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1 WSTĘP

1.1 Instrukcja
Podręcznik użytkownika jest dokumentem towarzyszącym zaworowi od momentu jego budowy, a przez cały okres 
użytkowania stanowi zatem integralną część zaworu. Wymaga to przeczytania instrukcji przed podjęciem jakichkolwiek 
działań związanych z zaworem. Instrukcja musi być łatwo dostępna do użytku przez personel i do konserwacji zaworu. 
Użytkownik i osoba obsługująca są zobowiązani do zapoznania się z treścią tego podręcznika.

Powielanie dowolnej części tego podręcznika, w dowolnej formie, bez wyraźnej pisemnej zgody DAV Tech jest 
zabronione. Tekst i ilustracje w tym podręczniku nie są wiążące, firma DAV zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie 
i bez uprzedzenia, do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu ze względu na charakter produkcji lub reklamę.

1.2 Gwarancja
Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy od daty uruchomienia i nie później niż 15 miesięcy od daty dostawy. Interwencje 
przeprowadzone w okresie gwarancji nie przedłużają w żaden sposób okresu ważności gwarancji. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem części, które ze swej natury podlegają zużyciu.

1.3 Odbiór towaru
Pierwotnej konfiguracji zaworu nigdy nie wolno zmieniać.
Po otrzymaniu towaru sprawdź, czy:
• Opakowanie jest nienaruszone
• Opakowanie zawiera zamawiany materiał.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Działanie zaworu
Ręczny zawór natryskowy DAS 200 jest przeznaczony do natryskiwania różnego rodzaju płynów.
Ergonomiczny uchwyt i niewielka waga sprawiają, że jest bardzo wygodny i poręczny obsłudze, operator z łatwością 
może nim operować. Zawór DAS 200 można wyposażyć w różnego rodzaju przedłużki, aby w każdym przypadku uzyskać 
właściwy wynik dozowania.

2.2 Dane techniczne

Model DAS 200

Napęd Ręczny

Ciężar 240g

Ciśnienie płynu Maks 4 bary (wersja standardowa), maks 25 barów (wersja HP)

Ciśnienie powietrza atomizującego 0,5 - 6 bar

Wlot powietrza Rurka 6x4 mm

Wlot płynu Rurka 6x4 mm (wersja standardowa), złączka 1/4 gas (wersja HP)

Nasadka powietrzna Rurka 6x4 mm

Regulacja przepływu płynu Mikrometryczna
Materiały Stal nierdzewna i aluminium

Płyny do dozowania Oleje, smary, środki antyadhezyjne i produkty pastowate (wersja HP)



3 OPIS DZIAŁANIA 

Pistolet natryskowy DAV 200 nadaje się do bardzo dokładnego nakładania cienkich, płynnych warstw materiałów, 
takich jak farby lub środki antyadhezyjne, w zakresie ciśnienia wynoszącego do 50 barów. W zależności od 
zastosowanej nakładki powietrznej, strumień może być okrągły lub płaski.

Wybrany wzorzec aplikacji zależy od lepkości nakładanego płynu i może być indywidualnie modyfikowany i 
dostosowywany za pomocą rozmiaru dyszy, nakładki powietrznej, ciśnienia powietrza atomizującego i ciśnienia 
materiału.

Płyn i powietrze są doprowadzane poprzez przewody na korpusie uchwytu.
Gdy uruchamiany jest spust, igła jest wysuwana z dyszy, co pozwala na wypłynięcie w to miejsce materiału.
Po zwolnieniu spustu igła jest wciskana z powrotem do dyszy dzięki wbudowanej sprężynie igłowej, która przerywa 
wypływanie materiału.

Funkcją igły jest otwieranie - ręcznie i zamykanie - dzięki naciskowi sprężyny.
Pistolet natryskowy jest zamknięty dzięki sprężynie igłowej kiedy spust jest zwolniony.

