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Voorwoord

1 Voorwoord
Geachte klant!
Het verheugt ons dat u heeft gekozen voor een apparaat van onze firma.
De onderhavige gebruiksaanwijzing is bedoeld voor het bedienings- en
onderhoudspersoneel. Ze bevat alle informatie, die voor de omgang met dit
apparaat nodig is.
De beheerder van het apparaat moet ervoor zorgen dat het bedieningsen onderhoudspersoneel altijd de beschikking heeft over een gebruiksaanwijzing in een voor hem begrijpelijke taal..
Naast de gebruiksaanwijzing is voor een veilig bedrijf van het apparaat verdere informatie onontbeerlijk. Lees de in uw land geldende richtlijnen en de
geldende voorschriften ter preventie van ongelukken en neem deze in acht.
In Duitsland zijn dat:
➤➤ de ZH 1/406 “Richtlijnen voor vloeistofstralers (spuitapparatuur)” van de
Hauptverband der Gewerblichen Berufsgenossenschaften,
➤➤ de BGR 500, hfdst. 2.29 “Verwerken van coatingmaterialen”,
➤➤ de BGR 500, hfdst. 2.36 “Werken met vloeistofstralers”, beide van de
Berufsgenossenschaft der Gas-, Fernwärme- und Wasserwirtschaft.
We adviseren om alle relevante richtlijnen en ongevallenpreventievoorschriften bij de gebruiksaanwijzing te bewaren.
Daarnaast moeten de instructies van fabrikanten en verwerkingsrichtlijnen
voor afwerkings- of transportmaterialen altijd in acht worden genomen.
Mochten er toch nog vragen open blijven, dan staan we graag tot uw beschikking.
Goede resultaten van het werken met uw apparaat toegewenst door
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Copyrights
© 2015 WIWA
De copyrights op deze gebruiksaanwijzing blijven in handen van de
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 1-3 • 35633 Lahnau • Duitsland
Tel.: +49 6441 609-0 • Fax: +49 6441 609-50 • E-mail: info@wiwa.de • Homepage: www.wiwa.de
Deze gebruiksaanwijzing is uitsluitend bedoeld voor het voorbereidings-, bedienings- en onderhoudspersoneel.
Het doorgeven van deze gebruiksaanwijzing voor verveelvoudiging, gebruik of meedelen van de
inhoud ervan is verboden, voorzover hiervoor niet uitdrukkelijk toestemming is verleend. Overtredingen verplichten tot schadevergoeding. Alle rechten voor het geval van de registratie als patent,
gebruiksmodel of wettelijk beschermd model voorbehouden.
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2 Veiligheid
Dit apparaat werd geconstrueerd en vervaardigd met inachtneming van alle
veiligheidstechnische aspecten. Het komt overeen met de huidige stand der
techniek en de geldende voorschriften ter preventie van ongevallen. Het
apparaat heeft de fabriek in foutloze toestand verlaten en garandeert een
hoge technische veiligheid. Niettemin dreigen er bij verkeerde bediening of
misbruik gevaren voor:
➤➤ lijf en leven van de bediener of derden,
➤➤ het apparaat en andere materiële waarden van de beheerder,
➤➤ het efficiënt werken van het apparaat.
In principe moet elke werkwijze achterwege worden gelaten, die de veiligheid van het bedienend personeel en van het apparaat in gevaar brengt.
Alle personen die zijn betrokken bij de opstelling, de inbedrijfstelling, de
bediening, de verzorging, de reparatie en het onderhoud van het apparaat,
moeten van tevoren de gebruiksaanwijzing, met name het hoofdstuk ‘Veiligheid’, gelezen en begrepen hebben.
Het gaat om uw veiligheid!
Wij raden de beheerder van het apparaat aan om dit schriftelijk te laten
bevestigen.

2.1

Verklaring van symbolen
Veiligheidsinstructies waarschuwen voor potentiële bronnen van gevaar en
noemen de ter preventie van ongevallen vereiste maatregelen.
In de gebruiksaanwijzingen van WIWA worden veiligheidsinstructies speciaal
vermeld en zijn als volgt gekenmerkt:
GEVAAR
Kenmerkt ongevallengevaren waarbij niet in acht nemen van de veiligheidsinstructie met grote waarschijnlijkheid leidt tot ernstige verwondingen
of zelfs overlijden!
WAARSCHUWING
Kenmerkt ongevallengevaren waarbij niet in acht nemen van de veiligheidsinstructie kan leiden tot ernstige verwondingen of zelfs overlijden!
VOORZICHTIG
Kenmerkt ongevallengevaren waarbij niet in acht nemen van de veiligheidsinstructie kan leiden tot verwondingen!
Kenmerkt belangrijke instructies voor een correcte omgang met het apparaat. Niet in acht nemen kan leiden tot schade aan het apparaat of in de
omgeving.
In de veiligheidsinstructies over ongevallenrisico’s met kans op verwonding
worden al naargelang de bron van het gevaar verschillende pictogrammen
gebruikt – voorbeelden:
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Algemeen ongevalgevaar
Explosiegevaar door explosieve atmosfeer
Explosiegevaar door explosieve stoffen
Ongevalgevaar door elektrische spanning resp. elektrostatische oplading
Verdrukkingsgevaar door bewegende apparaatdelen
Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken
Veiligheidsgeboden wijzen in eerste instantie op de te dragen persoonlijke
veiligheidsuitrusting. Deze worden eveneens speciaal vermeld en zijn als
volgt gekenmerkt:
Draag beschermende kleding
Kenmerkt het gebod, de voorgeschreven veiligheidskleding te dragen, om
huidletsel door spattend materiaal of gassen te vermijden.
Gebruik oogbescherming
Kenmerkt het gebod, een veiligheidsbril te dragen, om oogletsel door
materiaalspetters, gassen, dampen of stoffen te vermijden.
Gebruik gehoorbescherming
Kenmerkt het gebod, gehoorbescherming te dragen, om gehoorletsel door
lawaai te vermijden.
Gebruik mondbescherming
Kenmerkt het gebod, een ademhalingsmasker te dragen, om letsel aan de
ademhalingsorganen door gassen, dampen of stoffen te vermijden.
Draag veiligheidshandschoenen
Kenmerkt het gebod, veiligheidshandschoenen met onderarmbescherming te dragen, om brandletsel door verhitte materialen te vermijden.
Draag veiligheidsschoenen
Kenmerkt het gebod, veiligheidsschoenen te dragen om voetletsel door
omvallende, omlaag vallende of wegrollende voorwerpen en uitglijden op
gladde ondergrond te vermijden.
Kenmerkt verwijzingen naar richtlijnen, arbeidsinstructies en gebruiksaanwijzingen die zeer belangrijke informatie bevatten en in elk geval in acht
genomen moeten worden.
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2.2

Veiligheidsinstructies
Denk er altijd aan dat de apparaten onder hoge druk werken en bij ondeskundig gebruik levensgevaarlijke verwondingen kunnen veroorzaken.
Neem altijd alle instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de aparte
gebruiksaanwijzingen van afzonderlijke apparaat-onderdelen resp. de
optioneel aangeboden extra apparaten in acht en volg deze.
De voorschriften ter preventie van ongevallen “Verwerken van coatingstoffen” (BGR 500, hfdst. 2.29) en de richtlijnen voor vloeistofstralers ZH1/406
van de beroepsvereniging moeten absoluut worden nageleefd.

2.2.1 Bedrijfsdruk
WAARSCHUWING
Componenten die niet zijn afgestemd op de maximaal toegestane bedrijfsdruk, kunnen barsten en ernstige verwondingen veroorzaken.
➤➤ De voorgeschreven maximale bedrijfsdrukken moeten principieel voor
alle componenten worden nageleefd. Bij verschillende bedrijfsdrukken
geldt altijd de laagste waarde als maximale bedrijfsdruk voor het hele
apparaat.
➤➤ Materiaalslangen en slangkoppelingen moeten voldoen aan de maximale werkdruk inclusief de vereiste veiligheidsfactor.
➤➤ Materiaalslangen mogen geen lekkages, knikken, slijtageverschijnselen of builen vertonen.
➤➤ Slangkoppelingen moeten vast zitten.

2.2.2 Risico’s door de spuitstraal
WAARSCHUWING
Het materiaal komt onder zeer hoge druk uit het spuitpistool. De spuitstraal kan door zijn snijdende werking of door binnendringen onder de
huid of in de ogen ernstige verwondingen veroorzaken.
➤➤ Richt het spuitpistool nooit op uzelf, andere personen of dieren!
➤➤ Houd nooit uw vingers of hand voor het spuitpistool!
➤➤ Grijp nooit in de spuitstraal!
WAARSCHUWING
Per ongeluk uit het spuitpistool komend materiaal kan persoonlijk letsel en
materiële schade veroorzaken.
➤➤ Beveilig het spuitpistool bij elke werkonderbreking!
➤➤ Controleer voor elke ingebruikneming de beveiliging van het spuitpistool!
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2.2.3 Risico’s door elektrostatische oplading
WAARSCHUWING
Door de hoge stroomsnelheden bij het airless spuitprocédé kan het tot
een statische oplading komen.
Statische ontladingen kunnen brand en explosie tot gevolg hebben.
➤➤ Zorg ervoor dat het apparaat buiten de EX-zones deskundig geaard
is!
➤➤ Aard ook het te coaten voorwerp.
➤➤ Gebruik altijd open bakken!
➤➤ Spuit nooit oplosmiddelen of oplosmidddel houdende materialen in
kannen met een nauwe hals of vaten met spongat!
➤➤ Plaats de bak op een geaard oppervlak.
➤➤ Gebruik altijd elektrisch geleidende bakken.
➤➤ Zorg altijd voor contact van het spuitpistool met de wand van de bak.
➤➤ Gebruik uitsluitend elektrisch geleidende materiaalslangen.
Alle originele materiaalslangen van WIWA zijn geleidend en afgestemd op onze apparaten.
WAARSCHUWING
Wanneer het apparaat tijdens bedrijf door materiaal vuil wordt, kan door
de toenemende coatingdikte een elektrostatische oplading ontstaan. Statische ontladingen kunnen brand en explosie tot gevolg hebben.
➤➤ Verwijder vuil onmiddellijk van het apparaat.
➤➤ Voer de reinigingswerkzaamheden buiten de EX-zones uit.

2.2.4 Gevaren door hete / koude oppervlakken
VOORZICHTIG
Bij gebruik van materiaalverwarmers kunnen de oppervlakken van het
apparaat heet worden. Er bestaat verbrandingsgevaar.
➤➤ Draag bij de verwerking van verwarmde materialen altijd beschermende handschoenen met onderarmbescherming!
VOORZICHTIG
De luchtmotor wordt tijdens bedrijf erg koud. Bij aanraken kunt u locale
bevriezingen oplopen.
➤➤ Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat moet de luchtmotor opwarmen tot een temperatuur van boven de 10 °C.
➤➤ Draag geschikte veiligheidshandschoenen!
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2.2.5 Explosiebeveiliging
WAARSCHUWING
Machines die niet explosieveilig zijn, mogen niet worden ingezet in bedrijfsruimtes die onder de verordening Explosiebeveiliging vallen!
Tegen explosie beschermde apparaten herkent u aan het desbetreffende
-teken op het typeplaatje en/of de bijgevoegde ATEX verklaring van
overeenstemming.
Tegen explosie beschermde apparaten voldoen aan de eisen van de richtlijn
94/9/EG voor de op het typeplaatje resp. in de verklaring van overeenstemming vermelde apparatuurgroep, apparaatcategorie en temperatuurklasse.
De beheerder is ervoor verantwoordelijk, de zones in te delen volgens de
richtlijnen van EG 94/9/EG, bijlage II, nr. 2.1-2.3 onder inachtneming van de
voorschriften van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. De beheerder
moet controleren en garanderen dat alle technische specificaties en de kenmerking volgens ATEX overeenstemmen met de vereiste voorschriften.
Let erop dat sommige componenten een eigen typeplaatje met een aparte
kenmerking volgens ATEX hebben. In dat geval geldt voor het hele apparaat
de laagste explosiebeveiliging van alle aangebrachte kenmerkingen. Voor
toepassingen waarbij uitvallen van het apparaat tot risico’s voor personen
zou kunnen leiden, moet de beheerder voor de nodige veiligheidsmaatregelen zorgen.
Wanneer roerinrichtingen, verwarmers of ander elektrisch werkend toebehoren gemonteerd zijn, moet de explosiebeveiliging gecontroleerd worden.
Stekkers voor verwarmers, roerinrichtingen etc. die geen explosiebeveiliging
hebben, mogen alleen worden ingestoken buiten de ruimtes die onder de
verordening Explosiebeveiliging vallen, ook wanneer het toebehoren als
zodanig tegen explosies is beveiligd.
WAARSCHUWING
Verwarmen van oplosmiddelen kan leiden tot een explosie. Ernstig lichamelijk letsel en materiële schade kunnen het gevolg zijn.
➤➤ Neem het vlampunt en de ontstekingstemperatuur van het oplosmiddel in acht.
➤➤ Schakel alle materiaaldoorstroomverwarmers uit, wanneer u de
volgende werkzaamheden uitvoert: reiniging, drukcontrole, buiten
werking stellen, onderhoud en reparatie.

