. Измереното изолационно съпротивление 
не трябва да надвишава 100 мегаома.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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8.2 ПОДДРЪЖКА

Обслужването трябва да се извършва редовно и внимателно от квалифициран и обучен 
персонал. По време на обучението си те трябва да бъдат информирани за специфични 
опасности.

По време на обслужване могат да възникнат следните опасности:

Опасност за здравето от вдишване на прахова боя

Употреба на неподходящи инструменти и помощни средства

След приключване на обслужването устройството трябва да бъде проверено от квалифицирано 
лице, за да му се гарантира надеждно състояние.

8.2.1 СЛУЖИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКАТА

8.2.2 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Неправилно поддръжка/ремонт!
Риск от нараняване и повреда на оборудването.

 Осигурете извършването на ремонтите и смяната части само от 
специално обучен персонал или сервизен център на WAGNER.

 Преди всякаква работа върху устройството и в случаи на 
прекъсвания на работата:

 - Изключете захранването с енергия/сгъстен въздух.
 - Освободете налягането от пистолета за пръскане и устройството.
 - Обезопасете пистолета за пръскане срещу задействане.

 Винаги, когато работите с устройството, съблюдавайте ръководството 
за експлоатация и сервизните ръководства.

ОПАСНОСТ

Неправилно ремонт!
Опасност за живота и повреда на оборудването.

 Позволява се ремонтът или смяната на устройства или части от 
устройства да бъдат извършвани само извън опасната зона от 
квалифициран персонал.

 Преди започване на обслужване или друга ръчна работа, високото 
напрежение трябва да бъде изключено и блокирано, за да се 
предотврати повторното му включване!

 Пистолетът за пръскане трябва да бъде отделен от захранването 
с високо напрежение и въздух под налягане преди започване на 
обслужване!

ОПАСНОСТ
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Интервалите за обслужване трябва да бъдат адаптирани от оператора в зависимост от нивото 
на използване и,ако е необходимо, нивото на замърсяване.
Ако се съмнявате, препоръчваме да се свържете със специалист от J. Wagner AG.
Валидните спецификации за здраве и безопасност и инструкциите за безопасността представени 
в Глава 4 трябва да бъдат спазвани за всички дейности по обслужване.

Обслужване Време
на смяна седмично

Продухване на пистолета и проверка за синтероване
Проверка на настройките на пистолета
Проверка на изходното налягане от пистолета
Продухване на маркучите за прах
Проверка на заземяването
Проверка на качеството на сгъстения въздух
Проверка на напрежението на пистолета
Проверка на маркучите за прах за наличие на синтероване

8.2.3 ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДДРЪЖКА

Неправилна поддръжка!
Риск от нараняване и повреда на оборудването.

 Ако контактът с прахови продукти или почистващи препарати 
предизвиква раздразнение на кожата, трябва да бъдат взети 
подходящи предпазни мерки, т.е. носене на предпазно облекло.

 Обувките, носени от работния персонал, трябва да отговарят на 
EN ISO 20344. Измереното изолационно съпротивление не трябва 
да надвишава 100 мегаома.

 Предпазното облекло, включително ръкавиците, трябва да отговарят 
на EN ISO 1149-5. Измереното изолационно съпротивление не 
трябва да надвишава 100 мегаома.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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8.2.4 СМЯНА НА ПИСТОЛЕТА ЗА ПРЪСКАНЕ

Преди смяна на пистолета за пръскане всички остатъци от прах трябва внимателно да бъдат 
премахнати.

Износващите се части в пистолета за пръскане, маркирани в списъка с резервни части със 
знака „ ” трябва да бъдат проверявани редовно и, при необходимост, да бъдат сменяни.

Процедура:

1. Изключете блока за управление.
2. Разкачете електрическия кабел 1 от блока за управление 2.
3. Разкачете маркуча за захранване 3 и маркуча за въздух за пулверизиране 4 от пистолета 

за пръскане 5.
4. Свържете маркуча за захранване 3 и маркуча за въздух за пулверизиране 4 към новия 

пистолет за пръскане 5.
5. Свържете електрическия кабел 1 към блока за управление 2.
6. Включете блока за управление.
7. Пистолетът за пръскане отново е готов за експлоатация.
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8.3 СВАЛЯНЕ НА ДЮЗАТА ЗА ВЕТРИЛООБРАЗНО ПРЪСКАНЕ

3. Частите могат да бъдат разделени чрез леко натискане на 
плъзгащия пръстен на дюзата за ветрилообразно пръскане.