Instrukcja obsługi i serwisu
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4.2 Podłączenie przewodów
Materiał jest dostarczany do zaworu natryskowego przez 
osobne połączenie. Porty połączeń są zróżnicowane w 
następujący sposób:
• Materiał (przewód przezroczysty lub biały) przyłącze M: 
do zbiornika ciśnieniowego lub pompy
• Powietrze (przewód niebieski):
Przyłącze AIR do zasilania sprężonym powietrzem.

4.1 Montaż
Ręczny zawór natryskowy DAS 200 może być używany w dowolnym położeniu.
Odległość między otworem dyszy a poziomem nakładania zależy od wymaganej szerokości nakładania 
materiału. Im większa odległość między otworem dyszy a poziomem nakładania, tym większa szerokość 
nakładania materiału.

4 INSTALACJA

ZAWÓR NATRYSKOWY DAS 200

Powietrze

Materiał

WAŻNE!
Aby zapobiec awariom i uszkodzeniom ręcznego 
zaworu natryskowego oraz maszyny lub instalacji, 
należy koniecznie podłączyć przewody ciśnieniowe do 
odpowiednich połączeń węży na zaworze natryskowym.

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZRANIENIA!
Należy upewnić się, że pistolet natryskowy jest odpowiednio uziemiony za pomocą przewodzącego węża 
powietrznego i jest podłączony do systemu wyrównania potencjałów. (maksymalna rezystancja 10 6 Ω)

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZWIĄZANE Z KONTAKTEM ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM I WYSOKIM 
CIŚNIENIEM MATERIAŁU! Tylko wykwalifikowany personel może pracować przy instalacji ciśnieniowej 
zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
Podczas pracy przy instalacji ciśnieniowej należy:
• Przed rozpoczęciem pracy usunąć ciśnienie z instalacji.
• Nie wolno usuwać ani wyłączać urządzeń bezpieczeństwa.
• Nie ustawiać ciśnienia powyżej maksymalnych dopuszczalnych wartości.
• Zamontować bezpiecznie wszystkie węże, aby przewody ciśnieniowe nie zostały uszkodzone przez 

ruchome elementy maszyny lub instalacji.
• Nie uruchamiać instalacji ciśnieniowej do czasu zakończenia pracy.

Podłączenie przewodów:
Połączenie płynu:
1. Upewnij się, że połączenie śrubowe jest dobrze zakotwiczone w pistolecie natryskowym!
Ważne: Pozostałe połączenia muszą być poprawnie zmontowane!
Powietrze:
1. Odkręć zaślepkę mocującą ze złącza śrubowego i nasuń na wąż.
2. Wsuń otwarty koniec węża do portu przyłączeniowego na złączu śrubowym.
3. Przykręć zaślepkę mocującą z powrotem do połączenia śrubowego i dokręć.

WAŻNE!
Można stosować wyłącznie węże, które mogą wytrzymać maksymalne ciśnienie robocze linii ciśnieniowej.



Urządzenie musi być zainstalowane w maszynie w taki sposób, aby wykluczyć zagrożenia, takie jak:
> wyciek płynów pod wysokim ciśnieniem
> problemy z zasilaniem sprężonym powietrzem
> nieprawidłowe działanie urządzenia, maszyny lub instalacji
> awaria lub nieprawidłowe działanie kontroli instalacji
> głośne dźwięki lub zakłócenia sygnałów akustycznych w pobliżu. 
Aby chronić osoby pracujące przy urządzeniu, maszynie lub instalacji, należy zainstalować skuteczne urządzenia 
bezpieczeństwa i znaki ostrzegawcze. Ponadto, w Instrukcji obsługi / instalacji maszyny muszą być zawarte 
odpowiednie instrukcje bezpieczeństwa.

4.3 Instalacja

Diagnozowanie usterek w działaniu powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel 
przestrzegający obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

4.4 Oddanie do użytku

Diagnozowanie usterek w działaniu powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel 
przestrzegający obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Przed uruchomieniem maszyny lub instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

> Upewnij się, że żadne narzędzia ani inne ciała obce nie znajdują się w maszynie lub instalacji.