2.2.6 Gezondheidsrisico’s
VOORZICHTIG
Al naargelang welke materialen worden verwerkt, kunnen er dampen van
oplosmiddelen ontstaan, die een nadelig effect op gezondheid en voorwerpen kunnen hebben.
➤➤ Zorg voor voldoende ventilatie op de plaats waar gewerkt wordt.
➤➤ Neem altijd de verwerkingsinstructies van de materiaalfabrikanten in
acht.
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Neem bij de omgang met verf, reinigingsmiddelen, olies, vetten en andere
chemische substanties de veiligheids- en doseringsinstructies van de
fabrikant en de algemeen geldende voorschriften in acht.
Gebruik voor het reinigen van de huid alleen geschikte huidbeschermings-, huidreinigings- en huidverzorgende middelen.
In gesloten of onder druk staande systemen kunnen gevaarlijke chemische
reacties optreden, wanneer van aluminium vervaardigde of verzinkte onderdelen in contact komen met 1.1.1 - trichloorethaan, dichloormethaan of
andere oplosmiddelen die gehalogeneerde chloorkoolwaterstoffen (FCKW´s)
bevatten. Wanneer u materiaal wilt verwerken dat de bovengenoemde
stoffen bevat, adviseren wij u, contact op te nemen met de fabrikant van het
materiaal om te ervaren of het geschikt is voor deze toepassing.
Voor dergelijke materialen staat een serie apparaten in roest- en zuurbestendige uitvoering ter beschikking.

Bordjes op het apparaat
De op het apparaat aangebrachte bordjes zoals de veiligheidsinformatie (zie Afb. 1) wijzen
op mogelijke gevaarlijke punten en moeten in
elk geval in acht worden genomen.

Für Ihre Sicherheit

For your safety • Pour votre sécurité
Por razones de seguridad • Для вашей безопасности
Güvenliğiniz için • Dla Twojego bezpieczeństwa
För din säkerhet • Para a sua segurança

www.wiwa.de
www.wiwa.com

Spritzpistole nicht auf Personen oder Tiere richten
Do not point spray gun at persons or animals
Ne jamais diriger le pistolet de pulvérisation en direction de personnes ou d‘animaux
No dirigir la pistola pulverizadora hacia personas ni animales
Не направляйте пистолет-распылитель на людей или животных
Püskürtme tabancasını kişilere veya hayvanlara doğrultmayın
Pistoletu natryskowego nie kierować w stronę ludzi lub zwierząt
Rikta inte sprutpistolen mot människor eller djur
Não direccionar a pistola de pintura para pessoas ou animais

Ze mogen niet van het apparaat worden verwijderd.
Beschadigde en onleesbare bordjes moeten
onmiddellijk vernieuwd worden.

© 05 / 2015 • 0642169

2.3

Nicht in den Spritzstrahl fassen
Do not reach into the spray jet
Ne pas toucher au jet
No interceptar el chorro de pulverización
Не прикасайтесь к струе распыляемого материала
Püskürtme huzmesine elinizi sokmayın
Nie sięgać w strumień rozpryskowy
Stick inte in händerna i sprutstrålen
Não tocar no jacto de pulverização

SOS
bar
psi

0

Im Notfall: Energiezufuhr absperren und Druck entlasten
In an emergency: Shut off power supply and relieve pressure
En cas d‘urgence : Bloquer l‘alimentation en énergie et relâcher la pression
En caso de emergencia: Cortar el suministro de energía y despresurizar el sistema
В экстренной ситуации: Заблокируйте подачу тока и сбросьте давление
Acil durumda: Enerji beslemesini kesin ve basıncı azaltın
W sytuacji awaryjnej: Zablokować dopływ energii i zredukować ciśnienie
Vid nödfall: Stäng av strömtillförsel och töm ut trycket
Em caso de emergência: Bloquear a alimentação de energia e despressurizar
In EX-Zonen nur Maschinen mit EX-Kennzeichnung betreiben
In EX zones, only operate machinery with EX labelling
Dans les zones soumises à un risque d‘explosion, exploiter uniquement
des machines présentant un marquage EX
En zonas con riesgo de explosión poner en servicio únicamente máquinas
con identificación EX
Во взрывоопасных зонах используйте только машины с маркировкой
взрывозащиты
EX bölgelerinde sadece EX işaretli makineleri işletin
W strefach zagrożonych wybuchem eksploatować wyłącznie maszyny z oznaczeniem EX
Endast EX-märkta maskiner får användas i EX-zoner
Nas zonas EX apenas operar máquinas com a identificação EX

Lees bovendien de veiligheidsaanwijzingen in
de gebruiksaanwijzing!
max.

bar
psi

Zubehöre / Ersatzteile: max. Betriebsdruck der Maschine beachten!
Accessories / spare parts: Observe the max. operating pressure of the machine!
Accessoires/pièces de rechange : respecter pression de service max. de la machine !
Accesorios / piezas de repuesto: ¡Observar la presión de servicio máx. de la máquina!
Комплектующие / запчасти: учитывайте макс. рабочее давление машины!
Aksesuar / yedek parçalar: Makinenin maks. işletim basıncını dikkate alın!
Wyposażenie / części zamienne: przestrzegać maks. ciśnienia roboczego maszyny!
Tillbehör/reservdelar: ge akt på maskinens max. arbetstryck!
Acessórios / peças de substituição: ter em atenção a pressão de serviço máx. da máquina!

Afb. 1: Veiligheidsinformatie

2.4

Veiligheidsinrichtingen
WAARSCHUWING
Wanneer een van de veiligheidsinrichtingen ontbreekt of niet volledig
werkt, is de bedrijfsveiligheid van het apparaat niet gewaarborgd!
➤➤ Stel het apparaat meteen buiten werking wanneer u gebreken aan de
veiligheidsinrichtingen of andere gebreken aan het apparaat constateert.
➤➤ Zet het apparaat pas weer in werking wanneer de gebreken volledig
zijn verholpen.
De veiligheidsinrichtingen controleert u aan het apparaat:
➤➤ vóór de inbedrijfstelling,
➤➤ telkens vóór het werk,
➤➤ na alle instelwerkzaamheden,
➤➤ na alle reinigings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Vertaling van de gebruiksaanwijzing Airless
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Het apparaat is uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen:
➤➤ Veiligheidsklep
➤➤ Persluchtafsluiter
➤➤ Aardingskabel
Neem voor het controleren van overige veiligheidsinrichtingen de gebruiksaanwijzing van het optionele toebehoren in acht.
Checklist
bij het drukloze apparaat:
55 Is het loodje of de verzegeling aan de veiligheidsklep in orde?
55 Heeft de veiligheidsklep uiterlijke beschadigingen?
55 Is de aardingskabel beschadigd?
55 Zijn de aansluitingen van de aardingskabel op apparaat en geleider in
orde? (zie Hfdst. 2.4.3 Aardingskabel op pagina 15)
55 Beweegt de persluchtafsluiter correct?
bij het apparaat onder druk:
55 Werkt de veiligheidsklep correct? (zie Hfdst. 2.4.1 Veiligheidsklep op
pagina 14)

2.4.1 Veiligheidsklep
Op het apparaat zit een veiligheidsklep:
➤➤ bij de luchtmotor
De veiligheidsklep verhindert het overschrijden van de maximaal toegelaten luchtingangsdruk. Als de luchtingangsdruk de vast
ingestelde grenswaarde overschrijdt, dan
blaast de veiligheidsklep af.
Zo controleert u de werking van de veiligheidsklep:
Verhoog de luchtingangsdruk tot ca. 10 %
boven de maximale druk volgens het typeplaatje. – De veiligheidsklep moet lucht laten
ontsnappen.

Afb. 2: Veiligheidsklep

WAARSCHUWING
Wanneer de maximaal toegelaten luchtingangsdruk wordt overschreden,
kunnen er componenten barsten. Lichamelijk letsel en materiële schade
kunnen het gevolg zijn.
➤➤ Gebruik het apparaat nooit zonder resp. met defecte veiligheidsklep!
➤➤ Als de veiligheidsklep vervangen moet worden, vindt u het bestelnummer op de apparaatkaart.
➤➤ Let er bij nieuwe veiligheidskleppen op dat deze zijn ingesteld op de
maximaal toegelaten luchtingangsdruk van het apparaat (zie typeplaa
tje of apparaatkaart) en dat ze verzegeld zijn.
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2.4.2 Persluchtafsluiter
De persluchtafsluiter maakt het mogelijk om het apparaat meteen uit te
schakelen.
Het werkingsprincipe:
➤➤ Openen / Open  Afsluiter in stromingsrichting
zetten
Open

➤➤ Sluiten / Dicht  Afsluiter dwars op de stromingsrichting zetten.
Dicht

Na het afsluiten van de lucht staat het apparaat nog steeds onder druk.
Vóór onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet u het apparaat dus
altijd volledig ontluchten!

2.4.3 Aardingskabel
De aardingskabel dient om ontstekingsbronnen door elektrostatische oplading te
vermijden.
Bij de levering is de aardingskabel al op
het apparaat aangesloten (bijv. aan het hogedrukfilter, de aardingsrail o.i.d.).
Bij verlies of defect aardingskabel meteen
nieuw bestellen (best.-nr. 0474487)!

2.5

Afb. 3: Aardingskabel

Bedienings- en onderhoudspersoneel

2.5.1 Plichten van de apparaatbeheerder
De apparaatbeheerder:
➤➤ is verantwoordelijk voor de scholing van het bedienings- en onderhoudspersoneel,
➤➤ moet het bedienings- en onderhoudspersoneel instrueren, deskundig
met het apparaat om te gaan en de juiste werkkleding en beschermende
uitrusting te dragen,
➤➤ moet hulpmiddelen aan het bedienings- en onderhoudspersoneel beschikbaar stellen, bijv. hefgereedschap voor transport van het apparaat
of de bakken,
➤➤ moet ervoor zorgen dat het gebruikershandboek toegankelijk is voor het
bedienings- en onderhoudspersoneel en dat het steeds beschikbaar
blijft,
➤➤ moet zich ervan overtuigen dat het bedienings- en onderhoudspersoneel
het gebruikershandboek heeft gelezen en begrepen.
Dan pas mag hij het apparaat in bedrijf nemen.
Vertaling van de gebruiksaanwijzing Airless
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2.5.2 Kwalificatie van het personeel
Al naargelang hun kwalificatie onderscheidt men 2 groepen personen:
➤➤ Geïnstrueerde bedieners werden aantoonbaar bij een instructie door de
apparaatbeheerder over de hen opgedragen taken en over mogelijke
gevaren bij ondeskundig gedrag geïnformeerd.
➤➤ Geschoold personeel is er door een instructie door de apparaatfabrikant
toe in staat, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het apparaat
uit te voeren, mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen en risico’s te
vermijden.

2.5.3 Toegelaten bedieners
Handeling

Kwalificatie

Inrichten en bedienen

Geïnstrueerde bediener

Reinigen

Geïnstrueerde bediener

Onderhouden

Geschoold personeel

Reparatie

Geschoold personeel

Jongeren onder de 16 jaar mogen dit apparaat niet bedienen.

2.5.4 Persoonlijke beschermende uitrusting
Draag beschermende kleding
Draag altijd de voor uw werkomgeving voorgeschreven beschermende
kleding (bijv. antistatische kleding in EX-zones) en neem daarnaast de adviezen uit het veiligheidsinformatieblad van de materiaalfabrikant in acht.
Gebruik oogbescherming
Draag een veiligheidsbril om oogletsel door materiaalspetters, gassen,
dampen of stoffen te vermijden.
Gebruik gehoorbescherming
Het bedienend personeel moeten geschikte, tegen lawaai beschermende
middelen ter beschikking worden gesteld. De beheerder van het apparaat
is verantwoordelijk voor de naleving van het voorschrift ter preventie van
ongevallen “Lawaai” (BGV B3). Let daarom bijzonder op de omstandigheden op de plaats van opstelling – de lawaaibelasting kan bijv. hoger zijn
als het apparaat wordt opgesteld in of op holle voorwerpen.
Gebruik ademhalingsmasker
Ofschoon de materiaalnevel bij het airless-spuitprocedé bij een juiste
drukinstelling en correcte werkwijze minimaal is, adviseren wij u, een
ademhalingsmasker te gebruiken.
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Draag veiligheidshandschoenen
Draag antistatische veiligheidshandschoenen. Bij het verwerken van verhit
materiaal moeten de veiligheidshandschoenen ook voorzien zijn van een
onderarmbescherming om verbrandingen te voorkomen.
Draag veiligheidsschoenen
Draag antistatische veiligheidsschoenen om voetletsel door omvallende,
omlaag vallende of wegrollende voorwerpen en uitglijden op gladde ondergrond te vermijden.