4. Отстранете остатъците от прах от свалените части и от пистолета.
Забележка:
Никога не поставяйте пистолета за пръскане или негови части в 
почистващ препарат.

Като правило, предпазният клин трябва да се провери за износване 
и, ако е необходимо да се смени.

Процедура:

1. Развийте гайката за закрепване от корпуса на пистолета.

2. Отстранете гайката за закрепване заедно със системата на 
дюзата от тялото на пистолета. Системата на дюзата остава в 
гайката за закрепване.

Забележка:
Ако системата на дюзата не остане в гайката за закрепване, и двете 
трябва да бъдат сменени.
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8.4 МОНТИРАНЕ НА ДЮЗАТА ЗА ВЕТРИЛООБРАЗНО ПРЪСКАНЕ

4. Затегнете гайката за закрепване към корпуса на пистолета, 
докато дюзата за ветрилообразно пръскане не може 
повече да бъде въртяна на ръка.

Процедура:

Забележка:
1. Преди поставяне на държача за електрода трябва да 

бъде проверен пружинният контакт между тялото на 
пистолета и контактната повърхност на държача на 
електрода. Пружинният контакт трябва да бъде чист и 
леко работещ, тялото на пистолета също трябва да е чисто 
и без отлагания от прах.

2. Поставете държача за електрода в корпуса на пистолета.

3. Закрепете дюзата за ветрилообразно пръскане към 
държача за електрода и поставете гайката за закрепване.
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8.5 СВАЛЯНЕ НА КРЪГЛАТА ДЮЗА ПРЪСКАНЕ

Процедура:

1. Издърпайте дефлекторния конус.
2. Развийте гайката за закрепване от корпуса на 

пистолета.
3. Отстранете гайката за закрепване заедно със 

системата на дюзата от тялото на пистолета. 
Системата на дюзата остава в гайката за 
закрепване.

Забележка:
Ако системата на дюзата не остане в гайката за 
закрепване, и двете трябва да бъдат сменени.

4. Извадете системата на дюзата от гайката за 
закрепване чрез леко натискане на втулката на 
дефлекторния конус.

5. Отстранете остатъците от прах от свалените части 
и от пистолета.

Забележка:
Никога не поставяйте пистолета за пръскане или негови 
части в почистващ препарат.

Като правило, предпазният клин трябва да се провери 
за износване и, ако е необходимо да се смени.
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8.6 МОНТИРАНЕ НА КРЪГЛАТА ДЮЗА ПРЪСКАНЕ

Процедура:

Забележка:
1. Преди поставяне на държача за електрода трябва да 

бъде проверен пружинният контакт между тялото 
на пистолета и контактната повърхност на държача 
на електрода.
Пружинният контакт трябва да бъде чист и леко 
работещ, тялото на пистолета също трябва да е 
чисто и без отлагания от прах.

2. Монтирайте дефлекторния конус към държача за 
електрода.

3. Поставете държача за електрода в корпуса на 
пистолета.

4. Плъзнете гайката за закрепване по корпуса на 
пистолета.

5. Завийте гайката за закрепване към корпуса на 
пистолета на ръка.

6. Плъзнете дефлекторния конус върху втулката му.
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8.7 СМЯНА НА ПРЕДПАЗНИЯ КЛИН

1 Клинов инструмент
2 Държач за електрода (показан в разрез за по-

голяма яснота)
3 Предпазен клин (когато е поставен)

Процедура:

1. Насочете клиновия инструмент 1 в държача 
за електрода 2, докато спре.

3. Натиснете с ръка предпазния клин 3 настрани 
извън клиновия инструмент 1.