> Sprawdź, czy urządzenie i wszystkie inne części są dobrze umocowane.

> Sprawdź, czy wszystkie połączenia pneumatyczne znajdują się we właściwych portach i są dobrze umocowane.

> Sprawdź, czy ustawione ciśnienia odpowiadają wartościom znamionowym i wartościom połączeń urządzenia.

> Sprawdź, czy działają urządzenia zabezpieczające.

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZRANIENIA!
Tylko przeszkolony, wykwalifikowany personel może uruchamiać maszynę lub instalację, zgodnie z 
przepisami BHP.

UWAGA! 
Aby uniknąć obrażeń ciała i / lub szkód materialnych, podczas instalowania urządzenia w maszynie należy 
koniecznie przestrzegać następujących zasad.

OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo spowodowane kontaktem ze szkodliwymi substancjami!
Istnieje ryzyko kontaktu lub wchłonięcia substancji i / lub płynów czyszczących. Istnieje również ryzyko 
zatruciem oparami płynów. W niektórych okolicznościach może to spowodować trwałe szkody.
Podczas pracy przy urządzeniu zawsze należy nosić środki ochrony osobistej!
Należy zapewnić  wystarczającą wentylację wymuszoną lub naturalną.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć rady lekarza!

Instrukcja obsługi i serwisu



str. 7

5 EKSPLOATACJA
5.1 Ogólne zasady bezpiecznej obsługi.
Aby zapobiec problemom, urządzenie musi być regularnie kontrolowane przez przeszkolonych pracowników.

1. Włącz zasilanie.

2. Włącz przepływ materiału.

3. Włącz urządzenie na sterowniku instalacji.

4. Sprawdź, czy urządzenie działa poprawnie.

5. Sprawdź, czy urządzenie mieści się we wszystkich określonych zakresach ustawionych wartości.

Po ustaleniu, że urządzenie działa poprawnie, można je obsługiwać zgodnie ze wszystkimi przepisami 
bezpieczeństwa.

Jeśli usterek urządzenia nie można naprawić (patrz rozdz. 7 „Usterki”), należy powiadomić dział obsługi klienta 

producenta. Do regularnej konserwacji należy kierować tylko przeszkolony personel.

Podczas pracy urządzenia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZRANIENIA!
Niebezpieczeństwo spowodowane rozpylaniem przez urządzenie cieczy pod wysokim ciśnieniem. 
Podczas pracy przy urządzeniu zawsze noś środki ochrony osobistej!

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZRANIENIA!
Uszkodzenie słuchu - w związku z narażeniem na głośność i długą ekspozycję na hałas.
Noś ochronę słuchu podczas pracy z urządzeniem!

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZRANIENIA!
Części obudowy mają ostre krawędzie, mogą powodować otarcia skóry. Podczas pracy przy urządzeniu 
noś rękawice ochronne!

OSTRZEŻENIE! MATERIAŁY I SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE!
Istnieje ryzyko kontaktu lub wchłonięcia substancji i / lub płynów czyszczących. 
Istnieje również ryzyko zatruciem oparami płynów. W niektórych okolicznościach może to spowodować 
trwałe szkody.
Podczas pracy przy urządzeniu zawsze należy nosić środki ochrony osobistej!
Należy zapewnić  wystarczającą wentylację wymuszoną lub naturalną.

WAŻNE!
W przypadku stwierdzenia usterki lub nieprawidłowości, natychmiast wyłącz instalację i powiadom o tym 
osobę odpowiedzialną.

ZAWÓR NATRYSKOWY DAS 200



> Jeśli materiał jest utrzymywany pod ciśnieniem, bez kontaktu z powietrzem zewnętrznym, może pozostawać w 
zaworze przez długi czas.
> Można stosować wyłącznie czysty, filtrowany materiał.