2.6

Informatie over de garantie
Zie hiertoe onze Algemene Voorwaarden (AGB) op www.wiwa.de.

2.6.1 Vervangende onderdelen
➤➤ Bij onderhoud en reparatie van het apparaat mogen alleen originele
vervangende onderdelen van WIWA worden gebruikt.
➤➤ Bij gebruik van onderdelen die niet door WIWA gefabriceerd of geleverd
werden, komt elke garantie en aansprakelijkheid te vervallen.

2.6.2 Toebehoren
➤➤ Wanneer u origineel toebehoren van WIWA gebruikt, is de bruikbaarheid
ervan in onze apparaten gegarandeerd.
➤➤ Wanneer u toebehoren van andere fabrikanten gebruikt, dan moet dit
geschikt zijn voor het apparaat – vooral met het oog op de bedrijfsdruk,
de gegevens over de stroomaansluiting en de aansluitmaten. WIWA is
niet aansprakelijk voor door deze onderdelen ontstane schade of letsel.
➤➤ De veiligheidsspecificaties van het toebehoren moeten in elk geval in
acht worden genomen. U vindt deze veiligheidsspecificaties in de aparte
gebruiksaanwijzingen van het toebehoren.

Vertaling van de gebruiksaanwijzing Airless
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2.7

Wat te doen in geval van nood

2.7.1 Machine stopzetten en ontluchten
In geval van nood apparaat onmiddellijk stopzetten en ontluchten.
1. Sluit de persluchtafsluiter.
2. Activeer het spuitpistool nog een keer kort, zodat er geen materiaaldruk
meer voorhanden is en het apparaat compleet ontlucht is.
Deze methode is niet geschikt om het apparaat buiten werking te stellen.
Het apparaat is niet gespoeld.
➤➤ Om hem gecontroleerd buiten werking te stellen leest u Hfdst. 5.8
Buiten werking stellen op pagina 47.
➤➤ Na het oplossen van de noodsituatie moet het apparaat worden gespoeld (zie Hfdst. 5.4 Spoelen op pagina 44).
Neem de pottijd van de gebruikte materialen in acht.

2.7.2 Lekkages
WAARSCHUWING
Bij lekkages kan materiaal onder zeer hoge druk uitstromen en ernstig
lichamelijk letsel en materiële schade veroorzaken.
➤➤ Machine onmiddellijk stopzetten en ontluchten
➤➤ Schroefverbindingen vastdraaien en defecte componenten vervangen
(alleen door geschoold personeel).
➤➤ Probeer lekkages aan aansluitingen en hogedrukslangen nooit af te
dichten met de hand of door iets eromheen te wikkelen.
➤➤ Materiaalslangen niet ‘plakken’!
➤➤ Controleer slangen en schroefverbindingen vóór opnieuw in gebruik
nemen van het apparaat op dichtheid.

2.7.3 Verwondingen
Bij verwondingen door verwerkt materiaal of reinigingsmiddelen moet u voor
de behandelende arts altijd het veiligheidsinformatieblad beschikbaar hebben (adres van leverancier resp. producent, diens telefoonnummer, materiaalnaam en materiaalnummer).
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3 Machinebeschrijving
De WIWA Airless en warmspuitapparaten zijn onderverdeeld in meerdere
series die in wezen verschillen in de grootte van de hogedrukpompen.
➤➤ Profit
➤➤ Phoenix
➤➤ Super
➤➤ Professional
➤➤ Herkules
Airless (in het nederlands: zonder lucht) duidt op een spuitmethode waarbij
het te spuiten materiaal zonder extra luchttoevoer onder hoge druk op het
oppervlak wordt aangebracht. De verneveling van het spuitmateriaal wordt
alleen door de materiaaldruk en het in het spuitpistool geïntegreerde mondstuk bereikt.
2
1

5

Nr. Beschrijving
1

Airless-spuitapparaat

3

Hogedrukfilter

2
4

3
4

5

Airless-spuitpistool
Spuitslang

Bak met spuitmateriaal

Afb. 4: Stromingsgrafiek bij airless-bedrijf

Bij verwarmd spuiten wordt bovendien een materiaaldoorstroomverwarmer
in de materiaalstroom geïntegreerd die het spuitmateriaal tot de gewenste
spuittemperatuur verwarmd (voor meer informatie zie Hfdst. 5.3 Verwarmd
spuiten / bedrijf met materiaalverwarmer op pagina 42).
De technische specificaties van uw apparaat vindt u op de bijgevoegde apparaatkaart of op het typeplaatje.

3.1

Bedoeld gebruik
De WIWA Airless en warmspuitapparaten zijn uitsluitend geschikt voor het
zonder lucht spuiten van coating- en hulpstoffen in de oppervlaktetechniek.
Tot het bedoeld gebruik behoort bovendien:
➤➤ het opvolgen van de technische documentatie en
➤➤ het opvolgen van de gebruiks-, onderhouds- en reparatierichtlijnen.
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hoog

t

itei

cos
Vis

Abrasiviteit
Profit

Phoenix

Super

laag

Professional

Herkules

Afb. 5: De Airless-series met het oog op hun geschiktheid wat betreft viscositeit en abrasiviteit
van het materiaal

3.1.1 PROFIT-serie
De apparaten uit de Profit-serie zijn draagbare verfspuitapparaten. Ze worden voornamelijk gebruikt in handwerkbedrijven zoals in timmermanswerkplaatsen om hout te coaten. Vanwege hun hoge mobiliteit zijn de apparaten
uiterst geschikt voor reparatiewerkzaamheden aan oppervlaktecoatings
zoals reparaties aan bord van schepen.
Ze zijn geschikt voor vrijwel alle spuitbare lakken en verven.
De apparaten met een drukoverbrenging 33 : 1 zijn bovendien geschikt voor
oliën en vetten, primers, structuur- en hamerslaglak.
Waterlak en met water verdunbare media kunnen alleen worden verwerkt in
roest- en zuurbestendige uitvoering.
Reeds voorhanden Airless-spuitapparaten kunnen achteraf worden omgebouwd op het Air-Combi-systeem.

3.1.2 PHOENIX-serie
De apparaten uit de Phoenix-serie worden toegepast bij de voor spuitbare
materialen iets hogere viscositeit (bijv. dispersieverf). Ze zijn geschikt voor
allerlei industriële toepassingen.
Ze zijn geschikt voor oliën en vetten, primers, spuitplamuren, antiroest- en
ijzerglansverf, 2K-materiaal, structuur- en hamerslaglak.
De apparaten met een drukoverbrenging 52 : 1 kunnen bovendien sterk
viskeuze coatingstoffen verwerken en zijn dus vanwege hun desondanks
compacte bouw geschikt voor reparatiewerkzaamheden bij bescherming
tegen corrosie, bijv. corrigerend op bouwplekken, reparaties aan boord van
schepen e.d.
Oplosmiddelarme en -vrije verf alsook beitsen en zinkcompound kunnen
slechts in zeer beperkte mate worden verwerkt.
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3.1.3 SUPER-serie
De Airless-verfspuitapparaten uit de SUPER-serie zijn bedoeld voor het spuiten van spuitbare lak en verf, zeer viskeuze en grof gepigmenteerde tweecomponenten- en teer-epoxy-verf, koude bitumen en dikke film materialen,
reinigingsmiddelarme en -vrije verf en isolatiemateriaal.
Het Airless-spuitapparaat SUPER 10066 is een krachtig apparaat voor het
rationeel coaten van grote oppervlakken en voor het bereiken van dikke
lagen. Het model Super 10066 beschikt door de grote drukoverbrenging over
aanzienlijke drukreserves bij een lage druk van uw pneumatische netwerk.
Het Airless-verfspuitapparaat SUPER 15042 is met een max. capaciteit van
15,0 l/min een compact, krachtig apparaat voor het verven van grote oppervlakken en verkrijgen van dikke lagen.

3.1.4 SUPER STAR-serie
De Super Star-serie omvat apparaten met een groot vermogen voor dikke
verflagen en verflagen op grote oppervlakken.
Het model 31073 combineert een zeer hoge druktoepassing met een grote
transportcapaciteit. Zelfs het gelijktijdig gebruiken van meerdere spuitpistolen en slanglengtes van meer dan 100 m is zonder merkbaar drukverlies mogelijk. Zo kunnen enorme oppervlakken en laagdiktes gerealiseerd worden.
Het model 45046 is een apparaat met een nog grotere transportcapaciteit,
ook in combinatie met een hoge druktoepassing. Met dit apparaat kunnen
maximaal 12 spuitpistolen en nog grotere sproeieropeningen bediend worden.

3.1.5 Professional-serie
De Professional-serie werd speciaal ontworpen voor de zware corrosiebescherming.
De modellen 24026, 24053, 24071, 28023, 28048, 28064 zijn geschikt voor
het verwerken van laag tot hoog viskeuze, op water gebaseerde, oplosmiddelhoudende, -arme en -vrije materialen met een hoog percentage aan vaste
stoffen.
De apparaten kunnen optimaal worden ingezet voor het spuiten met langere
materiaalslangen en grotere mondstukopeningen, en voor het spuiten met
hoge spuitdrukken.
De modellen 38032, 38042, 44024, 44032 werden met name ontwikkeld
voor de inzet van grof gepigmenteerde of abrasieve materialen met lage tot
gemiddelde viscositeit, zoals zinkprimer, ijzerglimmer, zinksilicaat op oplosmiddelbasis, glasflake, drukkersinkt, vlamwering en andere sterk gepigmenteerde of vezelhoudende materialen.
De apparaten worden gekenmerkt door een groot pompvermogen zelfs bij
grote mondstukopening en langzame zuigersnelheid, waarbij slechts geringe
slijtageverschijnselen optreden.
Ze zijn bijzonder geschikt voor toepassing in automatische spuitinstallaties,
met of zonder circulatie.
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3.1.6 HERKULES-serie
De Airless-verfspuitapparaten uit de HERKULES-serie zijn met name geschikt
voor het spuiten van sterk viskeuze en grof gepigmenteerde tweecomponenten- en teer-epoxy- verf, koude bitumen, dikke film materialen, oplosmiddelarme en -vrije verf, isolatiematerialen, antifoulings, glasflake, vlamwerende
materialen en materialen met korte vezelvulstoffen.
Ze vinden toepassing bij oppervlakte spuiten met grote debieten, bij het verwerken van dikke film coatings en in circulerende installaties.

3.2

Niet bedoeld gebruik
Elk ander gebruik dan vermeld in de technische documentatie, wordt beschouwd als niet bedoeld gebruik en hierdoor kan de garantie komen te
vervallen.
Er is vooral sprake van niet bedoeld gebruik, als
➤➤ niet goedgekeurde materialen worden verwerkt,
➤➤ eigenhandige wijzigingen of veranderingen worden uitgevoerd,
➤➤ veiligheidsinrichtingen worden gedemonteerd, omgebouwd of overbrugd,
➤➤ onderdelen ingebouwd worden, die niet door WIWA vervaardigd resp.
geleverd zijn (zie hfst. 2.5.1),
➤➤ accessoires gebruikt worden, die niet voor de machine geschikt zijn (zie
hfst. 2.5.2),
➤➤ machines zonder ex-aanduiding in explosiegevaarlijke zones ingezet
worden.
➤➤ de machine buiten de bedrijfsgrenzen volgens het typeplaatje gebruikt
wordt.