Забележка:
Предлага се клинов инструмент, който предпазва предпазния клин от повреда по време на 
демонтаж и монтаж.
Клиновият инструмент има страна за демонтаж (Е) и страна за монтаж (А). Използвайте правилната 
страна за съответната процедура!
Ще откриете необходимите износващи се и резервни части в Глава 13 "Резервни части" на това 
ръководство за експлоатация.

2. С помощта на клиновия инструмент 1 
избутайте предпазния клин 3 извън държача 
за електрода 2.
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Процедура:

1. Насочете предпазния клин 2 в клиновия 
инструмент 1.

2. Вкарайте двата детайла в отвора на държача за 
електрода, докато спрат.
Ако е възможно, натиснете клиновия инструмент 
до маркировката Х, завъртете го леко, докато 
може да бъде натиснат до маркировката.
Маркировката Х трябва да бъде изравнена с Y 
края на държача за електрода.

3. Предпазният клин вече е правилно монтиран и 
клиновият инструмент може да бъде издърпан 
от държача за електрода.

4. Предпазният клин остава в държача за електрода.
Преди монтиране проверете дали контактните 
точки на държача за електрода. 3 и в корпуса на 
пистолета 5 са почистени внимателно, така че 
върхът на електрода да е електрически свързан 
към генератора на високо напрежение.

5. Монтирайте дюза за ветрилообразно пръскане 
или кръгла дюза със съответния държач за 
електрода.

Забележка:
Същият клинов инструмент се използва за поставяне на предпазния клин.
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Стандартният коронен пистолет за пръскане се доставя с дюза за ветрилообразно пръскане. 
Дюзата може да се смени лесно, както е описано по-долу.

За извърване на смяната е необходим държач за електрода X1 R.

8.8 СМЯНА ОТ ДЮЗА ЗА ВЕТРИЛООБРАЗНО ПРЪСКАНЕ КЪМ КРЪГЛА ДЮЗА ЗА ПРЪСКАНЕ

Процедура:

1. Развийте гайката за закрепване от корпуса на пистолета.
2. Отстранете гайката за закрепване заедно със системата на 

дюзата от тялото на пистолета. Системата на дюзата остава в 
гайката за закрепване.

Забележка:
Ако системата на дюзата не остане в гайката за закрепване, и двете 
трябва да бъдат сменени.

3. Частите могат да бъдат разделени чрез леко натискане на 
плъзгащия пръстен на дюзата за ветрилообразно пръскане.

4. Монтирайте дефлекторния конус към държача за електрода X1 R.

Връх на електрода!
Риск от телесни повреди.

 Внимавайте, когато монтирате държача за електрода X1 R.

ВНИМАНИЕ
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Процедура:

5. Преди поставяне на държача за електрода трябва да бъде 
проверен пружинният контакт между тялото на пистолета и 
контактната повърхност на държача на електрода. Пружинният 
контакт трябва да бъде чист и леко работещ, тялото на пистолета 
също трябва да е чисто и без отлагания от прах.

6. Поставете държача за електрода в корпуса на пистолета.
7. Плъзнете гайката за закрепване по корпуса на пистолета.
8. Завийте гайката за закрепване към корпуса на пистолета на 

ръка.
9. Плъзнете дефлекторния конус върху втулката му.
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8.9 МОНТАЖ НА CORONASTAR

CoronaStar е добавъчно устройство за пистолета за пръскане, което помага за постигане на по-
добро качество на повърхността (напр. намаляване на ефекта "портокалова кора").

Процедура:

1. Поставете жака 1 на CoronaStar в отвора В на куката.
2. Закрепете щипката 2 на CoronaStar към корпуса.

Възможно е гъвкаво позициониране в диапазон от ± 90°.

Опасност от електрически ток!
Риск от нараняване и повреда на оборудването.

 Преминаването към CoronaStar може да се извърши само от обучен 
персонал.

 Преди монтажа на CoronaStar високото напрежение и подаването 
на прах трябва да бъдат изключени и обезопасени срещу 
непреднамерено включване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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8.10 СМЯНА НА КУКАТА ЗА ОКАЧВАНЕ

Процедура:

1. Разхлабете фиксиращите болтове на задната част на 
куката и ги развийте.