5.2 Instrukcja obsługi

UWAGA:
Przepływ materiału można dostosować do indywidualnych wymagań, obracając 
śrubę regulacyjną:

Obróć śrubę w prawo:          aby zmniejszyć przepływ materiału

Obróć śrubę w lewo:          aby zwiększyć przepływ materiału

UWAGA:
Ilustracje w tej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od faktycznej wersji urządzenia.
Nieprawidłowa obsługa może uszkodzić dyszę i igłę. Zmniejszaj przepływ materiału (obracając śrubę 
regulacyjną w prawo) podczas dozowania materiału. Po zamknięciu dyszy nie należy już obracać śruby 
regulacyjnej bardziej w prawo.

OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE!
Jeśli parametry natrysku nie zostaną odpowiednio dostosowane, istnieje ryzyko wdychania, kontaktu 
skórnego lub absorpcji substancji rozpylanych lub płynów czyszczących. 
Podczas pracy przy urządzeniu zawsze noś środki ochrony osobistej!

Instrukcja obsługi i serwisu
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5.3 Włączanie
Aby zapobiec usterkom, działanie urządzenia musi być regularnie kontrolowane przez przeszkolonych pracowników.

6 KONSERWACJA I SERWIS
6.1 Instrukcje bezpieczeństwa

5.4 Wyłączanie

5.5 Zakończenie pracy

1. Włącz zasilanie.

2. Włącz przepływ materiału.

3. Włącz urządzenie na sterowniku instalacji.

4. Sprawdź, czy urządzenie działa poprawnie.

5. Sprawdź, czy urządzenie mieści się we wszystkich określonych zakresach ustawionych wartości.

Przed wyłączeniem urządzenia na dłuższy czas należy wykonać następujące czynności zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa:

> Wyłącz urządzenie (patrz rozdz. „Wyłączanie”) i nie zabezpiecz przed ponownym włączeniem.

> Usuń resztki materiału z urządzenia.

> Wyczyść urządzenie wewnątrz i na zewnątrz. (patrz rozdział „Konserwacja i serwis”)

1. Wyłącz urządzenie na sterowniku.

2. Wyłącz przepływ materiału.

3. Wyłącz zasilanie.

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZRANIENIA!
Tylko przeszkolony, wykwalifikowany personel może uruchamiać maszynę lub instalację, zgodnie z 
przepisami BHP.

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZRANIENIA!
Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem niesie ze sobą ryzyko poważnych obrażeń ciała i szkód w 
otoczeniu. Prace konserwacyjne i serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel, który został specjalnie przeszkolony w zakresie tych zadań (szkolenie należy udokumentować)!

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZRANIENIA!
Prace konserwacyjne i serwisowe można wykonywać tylko przy zatrzymanym urządzeniu!

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZRANIENIA!
Istnieje ryzyko rozprysku komponentów! Zawór natryskowy można otworzyć dopiero po rozhermetyzowaniu 
nie pracującego urządzenia!

ZAWÓR NATRYSKOWY DAS 200



OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo spowodowane kontaktem ze szkodliwymi substancjami!
Istnieje ryzyko kontaktu lub wchłonięcia substancji i / lub płynów czyszczących. Istnieje również ryzyko 
zatruciem oparami płynów. W niektórych okolicznościach może to spowodować trwałe szkody.
Podczas pracy przy urządzeniu zawsze należy nosić środki ochrony osobistej!
Należy zapewnić  wystarczającą wentylację wymuszoną lub naturalną.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć rady lekarza!

UWAGA! ZAGROŻENIE!
Sprężyna naciskowa wewnątrz mechanizmu natryskowego pistoletu natryskowego jest ściśnięta i należy 
bardzo uważać żeby nie wyskoczyła podczas prac konserwacyjnych lub czyszczenia.

6.2 Czyszczenie
Zawór rozpylający należy oczyścić, kiedy
> jest zabrudzony przez normalne użycie
> zmieniany będzie natryskiwany płyn 
> wymieniane są zużyte części  
Dotyczy to w szczególności igły, tulei uszczelniającej i dyszy.