3.3

Opbouw van het apparaat
De apparaten kunnen op verschillende onderstellen gemonteerd zijn, bijv. op
➤➤ 20 l tanks
➤➤ onderstel met trechter of toevoerbak
➤➤ rijdend onderstel
➤➤ driepoot
➤➤ muurhouder
Op de werking van het apparaat heeft het onderstel verder geen invloed.
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3.3.1 PROFIT-serie
Nr. Beschrijving
1

Persluchtregelaar

3

Luchtmotor

2
5
6

1

7

2

8

3

9
10

4

11

4
5
6
7
8
9
10
11

12

Manometer voor weergave van de
luchtingangsdruk
Materiaalpomp

Rijdend onderstel
Draaggreep

Persluchtafsluiter

Persluchtaansluiting

Hogedrukfilter
(voor meer info zie Hfdst. 6.5 Hogedrukfilter
op pagina 52)
Aftapkraan voor druk aflaten

Aansluiting voor spuitslang met spuitpistool
Materiaalingang /-aanzuiging
(hier: aanzuigbuis met aanzuigzeef)

12

Afb. 6: Profit op rijdend onderstel

Opbouwvarianten:

Afb. 8: Profit op driepoot

Afb. 7: Profit op bak

Afb. 9: Profit op wandhouder
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Afb. 10: Profit met aanvoertrechter

Afb. 11: Profit ‘op de kop staand’
(RS-1), alternatief ook op rijdend
onderstel (zie afbeelding voorblad)
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3.3.2 PHOENIX-serie
Nr. Beschrijving
1

Onderhoudseenheid (zie hfdst. 3.5)

3

Geluidsdemper

2

3
1

4
5
4
5

6

6
7
8

2

7
8
9

Materiaalpomp
Luchtmotor

Overloop
(voor meer info zie Hfdst. 6.4.2 Scheidingsmiddel op materiaalresten controleren op
pagina 51)
Hogedrukfilter
(voor meer info zie Hfdst. 6.5 Hogedrukfilter
op pagina 52)
Aftapkraan voor druk aflaten

Aansluiting voor spuitslang met spuitpistool
Materiaalingang /-aanzuiging

9

Afb. 12: Phoenix op rijdend onderstel

Afb. 13: Phoenix op wandhouder
(hier als Air Combi-apparaat)

Opbouwvarianten:

Afb. 14: Phoenix met persluchtregelaar
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Afb. 15: Phoenix met aanvoertrechter

Afb. 16: Phoenix voor verwarmd
spuiten
Vertaling van de gebruiksaanwijzing Airless
Airless-alle Serien_BAoDB_nl_1511 • jw

Machinebeschrijving

3.3.3 SUPER-serie
2
3
1

4

5

16

6
7

15

8
9

14
13

12

11 10

Afb. 17: Super (hier op rijdend onderstel met optioneel roerwerk)

Nr. Benaming

Nr. Benaming

2

11

1

Persluchtafsluiter

3

Kraanoog

4
5
6
7
8
9

Onderhoudseenheid (zie hfdst. 3.5)
Luchtmotor

Vulopening voor scheidingsmiddel
Overloop

Hogedrukfilter

Aftapkraan voor druk aflaten
Aftapslang
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10

Aansluiting voor spuitslang

12

Directe aanzuiging met zeef

13
14
15
16

Aardingskabel

Roervleugel (optioneel toebehoren)
Materiaalpomp

Aftapopening voor scheidingsmiddel

Motor van roerwerk met eigen persluchtregelaar en toerentalregelaar (allemaal
optioneel toebehoren)
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3.3.4 Super Star-serie
2

3

4

1

5
6

7

12

8

11

10

Afb. 18 Superstar (hier op onderstel)

Nr. Benaming

Nr. Benaming

1

Persluchtafsluitkraan

3

Kraanogen

9

Luchtmotor

11

2
4
5
6
7

26

Onderhoudseenheid (zie hfst. 3.5)

9

8

Geluiddemper

10

Vulstuk voor scheidingsmiddel

12

Begrenzingskraan voor de drukbegrenzing
met begrenzingsslang
Aanzuigleiding met aanzuigbuis en zeef
Spuitslang

Materiaalpomp

Uitlaat voor scheidingsmiddel

Hogedrukfilter
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3.3.5 PROFESSIONAL-serie
1

5

2
3

6
7
8

4

9
10
11
12

13

14
Afb. 19: Professional (hier op rijdend onderstel)

Nr. Benaming

Nr. Benaming

2

9

1

Onderhoudseenheid (zie hfdst. 3.5)

3

Luchtmotor

4
5
6
7

Persluchtafsluiter
Materiaalpomp
Kraanoog

Vulopening voor scheidingsmiddel
Overloop
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8

Hogedrukfilter

10

Aftapslang

11

12
13
14

Aftapkraan voor druk aflaten
Spuitslang

Aardingskabel
Spuitpistool

Materiaalaanzuiging met zeef

27
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3.3.6 HERKULES-serie
1
3
4
2
5
6
7
8
9

11

10

13

12

Afb. 20: Totaal aanzicht van een Airless Herkules (hier op rijdend onderstel)

Nr. Benaming

Nr. Benaming

2

9

1

Onderhoudseenheid (zie hfdst. 3.5)

3

Geluidsdemper

4
5
6
7

28

Persluchtafsluiter

IJsbestrijding (optioneel)
Luchtmotor

Vulopening voor scheidingsmiddel
Overloop

8

Hogedrukfilter

10

Spuitslang

11

12
13

Aftapkraan voor druk aflaten met slang
Materiaalpomp
Spuitpistool

Materiaalaanzuiging met zeef

Vertaling van de gebruiksaanwijzing Airless
Airless-alle Serien_BAoDB_nl_1511 • jw

Machinebeschrijving

3.4

Persluchtregelaar
Met de persluchtregelaar regelt u de luchtingangsdruk voor de luchtmotor
van de hogedrukpomp. De optimale instelling hangt af van allerlei factoren,
o.a. de aard van het materiaal (viscositeit, temperatuur etc.) en het gewenste
spuitresultaat. Tijdens bedrijf merkt u de voor uw geval geschikte luchtingangsdruk. De aanwijzingen in Hfdst. 5.2.1 Spuitdruk instellen op pagina 41 en Hfdst. 5.2.2 Tips voor goede coatings op pagina 41 helpen u
daarbij.
De apparaten uit de Super, Professional en Herkules-serie en gedeeltelijk de apparaten uit de Phoenix-serie zijn uitgerust met een onderhoudseenheid (zie Hfdst. 3.5 Onderhoudseenheid op pagina 30) waarin de
persluchtregelaar geïntegreerd is.
4

3

2

2
1

3

4

1

Afb. 21: Persluchtregelaar bij Profit

Afb. 22: Persluchtregelaar bij Phoenix

Nr. Benaming
1

Luchtaansluiting

3

Manometer voor weergave van de luchtingangsdruk

2
4

Persluchtafsluiter

Persluchtregelaar

De persluchtregelaar werkt in principe als volgt:
➤➤ Om de druk te verhogen draait men hem met de
klok mee,
➤➤ om de druk te verlagen draait men hem tegen de
klok in.
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3.5

Onderhoudseenheid
De apparaten uit de Profit-serie en gedeeltelijk de apparaaten uit de
Phoenix-serie zijn enkel uitgerust met een persluchtregelaar (zie Hfdst. 3.4
Persluchtregelaar op pagina 29). Ze hebben geen onderhoudseenheid.
3

4

5 6

7

3

4

5 6

7

2
1

8

8

9

9
1
2

Afb. 24: Onderhoudseenheid van de PHOENIX en
Professional-serie

Afb. 25: Onderhoudseenheid van de Professional en
Herkules-serie

4

5

6

7

3

10

2
1

9

8

Afb. 26: Onderhoudseenheid van de SUPER-serie
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Nr. Benaming
1

2

Persluchtafsluiter

4

Persluchtregelaar

3
5
6
7
8
9

10

3.6

Luchtaansluiting (G ⅜" bij afb.22, 1" bij afb.23)

Manometer voor weergave van de luchtingangsdruk
Oliebijvulschroef

Instelschroef voor het regelen van de oliebijmenging
Kijkglas

Oliereservoir

Waterafscheider met automatische aftapklep

Persluchtverdeler voor het aansluiten van overige apparaten die met
perslucht werken

Optioneel toebehoren en uitbreidingen
Hier volgend worden slechts een paar van de meest gangbare uitbreidingen
en toebehoren opgesomd.
De uitvoerige catalogus met toebehoren vindt u op www.wiwa.de. Voor meer
informatie en bestelnummers kunt u bovendien contact opnemen met een
WIWA-contractdealer of de WIWA-service.

3.6.1 Spuittoebehorensets
Standaard maakt het spuittoebehoren geen onderdeel uit van de levering
omdat de gebruikte materialen en de toepassingsgebieden te veelzijdig zijn.
In spuittoebehorensets stelt u het voor uw gebruik meest geschikte spuittoebehoren samen.
De spuittoebehorensets bevatten
•• Airless spuitpistool
•• Spuitslang
•• Standaard- of keermondstuk
Neem de aparte gebruiksaanwijzing van het spuitpistool in acht.

3.6.2 Materiaaldoorstroomverwarmers
Materiaaldoorstroomverwarmers kunnen optioneel worden ingezet als:
➤➤ verwarmers voor het spuitmateriaal (zie Hfdst. 5.3 Verwarmd spuiten /
bedrijf met materiaalverwarmer op pagina 42)
➤➤ extra verwarmers voor lange slangleidingen
➤➤ spuitluchtverwarming bij het Air-Combi-spuiten (zie aparte gebruiksaanwijzing)
➤➤ luchtverwarmers voor de luchtmotor om ijsvorming te voorkomen
Neem de aparte gebruiksaanwijzing van de materiaaldoorstroomverwarmer in acht.

Vertaling van de gebruiksaanwijzing Airless
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3.6.3 Roerwerk
Omdat veel coatingmaterialen een percentage vaste stoffe nbevatten, kan
de inzet van een roerwerk handig zijn om een zo groot mogelijke homogeniteit in de emmers te verkrijgen.
De keuze aan roerwerken is zo verschillend en veelzijdig als de coatingmaterialen zelf.
Neem de aparte gebruiksaanwijzing van het roerwerk in acht.

3.6.4 IJsbestrijding
De aanbouwset ijsbestrijding kan optioneel bij Professional en Herkules
worden ingezet om ijsvorming op de luchtmotor tijdens bedrijf te reduceren.
Het effect van de ijsbestrijding kan door uitbreiding met een materiaalverwarmer nog worden vergroot.
1. Draai de regelschroef langzaam
tegen de klok in om de ijsbestrijding te openen.
Wij adviseren:
min. 1 slag
max. 3 slagen.

Afb. 27 Regelschroef van de ijsbestrijding

Stel deze individueel en al naargelang de behoefte in, omdat de mate van
ijsvorming van verschillende factoren afhangt (bijv. druk, aantal dubbele
slagen per minuut, luchtvochtigheid, omgevingstemperatuur).
De ijsbestrijding blijft bij het buiten werking stellen of een onderbreking
van het werk geopend.

3.6.5 Materiaalterugloopregelaar
Een materiaalterugloopregelaar wordt altijd ingezet waar materialen moeten
circuleren, dus bijv. bij verwarmd spuiten om het materiaal op een gelijkmatige temperatuur te houden of bij gevulde materialen om afzetten te voorkomen.
De materiaalterugloopregelaar gaat bij gesloten spuitpistool door de optredende druk in de spuit- resp. terugloopleiding open. Neem de instructies in
Hfdst. 5.3.2 Bedrijf van de materiaalverwarmer met circulatie op pagina 43
in acht.
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Nr. Beschrijving
1

1

Drukinstelling

3

Aansluiting voor manometer (optioneel)

2
4

Materiaaluitlaat (afgedekt) G 3/8"
Materiaalinlaat G 3/8"

Specificaties van de materiaalteru
gloopregelaar:
4

2
3

Afb. 28: Materiaalterugloopregelaar
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Max. werkdruk:

400 bar (5800 psi)

Temperatuurbereik:

4.5 - 100 °C

Regelbaar drukbereik:
Max. pompvolume:

50 - 400 bar

13.3 l / min.
(3,5 gal. / min.)
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4 Transport, plaatsing en montage
Het apparaat heeft de fabriek in perfecte toestand verlaten en werd voor het
transport adequaat verpakt.
Controleer het apparaat bij ontvangst op transportschade en volledigheid.

4.1

Transport
Let bij het transport van het apparaat op de volgende instructies:
➤➤ Zorg bij het verladen van het apparaat voor voldoende draagkracht van
de hefwerktuigen en lastopname-inrichtingen. De maten en het gewicht
van het apparaat vindt u op de apparaatkaart en het typeplaatje.
➤➤ Om het apparaat op te tillen gebruikt u bij de kleinere series (Profit,
Phoenix) de draaggreep. Bij de grotere series (Professional, Herkules)
slaat u geschikt hefgereedschap aan de daarvoor bedoelde ringogen
(zie bijv. Afb. 17, nr. 3). De ringogen zijn alleen afgestemd op de last van
de hogedrukpomp. Til er niet het hele apparaat (incl. toebehoren, slangen of onderstel) mee op!
➤➤ Voor het optillen en laden zet u het apparaat (hogedrukpomp incl. onderstel en/of overig toebehoren) veilig op een pallet vast.
➤➤ Transporteer geen niet geborgde voorwerpen (bijv. materiaalbakken,
gereedschap) met het apparaat.
➤➤ Ga nooit onder zwevende lasten staan of in het bereik waar de installatie
verladen wordt.
Hier bestaat levensgevaar!
➤➤ Beveilig de lading op het transportvoertuig tegen wegglijden en eraf
vallen.
Wanneer het apparaat al in gebruik was, let dan op het volgende:
➤➤ Onderbreek de hele energietoevoer van het apparaat, ook bij korte
transportwegen.
➤➤ Maak het apparaat vóór het transport leeg – ondanks dat kan er tijdens
het transport nog restvloeistof uitlopen.
➤➤ Verwijder alle losse componenten (bijv. gereedschap) van het apparaat.