2. Плъзнете куката в посоката, указана от стрелката и я 
свалете от корпуса на пистолета.

3. Монтирайте новата кука върху приемника и я плъзнете 
в посоката, указана от стрелката.

4. Поставете фиксиращите болтове и ги затегнете.
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9 ИНСПЕКЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С DIN EN 50050-2: 2014

Ако системата се използва за електростатично боядисване със запалими прахови бои, трябва 
да бъде извършен тест в съответствие с DIN EN 50050-2: 2014 според Таблица 1.
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9.1 ПРЕГЛЕД НА ТЕСТОВЕТЕ
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Не изхвърляйте използвано електрическо оборудване заедно с 
битовите отпадъци!
В съответствие с Европейска директива 2002/96/EC за изхвърляне 
на използвано електрическо оборудване и нейното прилагане 
в националното законодателство, този продукт не може да бъде 
изхвърлен заедно с битовите отпадъци, а трябва да бъде рециклиран 
по екологично правилен начин.
WAGNER или някой от нашите представители ще вземе обратно 
използваното електрическо или електронно оборудване на WAGNER и 
ще го изхвърли вместо вас по екологичен начин. Моля, свържете се с 
някой от нашите обслужващи центрове, някой от нашите представители 
или директно с нас, за да го организираме.

ЗАБЕЛЕЖКА

10.2 ИЗХВЪРЛЯНЕ

10 РАЗГЛОБЯВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

10.1 РАЗГЛОБЯВАНЕ

Процедура:

1. Изключете системата.
2. Блокирайте захранването със сгъстен въздух и изпуснете налягането от системата.
3. Разкачете кабела на пистолет за свързване с блока за управление.
4. Разкачете маркуча за захранване с прах към пистолета за пръскане и към инжектора за 

прах.
5. Разкачете маркуча за въздуха за пулверизиране към пистолета за пръскане и към блока 

за управление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилно разглобяване!
Риск от нараняване и повреда на оборудването.

 Преди започване на разглобяване:
 - Изключете захранването с енергия/сгъстен въздух.
 - Уверете се, че компонентите на системата са заземени.
 - Обезопасете системата срещу повторното ѝ включване без разрешение.

 За всяка дейност спазвайте ръководството за експлоатация.
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11 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И ПОПРАВКА

Неправилно поддръжка/ремонт!
Риск от нараняване и повреда на оборудването.

 Осигурете извършването на ремонтите и смяната части само от 
специално обучен персонал или сервизен център на WAGNER.

 Преди всякаква работа върху устройството и в случаи на 
прекъсвания на работата:

 - Изключете захранването с енергия/сгъстен въздух.
 - Освободете налягането от пистолета за пръскане и устройството.
 - Обезопасете пистолета за пръскане срещу задействане.

 Винаги, когато работите с устройството, съблюдавайте ръководството 
за експлоатация и сервизните ръководства.

ОПАСНОСТ

Неправилно обслужване/ремонт!
Опасност за живота и повреда на оборудването.

 Устройства, предпазни системи и оборудване за безопасност, 
наблюдение и управление на WAGNER могат да бъдат обслужвани/
ремонтирани само, както е определено в Директива 94/9/EC (ATEX), 
от обучен сервизен персонал на WAGNER или правоспособни лица 
в съответствие с TRBS 1203! Обърнете внимание на националните 
разпоредби!

 Ремонтът или смяната на устройства или части от устройства 
трябва да бъдат извършвани само извън опасната зона!

ОПАСНОСТ
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Неизправност Причина Решение
Няма електростатичност (напр. няма 
обгръщане или адхезия на праха)

Неизправност в генератора за 
високо напрежение

Свържете се със сервизен център 
на WAGNER

Електрическият кабел от пистолета 
за пръскане към блока

Свържете се със сервизен център 
на WAGNER

Каскадата в пистолета е дефектна Свържете се със сервизен център 
на WAGNER

Лошо обгръщане с прах
Обратно пръскане

Недостатъчно или никакво 
заземяване

Вижте Глава 6.6 "Заземяване"