6.3 Serwisowanie
Ręczny zawór natryskowy jest wysokiej jakości precyzyjnym urządzeniem, które działa bezawaryjnie i 
bezproblemowo, jeśli jest właściwie obsługiwane - pod warunkiem, że używany jest tylko czysty, filtrowany materiał. 
Ważne jest również, aby powietrze kontrolne było czyste i doprowadzane do zaworu natryskowego lekko naoliwione.
Indywidualne warunki pracy i właściwości różnych materiałów wymagają poświęcenia uwagi przy ustawieniu 
urządzenia.

Przed rozpoczęciem prac serwisowych:
> Załóż strój ochronny.
> Wyłącz urządzenie i zabezpiecz przed ponownym włączeniem.
> Wyłącz instalację ciśnieniową i zabezpiecz przed ponownym włączeniem. Spuść ciśnienie ze wszystkich 
przewodów ciśnieniowych zasilania i odłącz je od urządzenia.

WAŻNE! Do czyszczenia części zewnętrznych nie należy używać środków czyszczących o ostrych 
krawędziach; używaj tylko miękkich szczotek i szmatek.

WAŻNY!
Używanie części zamiennych od innych producentów może stanowić ryzyko uszkodzenia urządzenia. 
Używaj tylko oryginalnych części lub części zatwierdzonych przez producenta!

UWAGA!
Pozostałe środki rozpylające należy usuwać w odpowiednich odstępach czasu.

UWAGA!
Urządzenie należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia. Nie da się z góry określić, kiedy może wystąpić 
zużycie, ponieważ zależy to od przetwarzanego materiału, częstotliwości przełączania i warunków, w których 
urządzenie jest używane.

Instrukcja obsługi i serwisu
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6.4 Wymiana dyszy i igły

WAŻNE!
Zawsze instaluj jednocześnie nową dyszę (3) i igłę (5).

UWAGA!
Podczas instalowania dysz i igieł, które były już w użyciu, należy je najpierw oczyścić ze wszystkich osadów 
i pozostałości materiału. Pozostałości materiału w dyszach mogą powodować wycieki w systemie iglicowym 
dyszy, a igły z utwardzonymi resztkami materiału mogą powodować uszkodzenie elementów uszczelniających 
w zaworze natryskowym.

1.  Spuścić ciśnienie ze wszystkich połączeń i wstrzymać dopływ materiału!
2.  Odkręcić pierścień zabezpieczający (1) i zdjąć nasadkę powietrzną (2).
3.  Odkręcić śrubę blokującą (7) (Uwaga: śruba blokująca jest naprężona sprężyną!)
4.  Upewnij się, że sprężyna naciskowa (6) nie wyskoczyła.
5.  Wyciągnij igłę z dyszy (5) i odkręć dyszę (3).
6.  Lekko nasmaruj nową igłę dyszy (5) i wepchnij ją w korpus rączki (4). Następnie usuń pozostały smar z 

końcówki igły.
7.  Wkręć nową dyszę (3) w korpus rękojeści (4).
8.  Dopiero teraz śrubę blokującą (7) należy przykręcić z powrotem do korpusu uchwytu (4). Upewnij się, że 

sprężyna naciskowa (6) jest ponownie zainstalowana.
9.  Przykręcić nasadkę powietrzną (2) z pierścieniem ustalającym (1) z powrotem na korpusie uchwytu (4).
10. Przeprowadzić test działania urządzenia po zmianie dyszy i igły!
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6.5.1 Regulacja igły

Regulacja igły dyszy przy normalnym uszczelnieniu i 
uszczelnieniu o stałym skoku:

Informacje na temat usuwania igły dyszy znajdują się w rozdziale 6.4

UWAGA!
Podczas zaciskania igły w imadle upewnij się, że używane są miękkie szczęki. W przeciwnym razie może dojść 
do nieznacznego uszkodzenia igły (np. smug lub zacieków), co może spowodować wyciek z uszczelnienia 
dławika.