4.2

Plaats van opstelling
Het apparaat kan binnen en buiten spuitcabines worden geplaatst. Om verontreinigingen te vermijden moet echter de voorkeur worden gegeven aan
plaatsing erbuiten.
WAARSCHUWING
Wanneer het apparaat bij onweer buiten wordt gebruikt, kan bij blikseminslag een levensgevaarlijke situatie voor het bedienend personeel ontstaan!
➤➤ Gebruik een apparaat nooit buiten bij onweer!
➤➤ De apparaatbeheerder moet ervoor zorgen dat het apparaat wordt
voorzien van de nodige bescherming tegen blikseminslag.
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Plaats het apparaat horizontaal op een ondergrond die vlak, stevig en
vrij van trillingen is. Het apparaat mag niet gekanteld of schuin staan. Let
erop dat alle bedieningselementen en veiligheidsinrichtingen goed bereikbaar zijn.
Veiligheidsmaatregelen op de plaats van opstelling:
➤➤ Voor het apparaat moet een stabiele stand en voldoende ruimte voor de
veilige bediening gegarandeerd zijn.
➤➤ Houd het werkbereik, met name alle loopvlakken en staanplaatsen,
schoon. Verwijder gemorst materiaal en reinigingsmiddelen onmiddellijk.
➤➤ Zorg ter vermijding van gezondheids- en materiële risico’s voor voldoende ventilatie op de werkplek. Er moet minstens een 5-voudige luchtverversing gewaarborgd zijn.
➤➤ Neem altijd de verwerkingsinstructies van de materiaalfabrikanten in acht.
➤➤ Ook als er geen wettelijke voorschriften voor het op zich nevelarme
airless spuitprocédé zijn, moeten gevaarlijke oplosmiddeldampen en
verfpartikels worden afgezogen.
➤➤ Bescherm alle voorwerpen in de buurt van het te spuiten object tegen
mogelijke beschadiging door materiaalnevel.

4.3

Montage
WAARSCHUWING
Wanneer niet daarvoor opgeleide personen montagewerkzaamheden
uitvoeren, brengen ze zichzelf, andere personen en de veiligheid van het
apparaat in gevaar.
➤➤ Elektronische onderdelen mogen alleen door vaklui met een elektrotechnische opleiding gemonteerd worden – alle andere onderdelen
zoals spuitslang en spuitpistool alleen door daarvoor geschoold personeel.
WAARSCHUWING
Bij montagewerkzaamheden kunnen er ontstekingsbronnen ontstaan (bijv.
door mechanische vonken, elektrostatische ontlading etc.).
➤➤ Voer alle montage- en onderhoudswerkzaamheden uit buiten zones
met ontploffingsgevaar.
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4.3.1 Wandhouder (optioneel) monteren
Het apparaat kan optioneel gemonteerd
worden op een wandhouder.
Houd rekening met het gewicht van het
apparaat (zie technische specificaties) en
kies correcte bevestigingsmiddelen met
inachtneming van de aard van de wand.
Wij adviseren ten minste schroeven M12
met stevigheidsklasse 8.8.
Let erop dat er minstens een afstand van
10 cm tussen aanzuighoekstuk en grond
moet bestaan.

min. 10 cm
Vloer

Afb. 29: Wandhouder monteren

4.3.2 Spuitslang en spuitpistool monteren
WAARSCHUWING
Componenten die niet zijn afgestemd op de maximaal toegestane bedrijfsdruk van het apparaat, kunnen barsten en ernstige verwondingen
veroorzaken.
➤➤ Controleer vóór de montage de maximaal toegestane bedrijfsdruk van
de spuitslang en van het spuitpistool. De bedrijfsdruk moet hoger dan
of gelijk zijn aan de op het typeplaatje aangegeven maximale bedrijfsdruk van het apparaat.
1. Sluit de spuitslang aan de materiaaluitgang
op het hogedrukfilter aan (zie Afb. 30).
2. Sluit het spuitpistool aan op de spuitslang
(zie Afb. 29).

Afb. 30: Spuitpistool op spuitslang aansluiten
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Afb. 31: Spuitslang op HDF
aansluiten
Vertaling van de gebruiksaanwijzing Airless
Airless-alle Serien_BAoDB_nl_1511 • jw

Transport, plaatsing en montage

4.3.3 Machine aarden
WAARSCHUWING
Door de hoge stroomsnelheden bij het airless spuitprocédé kan het tot
een statische oplading komen.
Statische ontladingen kunnen brand en explosie tot gevolg hebben.
➤➤ Zorg ervoor dat het apparaat buiten de EX-zones deskundig geaard is!
➤➤ Aard ook het te coaten voorwerp.
1. Sluit de aardingskabel van het apparaat aan op een elektrisch geleidend
voorwerp buiten EX-zones.
2. Zorg voor een correcte aarding van het te coaten materiaal.

4.3.4 Persluchttoevoer aansluiten
Opdat de benodigde hoeveelheid lucht gegarandeerd is, moet het compressorvermogen op de luchtvraag van het apparaat zijn afgestemd en de
diameter van de luchttoevoerslangen moet overeenkomen met de aansluitingen.
Bedrijf met verontreinigde of vochtige perslucht leidt tot schade aan de
pneumatiek van het apparaat.
➤➤ Gebruik alleen gedroogde, olie- en stofvrije lucht!
1. Zorg ervoor dat
•• de persluchtafsluiter is gesloten,
•• de persluchtregelaar volledig is teruggedraaid.
2. Sluit de persluchtleiding bij de persluchtaansluiting van de persluchtregelaar of van de onderhoudseenheid (al naargelang de uitvoering, zie
volgende afb.).

Afb. 32: Perslucht aansluiten op
persluchtregelaar

Afb. 33: Perslucht aansluiten op de onderhoudseenheid van de SUPER-serie
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Afb. 34: Perslucht aansluiten op de onderhoudseenheid van de PHOENIX
en Professional-serie
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Afb. 35: Perslucht aansluiten op de onderhoudseenheid van de Professional en
Herkules-serie
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5 Bedrijf

➤➤ Het apparaat moet correct geplaatst en volledig gemonteerd zijn.
➤➤ Stel het apparaat alleen in bedrijf wanneer u bent uitgerust met de voorgeschreven veiligheidsuitrusting. Details daarover vindt u in Hfdst. 2.5.4
Persoonlijke beschermende uitrusting op pagina 16.
➤➤ Er moet voldoende spuitmateriaal beschikbaar zijn.
Let op de specificaties van de betreffende materiaalfabrikant.
➤➤ U heeft nodig:
1 opvangbak (elektrisch geleidend) voor overtollig materiaal. Deze bak is
niet bij de levering inbegrepen.
WAARSCHUWING
Wanneer materiaalpompen droog lopen, kan door de wrijvingshitte die
daarbij ontstaat, vuur of een explosie optreden.
➤➤ Let er tijdens bedrijf altijd op dat de gebruikte bakken niet leeg raken.
Laat het apparaat daarom nooit zonder toezicht draaien.
➤➤ Wanneer dit toch een keer gebeurt, zet de betreffende pomp dan meteen stil en vul materiaal bij.

5.1

Machine in bedrijf stellen

➤➤ Controleer of alle veiligheidsinrichtingen voorhanden zijn en correct
werken.
➤➤ Bij de eerste keer in bedrijf stellen verwijdert u het opgeplakte bordje met
het opschrift ‘Voor gebruik verwijderen’ of de sluitplug van de overloop.
➤➤ Controleer het smeermiddelpeil in het oliereservoir van de onderhoudseenheid (indien voorhanden) en vul dit evt. bij.
➤➤ Controleer het scheidingsmiddelpeil van de pomp en vul deze evt. bij
(zie hfdst. 6.4.1 op pagina 50).
➤➤ Spoel het apparaat (zie Hfdst. 5.4 Spoelen op pagina 44), om het
standaard proefmedium (bij eerste inbedrijfstelling) of resten van het
voorgaande spuitmateriaal eruit te spoelen.
➤➤ Controleer tijdens de inbedrijfstelling (spoelen) of alle apparaatdelen
dicht zijn en draai verbindingen evt. vast.
➤➤ Aard het apparaat en het te coaten voorwerp correct (zie Hfdst. 4.3.3
Machine aarden op pagina 37).
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5.2

Spuiten
Vóór het spuiten moeten de stappen bij de inbedrijfstelling zijn uitgevoerd
(zie Hfdst. 5.1 Machine in bedrijf stellen op pagina 39).
1. Plaats de aanzuiging in het spuitmateriaal of vul de trechter.
2. alleen bij speciale uitvoering ‘op de kop
staand’ (RS-1):
Druk bij het vullen van de trechter tegelijkertijd op het ontluchtingsventiel onder de trechter opdat de materiaalpomp wordt gevuld en
het apparaat ontlucht.

Afb. 36: Ontluchtingsklep
bij RS-1

3. Stel de luchtingangsdruk laag in zodat de pomp langzaam loopt.

4. Ontgrendel het spuitpistool en druk het zo lang af tot er schoon spuitmateriaal uitkomt. Houd het spuitpistool opzij tegen de binnenwand van de
opvangbak.
5. Stel op de persluchtregelaar de optimale spuitdruk in (zie hfdst. 5.2.1).
Aanbevolen slagfrequentie:
➤➤ WIWA raad onder normale arbeidsomstandigheden een slagfrequentie
van max. 40 dubbele slagen (DH) per minuut aan.
➤➤ Indien de pomp continu gedurende langere periodes loopt (b.v. bij
multi-ploegendienst) wordt een slagfrequentie van max. 22-25 DH per
minuut aangeraden.
Wanneer de pomp bij hogere snelheden dan de hierboven vermelde
draait, leidt dit tot verhoogde slijtage en kortere onderhoudsintervallen.
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5.2.1 Spuitdruk instellen
Neem bij het instellen van de spuitdruk de volgende opmerkingen in acht:
➤➤ De optimale spuitdruk is bereikt als het opgebrachte materiaal gelijkmatig verschijnt met uitlopende randzones.
➤➤ Gebruik het apparaat slechts met zoveel
30-40 cm
luchtdruk als nodig is om bij de aanbevolen
spuitafstand van ca. 30 - 40 cm een goede
verstuiving te bereiken.
➤➤ Te hoge spuitdruk leidt tot verhoogd materiaalverbruik en verfnevel.
➤➤ Te lage spuitdruk leidt tot streepvorming en
Afb. 37: Spuitafstand
verschillende laagdiktes.
Neem de gebruiksaanwijzing van uw spuitpistool in acht. Deze bevat meer
tips ter verbetering van het spuitresultaat.

5.2.2 Tips voor goede coatings
➤➤ Houd het spuitpistool in een rechte hoek
(90°) ten opzichte van het te coaten vlak.
Zodra u het spuitpistool in een andere hoek
houdt, wordt de coating ongelijkmatig en
gevlekt (Afb. 38).

juist

rd

kee

ver

Afb. 38: Spuithoek

➤➤ Zorg voor een gelijkmatige snelheid en leidt
dunne
dikke
laag
laag
het spuitpistool parallel aan het te bespuiten
Coatingoppervlak
oppervlak. Zwaaien met het spuitpistool leidt
tot ongelijkmatige coating (zie Afb. 39).
➤➤ Beweeg het spuitpistool met de arm en niet
uit de pols.
➤➤ Beweeg het spuitpistool al voordat u de
trekker overhaalt. Zo bereikt u een foutloverkeerd
ze, zachte en gladde overlapping van de
spuitstraal en vermijdt aan het begin van het Afb. 39: Niet zwaaien!
coaten te dik opgebracht materiaal.
➤➤ Laat de trekker los voordat u ophoudt met de beweging.
➤➤ Vervang het mondstuk van de spuit voordat dit versleten is.

dunne
laag

Versleten mondstukken leiden tot hoog materiaalverbruik en verminderen
de kwaliteit van de coating.
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5.3

Verwarmd spuiten / bedrijf met materiaalverwarmer
Bij verwarmd spuiten wordt het spuitmateriaal met behulp van een materiaaldoorstroomverwarmer (zie Afb. 40) tot de gewenste spuittemperatuur
verwarmd.
Het verwarmen van het materiaal kan zowel circulerend als doorstromend
gebeuren.
4

4

1

1

2

2

6

6

3

3

5
Afb. 41: Stromingsgrafiek bij inzet van
een materiaalverwarmer zonder
circulatie

Afb. 40: Stromingsgrafiek bij inzet van een
materiaalverwarmer met circulatie

Nr. Beschrijving
1

Airless-spuitapparaat

3

Hogedrukfilter

2
4
5
6

Materiaaldoorstroomverwarmer
Airless-spuitpistool

Materiaalterugloopregelaar (alleen met circulatie)
Bak met spuitmateriaal

Met circulatie verloopt het proces als volgt:
Verfbak (6)
Spuitapparaat (1)
Materiaaldoorstroomverwarmer (2)

Materiaalterugloopregelaar (5)

Hogedrukfilter (3)
Spuitpistool (4)

Afb. 42: Circulatie bij verwarmd spuiten
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Circuleren
(spuitpistool dicht)
Spuiten
(spuitpistool open)
Afb. 43: Materiaalstroomverwarmer
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Het materiaal wordt uit de verfbak in het spuitapparaat gepompt. Van daaruit
wordt het naar de doorstroomverwarmer geleid en opgewarmd. Vervolgens
stroomt het door het hogedrukfilter naar het spuitpistool. Wanneer het spuitpistool niet actief is, gaat de materiaalterugloopregelaar open en het materiaal stroomt terug in het spuitapparaat.
Met deze circulatie wordt een constante materiaaltemperatuur - ook tijdens
een werkonderbreking - bereikt.
WAARSCHUWING
Verwarmen van oplosmiddelhoudende materialen kan leiden tot een explosie. Ernstig lichamelijk letsel en materiële schade kunnen het gevolg zijn.
➤➤ Neem het vlampunt en de ontstekingstemperatuur van de gebruikte
materialen in acht.
➤➤ Schakel alle materiaaldoorstroomverwarmers uit, wanneer u de
volgende werkzaamheden uitvoert: reiniging, drukcontrole, buiten
werking stellen, onderhoud en reparatie.
VOORZICHTIG
Bij gebruik van een materiaaldoorstroomverwarmer kan het contact met
heet materiaal of hete oppervlakken leiden tot verbrandingen aan handen
of armen.
➤➤ Draag veiligheidshandschoenen!
Neem de aparte gebruiksaanwijzing van de materiaaldoorstroomverwarmer in acht.