Пръскането е неравномерно или 
недостатъчно

Замърсявания Продухайте детайлите, 
транспортиращи прах

Прахово синтероване Почистете запрашаващите детайли
Замърсено подаващо устройство За съответните свързани 

устройства вижте ръководството 
за експлоатация

Неправилно съотношение 
подаван въздух/дозиращ въздух

Регулирайте в модула, съотв. блока 
за управление

Износване на дюзата на 
инжектора за прах

Сменете износените части на 
праховия инжектор¹)

Облакът на пръскане е 
неравномерен

Части на системата на дюзата са 
износени

Сменете износените части

Пукнатини в корпуса на пистолета Неправилно боравене с 
пистолета за прахово боядисване

Корпусът на пистолета трябва да 
бъде сменен
Свържете се със сервизен център 
на WAGNER

1.) Ще откриете износващите се и резервните части в ръководството за експлоатация на инжектора за прах.
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12 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

12.1 ДЮЗА ЗА ВЕТРИЛООБРАЗНО ПРЪСКАНЕ

Поръчка № Име

Дюза за ветрилообразно пръскане, X1, цяла

12.2 ДЕФЛЕКТОРЕН КОНУС

Поръчка № Име

Дефлекторен конус, D18, цял

Дефлекторен конус, D25, цял

Дефлекторен конус, D34, цял

12.3 ДЪРЖАЧ ЗА ЕЛЕКТРОДА

Поръчка № Име

Държач за електрода, X1 F ET

Държач за електрода, X1 R ET
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12.4 ЩУЦЕР ЗА МАРКУЧ

Поръчка № Име

Щуцер за маркуч, D10-D12, цял

Щуцер за маркуч, D8-D10, цял

12.5 ДОБАВЪЧНО УСТРОЙСТВО CORONASTAR

Pos Поръчка № Име
CoronaStar, PEM-X1, цяло
Електрод за CoronaStar, PEM-X1 ET

12.6 КЛИНОВ ИНСТРУМЕНТ

Pos K Stk Поръчка № Име
Клинов инструмент, X1 + 20 клина

предлага се като принадлежност, не е включена в комплекта

20x
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12.7 УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ДЮЗА, X1 VL 150/300/500

Pos K Stk Поръчка № Име
Удължител за дюза, X1 VL 150 (150 mm; 5,91 инча)
Удължител за дюза, X1 VL 300 (300 mm; 11,81 инча)

1 2323338 Удължител за дюза, X1 VL 500 (500 mm; 19,68 инча)
1 2324147 Дюза за ветрилообразно пръскане, X1 VL ET

Кръгла дюза за пръскане, X1 VL ET

предлага се като принадлежност, не е включена в комплекта

12.8 УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ДЮЗА, X1 VL 750

Pos K Stk Поръчка № Име
2330497 Удължител за дюза, X1 VL 750 (750 mm; 29,53 инча)

1 2324147 Дюза за ветрилообразно пръскане, X1 VL ET
2324148 Кръгла дюза за пръскане, X1 VL ET

предлага се като принадлежност, не е включена в комплекта
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12.9 МАРКУЧ ЗА ПРАХ

Поръчка № Име
Маркуч за  9 mm
Маркуч за  10 mm
Маркуч за  11 mm
Маркуч за  12 mm

12.10 КАБЕЛ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ПИСТОЛЕТА

Поръчка № Име
2334275 Кабел за ръчен пистолет, PEM-X1 6m ET
2334568 Кабел за ръчен пистолет, PEM-X1 15m ET

Забележка:
Смяната на кабела на пистолета може да се извършва само от сервизен персонал на WAGNER!

12.11 СТОЙКА ЗА СТЕНА

Поръчка № Име
Стойка за стена със скоба
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12.12 ПРОГРАМЕН СТИКЕР

Поръчка № Име
2331223 Рецептурен стикер
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12.13 АДАПТЕР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПРАХ

Поръчка № Име
Адаптер за измерване на прах с торбичка X1 , цял

за измерване на количествата прах за пистолет за пръскане PEM-X1

Адаптерът за измерване на прах се плъзга върху дюзата.

Риск от експлозия поради електростатично зареждане!
Опасност за живота и повреда на оборудването.