1.  Ostrożnie zaciśnij igłę dyszy między miękkimi szczękami imadła.
2.  Ostrożnie odkręć śrubę blokującą (4) śrubokrętem krzyżakowym.
 (Uwaga: śruba blokująca jest naprężona sprężyną)
3.  Upewnij się, że sprężyna naciskowa (3) nie wyskoczyła.
4.  Wyciągnij igłę dyszy (2) z zaworu powietrza (1).
5.  Wepchnij nową igłę dyszy (2) do zaworu powietrza (1).
 Sprawdź, czy nowa igła dyszy jest wyregulowana jak na Rysunku 6.3 / 1)
6.  Wciśnij sprężynę dociskową (3) z powrotem do zaworu powietrznego, a następnie ponownie wkręć śrubę 

blokującą (4).
7. Następnie zmontuj zgodnie z opisem w rozdziale 6.4.

6.5 Wymiana i regulacja igły dyszy

Instrukcja obsługi i serwisu
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Regulacja igły dyszy za pomocą uszczelki 
regulacyjnej W3:

7 USTERKI

7.1 Ogólne zasady postępowania przy diagnozowaniu usterek
Usterki mechaniczne lub pneumatyczne muszą być usuwane przez personel przeszkolony i wykwalifikowany w danej 
dziedzinie. Producent musi zostać poinformowany o usterkach, których nie można usunąć za pomocą opisanych 
środków.

7.2 W przypadku usterki
W przypadku usterek stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla osób, mienia i / lub bezpiecznego działania 
urządzenia lub instalacji:
> Natychmiast zatrzymaj urządzenie wyłącznikiem AWARYJNYM.
W przypadku usterek, które nie stwarzają bezpośredniego ryzyka obrażeń ciała lub szkód materialnych:
> Wyłącz urządzenie, maszynę lub instalację w sterowniku instalacji.
> Zabezpiecz przed ponownym włączeniem urządzenia, maszyny lub instalacji.
> Natychmiast poinformuj operatora o usterce.
> Zlecić wykwalifikowanemu personelowi zidentyfikowanie rodzaju i przyczyny usterki.
> Zlecić wykwalifikowanemu personelowi usunięcie usterki.

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZRANIENIA!
Nieprawidłowa praca urządzenia, maszyny lub instalacji stwarza poważne ryzyko obrażeń ciała i / lub 
uszkodzenia obiektów sąsiadujących. Dlatego tylko przeszkolony wykwalifikowany personel może 
diagnozować i naprawiać usterki. Należy przestrzegać wskazówek i zasad bezpieczeństwa zawartych w 
rozdziale „Konserwacja i serwisowanie” przed, podczas i po zakończeniu pracy!

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Płyn się nie wydostaje Zablokowana dysza Wyczyść dysze i igłę

Zbyt niskie ciśnienie płynu
Sprawdź, czy do zaworu natryskowego 
doprowadzane jest wystarczające ciśnienie 
płynu (patrz „Parametry”)

Zły wzór natrysku Nasadka powietrzna jest zaoliwiona Wyczyść nasadkę powietrzną
Nieprawidłowa ilość powietrza Patrz rozdz. “Nieprawidłowy wzór rozpylania”

Wyciek materiału na 
dźwigni

Wycieki z uszczelnienia dławika, zużyte 
lub wadliwe uszczelnienie dławika Wymień uszczelnienie dławika
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7.3 Nieprawidłowy wzór rozpylania

8 WYMIARY

FINE-SPRAY spray gun 

 W3/FZ-Duo HD 
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 Spray patterns/types of problem 

SPRAY PATTERN PROBLEM CAUSE SOLUTION 

 

Normal spray pattern (flat spray pattern) 

 

Normal spray pattern (round spray pattern) 

 

Top-heavy or bottom-
heavy spray pattern 

Dirty air cap 
 

Dirty nozzle 
Clean nozzles 

 

Banana-shaped spray 
pattern 

Dirty air cap 
 

Dirty nozzle 
Clean nozzles 

 

Centre-heavy spray 
pattern 

Too much material 
 

Material too thick 

Reduce material flow 
 

Thin down material 

 