5.3.1 Bedrijfsdruk aanpassen
De materiaaldoorstroomverwarmer heeft een toegestane bedrijfsdruk van
450 bar (zie technische specificaties van de materiaalverwarmer).
De toegestane bedrijfsdruk van de airless-apparaten kan al naargelang het
type apparaat boven deze waarde liggen. Vervang in dat geval de veiligheidsklep van het airless-apparaat door een kleiner.
Bereken voor het spuitapparaat de maximaal toegestane luchtingangsdruk.
max. luchtingangsdruk =

450 bar

Drukoverbrenging

5.3.2 Bedrijf van de materiaalverwarmer met circulatie
Neem de pottijd van het te verwerken materiaal in acht.
Bedenk dat de pottijd door verwarmen korter wordt. Als vuistregel geldt:
per 10° verhoging va nde temperatuur wordt de pottijd gehalveerd.
Het materiaal in de terugloop (circulatiekring) zou hard kunnen worden.
➤➤ Sluit het pistool in korte intervallen tijdens het coaten zodat het materiaal wordt rondgepompt en niet te lang in de terugloopleiding staat.
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1. Alvorens de materiaaldoorstroomverwarmer in te schakelen laat u het
spuitmateriaal in koude toestand circuleren.
2. Stel in de terugloop bij de materiaalterugloopregelaar de druk zo in dat
de pomp bij gesloten pistool met ca. 5 dubbele slagen per minuut werkt.

−

Teken

Beschrijving

+

Druk verhogen

−

+

Druk verlagen

Afb. 44: Druk instellen op materiaalterugloopregelaar

5.3.3 Bedrijf van de materiaalverwarmer zonder circulatie
Neem de pottijd van het te verwerken materiaal in acht.
Bedenk dat de pottijd door verwarmen korter wordt. Als vuistregel geldt:
per 10° verhoging va nde temperatuur wordt de pottijd gehalveerd.
1. Spuit na het inschakelen van de materiaalverwarmer het nog niet verwarmde materiaal uit de spuitslang alvorens met coaten te beginnen.

5.4

Spoelen
Spoelen van het apparaat is noodzakelijk
➤➤ bij eerste keer en opnieuw in bedrijf stellen
opdat het spuitmateriaal door het proefmedium waarmee het apparaat
in de fabriek op juiste werking gecontroleerd werd, niet negatief wordt
beïnvloed, moet het apparaat met reinigingsmiddel worden gespoeld.
➤➤ bij wisselen van materiaal
➤➤ bij einde van het werk en buitenbedrijfstelling
om spuitmateriaal bij een onderbreking van het spuiten uit het apparaat
te spoelen voordat het hard wordt.
Neem de pottijd van de gebruikte materialen in acht, met name bij gebruik
van 2-componenten-materiaal (2K).
WAARSCHUWING!
Bij gebruik van materiaalverwarmers:
Verwarmen van oplosmiddelhoudende materialen kan leiden tot een explosie. Ernstig lichamelijk letsel en materiële schade kunnen het gevolg zijn.
➤➤ Alvorens het apparaat te spoelen schakelt u de materiaaldoorstroomverwarmer (optioneel) uit en laat deze volledig afkoelen.
➤➤ U heeft nodig:
•• min. 5 l reinigingsmiddel dat bij het verwerkte materiaal past en door de
materiaalfabrikant wordt aanbevolen, in een open bak
•• een extra opvangbak voor het eruit gespoelde reinigingsmiddel
Deze bakken zijn niet in de levering inbegrepen.
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1. Sluit en vergrendel het spuitpistool.
2. Draai de luchtingangsdruk op de persluchtregelaar helemaal terug.
De manometer moet 0 bar aangeven.
3. Laat de druk af (zie Hfdst. 5.6 Druk aflaten op pagina 46).
4. Verwijder het mondstuk van het spuitpistool.
Neem de instructies in de gebruiksaanwijzing van het spuitpistool in acht.
5. Verwijder het filterelement uit het hogedrukfilter (Hfdst. 6.5 Hogedrukfilter
op pagina 52).
6. Haal de aanzuiging uit de materiaalbak.
Verwijder verfresten die daaraan vast zitten.
of: Maak de trechter leeg door het resterende materiaal via de aftapkraan eruit te laten lopen.
7. Stop de aanzuiging in de bak met reinigingsmiddel.
of: Vul de trechter met reinigingsmiddel.
8. Open de persluchtafsluiter.
9. Stel de luchtingangsdruk voor de pomp laag in zodat deze langzaam
loopt.
10. Open de aftapkraan op het hogedrukfilter tot er schoon reinigingsmiddel
uitloopt. Houd de slang daarbij in een opvangbak.
11. Sluit de aftapkraan.
12. Houd het spuitpistool opzij tegen de binnenwand van de opvangbak.
13. Druk het pistool net zo lang af tot er schoon reinigingsmiddel uitloopt.
14. Sluit en vergrendel het spuitpistool.

5.4.1 Reiniging van de materiaalterugloopregelaar (optioneel)
Dit hoofdstuk beschrijft extra stappen voor wanneer het apparaat met circulatie werkt.
1. Voer het spoelen uit zoals beschreven in Hfdst. 5.4 Spoelen op pagina 44.
2. Sluit alle aftapkranen op het apparaat en het spuitpistool.
3. Laat het reinigingsmiddel even via de materiaalterugloopregelaar circuleren.
4. Sluit de materiaalterugloopregelaar.
5. Open de aftapkraan op het hogedrukfilter en laat het resterende reinigingsmiddel eruit lopen.
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5.5

Materiaalwissel
1. Spoel het apparaat zoals beschreven in hoofdstuk Hfdst. 5.4 Spoelen op
pagina 44.
2. Laat het apparaat leeg draaien door de aanzuiging uit het reinigingsmiddel te halen en het spuitpistool af te drukken totdat er lucht uitkomt.
3. Sluit en vergrendel het spuitpistool.
4. Draai de luchtingangsdruk helemaal terug (0 bar).
5. Laat de druk uit het apparaat af (zie Hfdst. 5.6 Druk aflaten op pagina 46).
6. Controleer het filterelement in het hogedrukfilter (zie hfdst. 6.5 op pagina
52).
7. Na het afronden van de werkzaamheden kunt u beginnen met het spuiten met een nieuw materiaal (zie hfdst. 5.2 op pagina 40).

5.6

Druk aflaten
1. Sluit de persluchtafsluiter.
2. Om de druk af te laten:
•• open de aftapkraan op het hogedrukfilter
•• trek het spuitpistool eraf
VOORZICHTIG
Wanneer onderdelen van het apparaat verstopt zitten (bijv. spuitmondstuk, materiaalfilter van het spuitpistool, materiaalslang, hogedrukfilter,
aanzuigzeef etc.), dan kan de druk niet volledig ontsnappen. Bij demontagewerkzaamheden kunnen restdrukken ontsnappen en ernstig letsel
veroorzaken.
➤➤ Bescherm uzelf tegen plotseling uitlopend materiaal door de schroefverbindingen bij het losdraaien met een doek af te dekken.
➤➤ Draai de schroefverbindingen zeer voorzichtig los en laat de druk
langzaam af.
➤➤ Verhelp de verstoppingen (zie storingstabel in Hfdst. 7 Verhelpen van
bedrijfsstoringen op pagina 56).

5.7

Werkonderbreking
Beveilig het spuitpistool bij elke nog zo korte werkonderbreking. Bij korte
werkonderbrekingen beveiligt u het spuitpistool.
Neem de pottijd van de gebruikte materialen in acht, met name bij gebruik
van meer-componenten-materiaal.
De installatie moet binnen de door de fabrikant aangegeven pottijd met het
voorgeschreven reinigingsmiddel worden gespoeld en compleet worden
gereinigd. Houd rekening met het volgende:
➤➤ Bij hogere temperaturen wordt de uithardingstijd korter.
➤➤ Laat het reinigingsmiddel enige tijd circuleren.
➤➤ Er mogen geen verfresten in de pomp of het filter blijven zitten.
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5.8

Buiten werking stellen
Bij langer buiten werking stellen gaat u als volgt te werk:
1. Spoel het apparaat zoals beschreven (hoofdstuk Hfdst. 5.4 Spoelen op
pagina 44).
2. Maak de pomp niet helemaal leeg.
Zodra er schoon oplosmiddel uit spuitpistool resp. hogedrukfilter loopt,
draait u de bedrijfsdruk helemaal terug (0 bar).
3. Houd het spuitpistool opzij tegen de binnenwand van de opvangbak en
druk het nog een keer af.
4. Houd de aftapslang in de opvangbak en open even de aftapkraan om de
druk af te laten.
Het reinigingsmiddel dat nog in het apparaat zit, blijft tot de volgende keer
gebruiken in het apparaat, om te voorkomen dat de apparaatdelen aan
elkaar plakken.
Bij langere stilstand vult u het apparaat met een scheidingsolie omdat het
reinigingsmiddel mettertijd verdampt.

5.9

Opslag
De machine opslaan op een locatie waar hij is beschermd tegen vuil, vocht,
vorst en hitte.
Opslagtemperatuur

5.10 Afvoeren

Minimaal

0 °C

32 °F

Maximaal

40 °C

104 °F

➤➤ Resten van spuitmateriaal, reinigingsmiddelen, olie, vetten en andere
chemische substanties moeten overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor de recyclage of de verwerking als afval verzameld worden. Van
kracht zijn de lokale, officiële wetten op de verontreiniging van oppervlaktewater.
Wanneer u het apparaat niet meer gaat gebruiken moet u deze stopzetten,
demonteren en volgens de wettelijke bepalingen afvoeren.
➤➤ Verwijder materiaalresten grondig van het apparaat.
➤➤ Demonteer het apparaat en scheidt de materialen – metaal bij het oud-ijzer, kunststof onderdelen kunt u met het huishoudelijk afval afvoeren.
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6 Onderhoud
WAARSCHUWING
Wanneer niet daarvoor opgeleide personen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren, brengen ze zichzelf, andere personen en de
veiligheid van het apparaat in gevaar.
➤➤ Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan elektrische onderdelen
mogen alleen worden uitgevoerd door professioneel personeel met
een elektrotechnische opleiding – alle andere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen door de WIWA-klantenservice of door
daarvoor geschoold personeel.
Vóór onderhouds- en reparatiewerkzaamheden:
1. Persluchttoevoer afsluiten.
2. Alle druk uit het apparaat aflaten.
VOORZICHTIG
Wanneer onderdelen van het apparaat verstopt zitten (bijv. spuitmondstuk, materiaalfilter van het spuitpistool, materiaalslang, hogedrukfilter,
aanzuigzeef etc.), dan kan de druk niet volledig ontsnappen. Bij demontagewerkzaamheden kunnen restdrukken ontsnappen en ernstig letsel
veroorzaken.
➤➤ Bescherm uzelf tegen plotseling uitlopend materiaal door de schroefverbindingen bij het losdraaien met een doek af te dekken.
➤➤ Draai de schroefverbindingen zeer voorzichtig los en laat de druk
langzaam af.
➤➤ Verhelp de verstoppingen (zie storingstabel in Hfdst. 7 Verhelpen van
bedrijfsstoringen op pagina 56).
Na afsluiting van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden controleert
u de werking van alle veiligheidsinrichtingen en de correcte werking van het
apparaat.