 Използвайте адаптера за измерване на прах само, когато високото 
напрежение е изключено!

ОПАСНОСТ



60

PEM-X1

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВЕРСИЯ 03/2014 ПРОДУКТОВ НОМЕР DOC 2391645

13 РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

13.1 КАК МОГАТ ДА СЕ ПОРЪЧАТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ?

За да се гарантира правилна доставка на резервни части, е необходима следната информация:

Номер на поръчка, означение и количество

Не е нужно количеството да бъде същото като броят, зададен в колоната за количество „Stk“ 
в списъците. Този брой просто показва колко от съответните части се използват във всеки 
компонент.

За да се гарантира добра обработка на вашата поръчка, е необходима и следната информация:

Идентификация в списъците с резервни части

Обяснение на колона „K“ (етикетиране) в следващите списъци с резервни части.

- Адрес за фактуриране
- Адрес за доставка
- Име на лицето за контакт в случай на възникване на въпроси
- Тип на доставката (нормална поща, експресна доставка, въздушна доставка, куриер и т.н.)

= Износващи се части
Забележка: Тези части не се покриват от условията на гаранцията

= Не е част от стандартното оборудване, но се предлага като специална принадлежност.

Неправилно поддръжка/ремонт!
Риск от нараняване и повреда на оборудването.

 Осигурете извършването на ремонтите и смяната части само от 
специално обучен персонал или сервизен център на WAGNER.

 Преди всякаква работа върху устройството и в случаи на прекъсвания 
на работата:

 - Изключете захранването с енергия/сгъстен въздух.
 - Уверете се, че компонентите на системата са заземени.
 - Обезопасете устройството срещу повторното му включване без 

разрешение.
 Винаги, когато извършвате работа съблюдавайте ръководството за 

експлоатация и сервизните ръководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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13.2 РЪЧЕН ПИСТОЛЕТ CORONA PEM-Х1 С ДЮЗА ЗА ВЕТРИЛООБРАЗНО ПРЪСКАНЕ

Ръчен пистолет PEM-X1
Pos K Stk Поръчка № Име

Ръчен пистолет Corona PEM-X1
Щуцер за маркуч, D10-D12, цял
O-пръстен
Гайка за закрепване, X1
Дюза за ветрилообразно пръскане, X1, цяла
Държач за електрода, X1 F ET
Резервен предпазен клин, X1
Кука на пистолета, X1 ET
Винт
Клинов инструмент, X1

11 1 2313993 Маркуч, прозрачен  6 mm

Износващи се части
Не е част от стандартното оборудване, но се предлага като специална принадлежност
Предлага се единствено в комплект
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13.3 РЪЧЕН ПИСТОЛЕТ CORONA PEM-Х1 С КРЪГЛА ДЮЗА ЗА ПРЪСКАНЕ

Ръчен пистолет PEM-X1
Pos K Stk Поръчка № Име

2335844 Ръчен пистолет Corona PEM-X1
2322761 Щуцер за маркуч, D10-D12, цял
9971364 O-пръстен
2320464 Гайка за закрепване, X1

Държач за електрода, X1 F ET
6 1 Резервен предпазен клин, X1
7 Кука на пистолета, X1 ET
8 2 Винт
9 1 Клинов инструмент, X1

10 1 2313993 Маркуч, прозрачен  6 mm

Износващи се части
Не е част от стандартното оборудване, но се предлага като специална принадлежност
Предлага се единствено в комплект
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Държач за електрода, X1 R, с дюзи
Pos K Stk Поръчка № Име

Държач за електрода, X1 F ET
Държач за електрода, X1 R ET
Резервен предпазен клин, X1
Втулка на дефлекторния конус, X1
Дефлекторен конус, D18, цял
Дефлекторен конус, D25, цял
Дефлекторен конус, D34, цял

Износващи се части
Не е част от стандартното оборудване, но се предлага като специална принадлежност
Предлага се единствено в комплект

13.4 ДЪРЖАЧ ЗА ЕЛЕКТРОДА, X1 R
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14 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ И СЪОТВЕТСТВИЕ

14.1 ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА

14.2 ГАРАНЦИОНЕН ИСК

В резултат на регламент на ЕК в сила от 01.01.1990 г., производителят носи отговорност за 
своя продукт, само ако всички части произхождат от него или са одобрени от него, и ако 
устройствата са правилно монтирани, експлоатирани и поддържани.
Производителят не носи отговорност, или носи частична отговорност, ако са били използвани 
принадлежности или резервни части от трети страни.
С оригинални принадлежности и резервни части от WAGNER вие имате гаранция, че всички 
разпоредби за безопасност са спазени.