Split spray pattern 

Too little material 
 

Flat spray pressure 
too high 

Increase material flow 
 

Increase round spray 
pressure 

  

WZÓR ROZPYLANY PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Instrukcja obsługi i serwisu

Normalny wzór natrysku (płaski wzór natrysku)

Normalny wzór natrysku (okrągły wzór natrysku)

Pogrubienie na 
górze lub na dole

Zakrzywiony wzór 
(jak bumerang)

Za dużo materiału 
w środku wzoru

Podzielony wzór 
natrysku

Wyczyść dyszę

Wyczyść dyszę

Zanieczyszczona 
nasadka powietrza

Zanieczyszczona 
dysza

Zanieczyszczona 
nasadka powietrza

Zanieczyszczona 
dysza

Za dużo materiału

 w środku wzoru

Za mało materiału
Za wysokie 

ciśnienie 
spryskiwania

Zmniejsz przepływ 
materiału

Rozrzedź materiał

Zwiększ przepływ 
materiału

Zwiększyć ciśnienie 
natrysku
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9 BUDOWA
POZ. KOD DESCRIPTION
1.0 1410028 Pierścień zabezpieczający, śr. 23 x 10 mm
2.0 * Nasadka powietrzna
2.1 * Natrysk płaski
2.2 * Natrysk okrągły
3.0 * Dysza
4.0 1510010 Obudowa
5.0 1640062 Uszczelnienie igły, Teflon®, śr. 5,7 x 5 mm
6.0 1810002 Uszczelka dławika M7 x 0,75 x 3,5 mm
7.0 1640036 O-ring 4.7 x 1.42 / Viton®
8.0 1380008 Zawór powietrzny, śr. 11 x 52 mm, z uszczelką
8.1 1640008 Uszczelka zaworu 10 x 4 x 2 / Viton®
8.2 1380009 Zawór powietrzny, śr. 11 x 52 mm
9.0 * Igła do dyszy, kompletna, 2 x 71 mm
9.1 * Igła do dyszy, stal nierdzewna, 2 x 71 mm
9.2 1410026 Nakrętka igłowa, rozmiar AF 3 x 3, M2
10.0 1820181 Sprężyna naciskowa 0,75 x 7,70 mm
11.0 1610761 Śruba blokująca zawór, śr. 6 x 19,5 mm, M5
12.0 1820176 Sprężyna naciskowa, 1,25 x 22,0 mm
13.1 1800087 Uszczelka regulatora kompletna

13.1.1 1610069 Trzpień regulacyjny, 6 x 20 mm, M6
13.1.2 1220051 Śruba blokująca, 16 x 33 mm
13.1.3 1640001 O-ring 7.65 x 1.78 / Viton®
13.1.4 1320044 Korek regulatora, 13 x 22 mm, M6
13.2 Uszczelka regulatora

13.2.1 1220057 Śruba blokująca, 15 x 18 mm
13.2.2 1610029 Kołek gwintowany DIN 913 M8 x 12
13.2.3 1410008 Nakrętka DIN 439 / A2 BM8
14.0 1190006 Spust, 23 x 93 mm
15.0 1501424 Klips bezpieczeństwa
16.0 1320002 Prowadnik igły, kwadratowy, 5 x 25 mm
17.0 1610035 Śruba z łbem płaskim DIN 921 M3 x 4
18.1 1501407 Blokada spustu, kompletna

18.1.1 1190038 Dźwignia, 17 x 8 x 5 mm, do blokady spustu, 
kompletna

18.1.2 1930675 Sprężynowe łożysko oporowe, śr. 8,5 x 5 mm
18.2.3 1820182 Sprężyna dociskowa, 0,5 x 13,50 mm
18.2.4 1321223 Oś dźwigni, śr. 11 x 36 mm

19.0 1220205 Przyłącze wysokociśnieniowe, VA, 
zewnętrzne gwint M5 - 1/4 ”

20.0 1221449 Proste połączenie wkręcane 6/4 długości
wersja kompletna

9.1 Komponenty
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