6.1

Regelmatige controles
Het apparaat moet regelmatig door een expert gecontroleerd en onderhouden worden.
➤➤ vóór de eerste inbedrijfstelling,
➤➤ na wijzigingen of reparaties van delen van de inrichting die de veiligheid
beïnvloeden,
➤➤ na een bedrijfsonderbreking van meer dan 6 maanden,
➤➤ echter minimaal om de 12 maanden.
Bij stilgelegde apparaten kan de controle worden uitgesteld tot de volgende
inbedrijfstelling.
De resultaten van de controles moeten schriftelijk worden bijgehouden en
tot de volgende inspectie worden bewaard. Het attest van de controle of een
kopie moet bij de plaats van gebruik van het apparaat worden bewaard.
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6.2

Onderhoudsschema
De gegevens in het onderhoudsschema dienen als aanbeveling.
De periodes kunnen al naargelang de aard van de gebruikte
materialen en afhankelijk van invloeden van buitenaf variëren.

Periode

Handeling

Vóór elke inbedrijfstelling Smeermiddelniveau in de neveloliesmering controleren

Eens per week

zie hfdst. 6.3.1 op pagina 50

Scheidingsmiddelniveau van de hogedrukpomp controleren

zie hfdst. 6.4.1 op pagina 50

Waterafscheider controleren en reinigen

zie hfdst. 6.3.3 op pagina 50

Scheidingsmiddel van de hogedrukpomp op materiaalresten controleren

zie hfdst. 6.4.2 op pagina 51

Neveloliesmering controleren en instellen zie hfdst. 6.3.2 op pagina 50
Visuele controle van de perslucht- en
materiaalslangen

Om de 50 bedrijfsuren
Om de 3 jaar

6.3

Om na te lezen

Controle van de perslucht- en materiaalslangen door een expert en evt. vervanging

Onderhoudseenheid
De onderhoudseenheid verhindert het binnendringen van condenswater en
vuilpartikels in het apparaat en voegt pneumatiekolie toe aan de perslucht
om bewegende onderdelen te smeren.
Op de onderhoudseenheid vindt u de volgende onderhoudselementen:
1

2

Nr. Benaming

3

1
2
3
4
5
6

7

4

5

7

Vulopening voor pneumatiekolie

Stelschroef voor het doseren
van de oliebijmenging
Kijkglas

Schuif voor het openen van de
bakken
Oliereservoir

Automatische condens-aftapklep
Waterafscheider

6

Afb. 45: Onderhoudselementen (zijn hetzelfde bij alle onderhoudseenheden)
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6.3.1 Smeermiddelniveau in de neveloliesmering controleren
Het apparaat mag alleen in gebruik worden genomen wanneer er genoeg
smeermiddel in het oliereservoir van de neveloliesmering zit. Bij hoge
luchtvochtigheid gebruikt u voor het smeren antivries om ijsvorming op het
apparaat te voorkomen.
Het smeermiddelniveau controleert u dagelijks als volgt:
1. Druk de veiligheidsschuif op het oliereservoir omhoog en schroef het
oliereservoir tegen de klok in eraf.
Let op de O-ring waarmee het oliereservoir is afgedicht.
Deze kan bij de demontage verschuiven of zelfs eruit vallen.
2. Controleer of de O-ring correct zit – indien nodig legt u hem er goed in.
3. Controleer of er genoeg smeermiddel voorhanden is – bij maximale
vulling staat het smeermiddel ca. 2 cm onder de bovenste rand van het
oliereservoir.
4. Vul indien nodig smeermiddel bij.
Wij raden aan de pneumatiekolie (bestelnummer 0632579) resp. het
antivriesmiddel (bestelnummer 0631387) van WIWA te gebruiken.
5. Schroef het oliereservoir weer vast op de onderhoudseenheid.

6.3.2 Neveloliesmering controleren en instellen
1. Laat het apparaat langzaam onder belasting lopen.
2. Controleer bij het kijkglas van de neveloliesmering of de perslucht telkens na 10 tot 15 dubbele slagen van de luchtmotor 1 druppel smeermiddel krijgt.
3. Mocht dit niet het geval zijn dan stelt u deze dosering met een schroevendraaier bij de regelschroef van de neveloliesmering in.

6.3.3 Waterafscheider controleren en reinigen
Het verzamelde condenswater wordt automatisch via de aftapklep afgetapt.
Stop daartoe de slang in een lege opvangbak.
Controleer de bak regelmatig op vuilresten en reinig hem indien nodig.

6.4

Hogedrukpomp

6.4.1 Scheidingsmiddel bijvullen
Controleer voor elke inbedrijfstelling het scheidingsmiddelniveau, voor zover
mogelijk. Vul evt. scheidingsmiddel bij (zie punt 1 op Afb. 46 ff).
De totale vulhoeveelheid bedraagt al naargelang de grootte van de pomp 50
(Profit) tot 150 ml (Herkules).
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6.4.2 Scheidingsmiddel op materiaalresten controleren
Controleer het scheidingsmiddel regelmatig op verkleuring door spuitmateriaal.
Tap een kleine hoeveelheid
scheidingsmiddel via de aftapschroef (2) af.

1

Wanneer in het scheidingsmiddel materiaalresten worden vastgesteld, moet u ervan
uitgaan dat de pakking van
de betreffende materiaalpomp
versleten is.
De pomppakking is gegarandeerd versleten wanneer er
materiaal uit de overloop (3)
(alleen bij Professional en
Herkules) loopt.
Laat in dat geval de pomppakking zo snel mogelijk vernieuwen.

3

2

Afb. 46: Scheidingsmiddel bijvullen (1) en aftappen (2)
bij Professional en Herkules

1

1

2

2
Afb. 47: Scheidingsmiddel bijvullen (1) en
aftappen (2) bij Profit

Afb. 48: Scheidingsmiddel bijvullen (1) en
aftappen (2) bij Phoenix en Super

VOORZICHTIG
De pomppakking mag alleen door geschoold personeel of door de WIWA-klantenservice worden vervangen.
Vul na de controle een gepaste hoeveelheid vers scheidingsmiddel door de
vulopening (1) bij. Wij raden aan, het scheidingsmiddel van WIWA (bestelnr.
0163333) te gebruiken.
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6.5

Hogedrukfilter
WAARSCHUWING
Wanneer het apparaat bij het openen van het hogedrukfilter niet drukloos
is, kan materiaal onder zeer hoge druk eruit schieten en ernstige verwondingen veroorzaken.
➤➤ Laat alle druk uit het apparaat af (zie Hfdst. 5.6 Druk aflaten op pagina 46) voordat u het hogedrukfilter opent!

6.5.1 Filterelement verwijderen
Voor de verschillende Airless-series worden verschillende hogedrukfilters
(HDF) ingezet. Welk HDF bij uw apparaat wordt gebruikt, vindt u op de apparaatkaart.
3

3

7

2a

2a

7

5

5

1b

1a
Afb. 50: Filterelement verwijderen bij HDF type 05

Afb. 49: Filterelement verwijderen bij HDF type 01

4

3

4

5

5

2b

Afb. 51: Filterelement verwijderen bij HDF type 11

52

2b
6

6
7

3

1b

7

1b

Afb. 52: Filterelement verwijderen bij HDF type 13
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Nr.

Benaming

1 a Aftapschroef
2

3
4
5
6
7

b Aftapkraan

Meegeleverd gereedschap

a Gaffelsleutel
b Stiftsleutel
Kap

Moer

Filterelement

Staande bout
O-ring

1. Open de aftapschroef (1a) of de aftapkraan (1b) om er zeker van te zijn
dat het apparaat absoluut drukloos is.
2. Bij types 01 en 05: Schroef met de gaffelsleutel (2a) de kap (3) van het
hogedrukfilter af.
Bij types 11 en 13: Maak met de stiftsleutel (2b) de kap (3) van het hogedrukfilter los en haal deze eraf.
3. Draai de moer (4) los en haal het filterelement (5) eruit.

6.5.2 Filterelement reinigen
Het reinigingsinterval van het filterelement in het hogedrukfilter hangt af van
de aard en zuiverheid van het materiaal. Reinig het filterelement minstens 1x
per week en bij elke materiaalwisseling.
1. Haal het filterelement eruit volgens Hfdst. 6.5.1 Filterelement verwijderen
op pagina 52.
2. Reinig het filterelement. Gebruik hiervoor alleen reinigingsmiddel dat bij
het verwerkte materiaal past. Mocht het filterelement beschadigd zijn
dan vervangt u het.
3. Steek het filterelement weer op de staande bout (6) -indien aanwezig- en
schroef het met (4) vast.
4. Controleer de O-ring (7) – bij beschadiging vervangt u deze.
5. Schroef de kap (3) op het hogedrukfilter en draai deze met de stiftsleutel
(2b) of de gaffelsleutel (2a) vast.
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6.5.3 Filterelementen voor hogedrukfilters
Zet het voor het te spuiten materiaal geschikte en bij het spuitmondstuk passende filterelement in het hogedrukfilter. De wijdte van de openingen moet
steeds iets fijner zijn dan het boorgat van het gebruikte mondstuk.
Filterelement
M 200 (wit)

Formaat mondstuk

M 150 (rood)

groter dan 0,23 mm/.009"

M 70 (geel)

groter dan 0,38 mm/.015"

M 100 (zwart)
M 50 (oranje)
M 30 (blauw)

groter dan 0,33 mm/.013"

groter dan 0,66 mm/.026"

WIWA-bestelnummer

tot 0,23 mm/.009"

tot 0,33 mm/.013"

tot 0,38 mm/.015"

tot 0,66 mm/.026"

M 20 (groen)

Type 01 / 05

Type 11 / 13

0160628

0162752

0160636

0160059

0160601

0163023
0463779

0162744

0162760

0162779

0162787
0467782
0646628

Gebruik bij grof gepigmenteerde of met vezels gevulde materialen geen
filterelement. De standaard ingebouwde aanzuigzeef moet echter in de
zeefbehuizing blijven zitten of worden vervangen door een zeef met grovere openingen. Bij een materiaalwisseling moeten het filterelement van
het hogedrukfilter en de materiaalzeef van het aanzuigsysteem worden
gereinigd of indien nodig vervangen.

6.6

Aanbevolen bedrijfsmiddelen
Gebruik uitsluitend de originele bedrijfsmiddelen van WIWA:
Bedrijfsmiddelen

Scheidingsmiddel, geel (0,5 l) ¹
(standaard)

Scheidingsmiddel, rood (0,5 l) ¹
(speciaal voor isocyanaat)
Antivriesmiddel (0,5 l) ²

Pneumatiekolie (0,5 l) ²

WIWA-bestelnummer

0163333

0640651
0631387

0632579

¹	Weekmakers om in de scheidingsmiddelkoppen van de hoofdpomp en
van de toevoerpompen te vullen
²

Voor onderhoudseenheid

Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden benodigde stoffen (zie gegevens in de lijsten van vervangende onderdelen)
De scheidingsmiddelen en de pneumatiekolie zijn op verzoek ook in grotere
bussen verkrijgbaar.
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Onderhoud

6.7

Speciaal gereedschap
Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden wordt het volgende speciale
gereedschap meegeleverd:
➤➤ stiftsleutel om het hogedrukfilter te
openen

Afb. 53: Stiftsleutel HD-filter
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7 Verhelpen van bedrijfsstoringen
Storing
Druk aflaten niet mogelijk
(persluchtafsluiter gesloten)

Mogelijke oorzaak

1. Aftapslang of -kraan verstopt.
2. Hogedrukfilter verstopt.

Oplossing

➤➤ Apparaat voorzichtig openen,
schroefverbindingen met een
doek afdekken

➤➤ Hard geworden materiaal -indien
mogelijk- met oplosmiddel verwijderen, delen evt. in oplosmiddel
laten weken,
anders mechanisch verwijderen
of vernieuwen

Pomp start niet ondanks ingedrukt
spuitpistool resp. geopende aftapkraan (op HDF).

1. Persluchtafsluiter gesloten.
2. Hogedrukfilter verstopt.
3. Aftapslang of -kraan verstopt.
4. Luchtmotor defect.

Pomp draait, maar er loopt geen
spuitmateriaal naar het pistool.

1. Aanzuigzeef verstopt.
2. Aanzuigslang verstopt.
3. Kogel van de bodemklep beweegt niet omhoog (plakt vast).

➤➤ Neem evt. contact op met de
WIWA-Service
➤➤ Persluchtkraan openen.
➤➤ Filterelement reinigen c.q. vervangen.
➤➤ Aftapslang of -kraan reinigen of
vervangen.
➤➤ Luchtmotor repareren - neem evt.
contact op met de WIWA-Service
➤➤ Zeef reinigen of vervangen.
➤➤ Slang vernieuwen.
➤➤ Spuitpistool zonder mondstuk
openen.
➤➤ Aftapkraan op hogedrukfilter
openen.