За това устройство се предлага пълна гаранция:
По наше усмотрение, ние ще ремонтираме или сменим безплатно всички части, които в рамките 
на 24 месеца при едносменен режим на работа, 12 месеца при двусменен режим на работа или 
6 месеца при трисменен режим на работа от деня на получаване от клиента, бъдат признати 
за изцяло или значително неработещи поради причини, възникнали преди продажбата, в 
частност грешен дизайн, дефектни материали или лоша изработка.
Типът на предоставената гаранция е такъв, че устройството или отделни компоненти от него 
се сменят или ремонтират по наша преценка. Произтичащите разходи, в частност разходи за 
транспорт, пътни такси, разходи за труд и материали ще бъдат поети от нас, освен ако тези 
разходи бъдат увеличени поради последващо транспортиране на устройството до място, 
различно от адреса на купувача.
Не предоставяме гаранция за повреди, причинени или подпомогнати поради следните 
причини:
Неподходяща или неправилна експлоатация, грешно сглобяване или пускане в експлоатация 
от купувача или трета страна, нормално износване, небрежно боравене, дефектна поддръжка, 
неподходящи продукти за боядисване, заместващи продукти и влияние на химични, 
електрохимични или електрически агенти, освен когато повредата се дължи на нас.
Компоненти, които не са произведени от WAGNER са обект на оригиналната гаранция на 
производителя.
Смяната на компонент не удължава срока на гаранцията на устройството.
Устройството трябва да бъде проверено незабавно след приемане. За да се избегне отпадане 
на гаранцията, ние или компанията доставчик трябва да бъде информирани писмено за 
очевидни неизправности в рамките на 14 дни от приемане на устройството.
Ние си запазваме правото да спазим гаранцията чрез компания подизпълнител.
Услугите, предоставени по тази гаранция са зависими от доказателства, предоставени под 
формата на фактура или известие за доставка. Ако проверката покаже, че не съществуват 
предпоставки за гаранционен иск, разходите за ремонтите се фактурират на купувача.
Ясно е определено, че тази гаранция не представлява ограничение на нормативни актове или 
актове, договорирани в нашите общи условия.

J. Wagner AG
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14.3 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

 Ръчен пистолет PEM-X1 2326024

С настоящото декларираме, че доставената версия на

 - ръчен пистолет PEM-X1, поръчка № 2322587, 2335844

отговаря на следните разпоредби, отнасящи се до него

 - 94/9/EC (Директива ATEX)
 - 2006/42/EC (Директива за машините)
 - 2004/108/EC (Директива EMV)
 - 2002/95/EC (Директива RoHs)
 - 2002/96/EC (Директива WEEE)

Приложими стандарти, по-специално:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложими национални технически стандарти и спецификации, по-специално:

 - BGI 764

Идентификация:

 0102  II 2D 2mJ
PTB 12 ATEX 5002
DIN EN 50050-2: 2012

CE сертификат за съответствие
Към този продукт е приложен CE сертификат за съответствие. Ако е необходимо, чрез указване 
на името на продукта и серийния номер, е възможно поръчване на допълнителни копия чрез 
вашия доставчик на WAGNER.

Поръчка номер:
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14.4 СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ЕК ИЗПИТВАНЕ
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Special conditions of use:
The source electrical connection for the Control Units are to be connected in an unclassified
(ordinary) location only.

P_00309
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14.5 FM ОДОБРЕНИЕ

Пистолетът за прахово боядисване PEM-X1 е одобрен в САЩ и Канада според конфигурацията 
в чертеж № 2309729.
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