➤➤ De bodemklep van opzij een
lichte tik geven (hamer).

4. Bodemklep gaat niet dicht.
Pomp verpompt materiaal maar
blijft bij gesloten spuitpistool niet
stilstaan.
Pomp draait gelijkmatig, maar
de vereiste spuitdruk wordt niet
bereikt.
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1. Pakking of klep versleten.
1. Luchtdruk is te laag of te weinig
lucht.
2. Spuitmondstuk (nieuw) is te
groot.
3. Mondstuk versleten (te groot).
4. Luchtmotor bevriest (loopt te
langzaam).

➤➤ Aanzuigsysteem afschroeven en
de kogel in de bodemklep van
onder met een pen of schroevendraaier losdrukken.
➤➤ Bodemklep afschroeven en kogel
met zitting grondig reinigen.
➤➤ Onderdelen vervangen.
➤➤ Luchtdruk op persluchtregelaar
verhogen of luchtleiding controleren op juiste diameter.
➤➤ Kleiner mondstuk of grotere pomp
gebruiken
➤➤ Nieuw mondstuk inzetten.
➤➤ Luchtingangsdruk indien mogelijk
reduceren.
➤➤ Indien niet voorhanden, onderhoudseenheid met oliesmering
monteren. Oliesmering met
antivries (glysantine) vullen en
volgens de gebruiksaanwijzing
instellen: richtwaarde is 1 druppel
per ca. 10 dubbele slagen.
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Storing
Pomp loopt ongelijkmatig (te herkennen aan verschillende slagsnelheid van de op- en neerwaartse slag) en bereikt de vereiste
spuitdruk niet.

Materiaal loopt uit overloop op de
luchtmotor.
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Mogelijke oorzaak

Oplossing

1. De viscositeit van het spuitmateri- ➤➤ Spuitmateriaal verdunnen.
aal is te hoog (aanzuigverliezen). ➤➤ Grotere pomp inzetten.
2. Aanzuigsysteem ondicht (schom- ➤➤ Pakkingen bij alle schroefvermelingen in spuitstraal).
bindingen van aanzuigbuis resp.
aanzuigslang controleren, evt.
vervangen (zie onderdelenlijst
aanzuigleiding resp. directe aanzuiging).
3. Bodemklep ondicht (pomp blijft
➤➤ Bodemklep afschroeven en kogel
bij gesloten spuitpistool alleen in
met zitting grondig reinigen, evt.
de opwaartse slag staan).
kogel of klepzitting vervangen.
4. Zuigerklep ondicht (pomp blijft bij ➤➤ Kogel met zitting in de dubbele
gesloten spuitpistool alleen in de
zuiger reinigen en controleren,
neerwaartse slag staan).
evt. kogel resp. klepzitting vervangen.
5. Onderste of bovenste pakking
➤➤ Pakking vervangen.
ondicht (versleten).
1. Pakkingen versleten.
➤➤ Pakkingen vervangen.
➤➤ Niet de overloop sluiten!
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8 Technische specificaties
8.1

Profit-serie

Model

3010

3022

3033

4210

4222

4233

Max. pompvermogen
bij vrije doorstroom (l/min)

3,0

3,0

3,0

4,2

4,2

4,2

10 : 1

22 : 1

33 : 1

10 : 1

22 : 1

33 : 1

Drukoverbrenging
Pomphoeveelheid per dubbele slag (cm )

14

14

14

27

27

27

Max. luchtingangsdruk (bar)

8

8

8

8

8

8

Maximaal toegestane bedrijfsdruk (bar)

80

176

264

80

176

264

3

Zuigerdiameter van de luchtmotor (mm)

50

70

85

50

70

85

Zuigerslag van de luchtmotor (mm)

42

42

42

75

75

75

Luchtverbruik (l/min)

0,21

0,41

0,60

0,34

0,66

0,98

(per dubbele slag bij 1bar luchtingangsdruk)1

Luchtinlaat (onderhoudseenheid)
Materiaaluitlaat (hogedrukfilter)
Geluidsniveau op de werkplek
werd bepaald volgens de normen NEN EN ISO 3744, NEN EN 31200, NEN EN 31201 en DIN 45635-20
Geluidsniveau bij 15 DH met 8 bar LP

84 dB (A)

Geluidsintensiteit LW

8.2

95 dB (A)

Phoenix-serie

Model
Max. pompvermogen
bij vrije doorstroom (l/min)
Drukoverbrenging
Pomphoeveelheid per dubbele slag (cm3)
Max. luchtingangsdruk (bar)
Maximaal toegestane bedrijfsdruk (bar)
Zuigerdiameter van de luchtmotor (mm)
Zuigerslag van de luchtmotor (mm)

6530

6552

11010

11018

11032

6,5

6,5

11

11

11

30 : 1

52 : 1

10 : 1

18 : 1

32 : 1

40

40

72

72

72

8

8

8

8

8

240

416

144

144

256

105

140

85

105

140

75

75

75

75

75

G1/4"

G 3/8"

G1/4"

G1/4"

G 3/8"

1/4 NPT

1/4 NPT

1/4 NPT

1/4 NPT

Luchtverbruik (l/min)

(per dubbele slag bij 1bar luchtingangsdruk)1

Luchtinlaat (onderhoudseenheid)
Materiaaluitlaat (hogedrukfilter)

1/4 NPSM
1/4 NPT (verw.
spuiten)

Geluidsniveau op de werkplek
werd bepaald volgens de normen NEN EN ISO 3744, NEN EN 31200, NEN EN 31201 en DIN 45635-20
Geluidsniveau bij 15 DH met 8 bar LP
84 dB (A)

Geluidsintensiteit LW
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8.3

SUPER-serie

Model

10066

15042

10

15

66 : 1

42 : 1

Pomphoeveelheid per dubbele slag (cm )

72

106

Max. luchtingangsdruk (bar)

6,5

8

Maximaal toegestane bedrijfsdruk (bar)

429

336

Zuigerdiameter van de luchtmotor (mm)

200

200

Zuigerslag van de luchtmotor (mm)

75

75

3/4"

3/4"

Max. pompvermogen
bij vrije doorstroom (l/min)
Drukoverbrenging
3

Luchtverbruik (l/min)

(per dubbele slag bij 1bar luchtingangsdruk)1

Luchtinlaat (onderhoudseenheid)
Materiaaluitlaat (hogedrukfilter)

1/4" NPS(A) (2 1/4" NPS(A) (2
× 3/8")
× 3/8")

Geluidsniveau op de werkplek
werd bepaald volgens de normen NEN EN ISO 3744, NEN EN 31200, NEN EN 31201 en DIN 45635-20
Geluidsniveau bij 15 DH met 8 bar LP

84 dB (A)

Geluidsintensiteit LW

8.4

95 dB (A)

SUPER STAR-serie

Modell

31073

45046

31

45

73 : 1

46 : 1

Pomphoeveelheid per dubbele slag (cm )

235

360

Max. luchtingangsdruk (bar)

6,5

8

Maximaal toegestane bedrijfsdruk (bar)

474,5

368

Zuigerdiameter van de luchtmotor (mm)

300

300

Zuigerslag van de luchtmotor (mm)

120

120

17

17

G 1“

G 1“

¼ NPS (A)
(2 x 3,8 NPSM)

¼ NPS (A)
(2 x 3,8 NPSM)

Max. pompvermogen
bij vrije doorstroom (l/min)
Drukoverbrenging
3

Luchtverbruik (l/min)

(per dubbele slag bij 1bar luchtingangsdruk)1

Luchtinlaat (onderhoudseenheid)
Materiaaluitlaat (hogedrukfilter)

Geluidsniveau op de werkplek
werd bepaald volgens de normen NEN EN ISO 3744, NEN EN 31200, NEN EN 31201 en DIN 45635-20
Geluidsniveau bij 15 DH met 8 bar LP
Geluidsintensiteit LW

Vertaling van de gebruiksaanwijzing Airless
Airless-alle Serien_BAoDB_nl_1511 • jw

84 dB (A)
95 dB (A)

59

Technische specificaties

8.5

Professional-serie

Type

24026

24053

24071

28023

28048

28064

38032

38042

44024

44032

24

24

24

28

28

28

38

38

44

44

Drukoverbrenging

26:1

53:1

71:1

23:1

48:1

64:1

32:1

42:1

24:1

32:1

Pomphoeveelheid per dubbele
slag (cm3)

138

138

138

153

153

153

235

235

306

306

Max. pompvermogen
bij vrije doorstroom (l/min)

Max. luchtingangsdruk (bar)

8

8

6,5

8

8

7

8

8

8

8

Max. toegest. bedrijfsdruk (bar)

208

420

460

184

380

450

255

335

190

255

Zuigerdiameter
van de luchtmotor (mm)

140

200

230

140

200

230

200

230

200

230

Zuigerslag van de luchtmotor
(mm)

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Luchtverbruik (l/min)
(per dubbele slag bij 1bar luchtingangsdruk)1

Materiaaluitlaat (hogedrukfilter)

1/4 NPSM (A) 2 × 3/8"

Luchtinlaat (onderhoudseenheid)

1"

Geluidsniveau op de werkplek
werd bepaald volgens de normen NEN EN ISO 3744, NEN EN 31200, NEN EN 31201 en DIN 45635-20
84 dB (A)

Geluidsniveau bij 15 DH met
8 bar LP

95 dB (A)

Geluidsintensiteit LW

8.6

Herkules-serie

Model

35061

35075

48046

48057

60028

60036

35

35

48

48

60

60

Drukoverbrenging

61:1

75:1

46:1

57:1

28:1

36:1

Pomphoeveelheid per dubbele slag
(cm3)

275

275

360

360

550

550

Max. pompvermogen
bij vrije doorstroom (l/min)

7

6

8

7

8

8

Max. toegest. bedrijfsdruk (bar)

Max. luchtingangsdruk (bar)

427

420

368

399

224

288

Zuigerdiameter van de luchtmotor
(mm)

300

333

300

333

300

333

Zuigerslag van de luchtmotor (mm)

120

120

120

120

120

120

Luchtverbruik (l/min)

(per dubbele slag bij 1bar luchtingangsdruk)1

Materiaaluitlaat (hogedrukfilter)
Luchtinlaat (onderhoudseenheid)

1/4 NPSM (A) (2 × 3/8")
1"

Geluidsniveau op de werkplek
werd bepaald volgens de normen NEN EN ISO 3744, NEN EN 31200, NEN EN 31201 en DIN 45635-20
Geluidsniveau bij 15 DH met 8 bar LP

Geluidsintensiteit LW
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8.7

Machinekaart
De apparaatkaart bevat alle belangrijke en veiligheidsrelevante gegevens en
informatie over het apparaat:
➤➤ precieze benaming en fabricagegegevens,
➤➤ technische gegevens en grenswaarden,
➤➤ uitrusting en keuringscertificaat,
➤➤ gegevens over de aanschaf,
➤➤ apparaatkenteken (apparaatcomponenten en meegeleverd toebehoren
met artikel- en onderdeelnummers).
➤➤ een lijst met de meegeleverde documentatie

8.8

Typeplaatje
Het typeplaatje zit op de cilinder van
de materiaalpomp. Het bevat de belangrijkste technische gegevens van
de hogedrukpomp.

Afb. 54: Typeplaatje

Gelieve erop te letten dat de gegevens van het typeplaatje overeenstemmen met de gegevens op de apparaatkaart. Bij tegenstrijdigheden of ontbreken van het typeplaatje verzoeken wij om onmiddellijke kennisgeving.
Bovendien hebben sommige aangebouwde apparaten (indien voorhanden)
een apart typeplaatje, bijv.:
➤➤ Roerwerk
➤➤ Materiaalverwarmer
Deze typeplaatjes bevatten de technische gegevens en de serienummers
van de betreffende apparaten.
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Hoofdvestiging en productie
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 1 - 3
35633 Lahnau, Duitsland
Tel.: +49 (0)6441 609-0
Fax: +49 (0)6441 609-2450
info@wiwa.de
www.wiwa.de

WIWA dochtervennootschap USA

WIWA LLC - USA, Canada, Latijns-Amerika
107 N. Main St.
P.O. Box 398, Alger, OH 45812
Tel.: +1-419-757-0141
Fax: +1-419-549-5173
Tolvrij: +1-855-757-0141
sales@wiwa.com
www.wiwausa.com

WIWA dochtervennootschap China

WIWA (Taicang) Co., Ltd.
Building A of Huaxin Industrial Park
No.11 East Qingdao Road, Taicang City
Jiangsu Province 215400, P.R.China
Tel.: +86 512-5354 8857
Fax: +86 512-5354 8859
info@wiwa-china.com
www.wiwa-china.com

WIWA Middle East General Trading LLC
Mohd Farhan Khan
Jebel Ali Industrial 1, Dubai, VAE
Tel.: +9714 884 8220

m_farhan@wiwa.com
www.wiwa-middleeast.com
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