Støíkací pistole SG2, SG3

Èesky

Modely: 243011, 243012, 246506, 243238, 243382,
289843, 257359, 16W431, 16X214, 17J910, CAN011, CAN012

312850H
CS

DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY. V návodu k
použití vašeho støíkacího zaøízení najdete pokyny pro
snížení tlaku, plnìní a støíkání. Tento návod si uschovejte.
ti11562a

Maximální pracovní tlak: 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)

-

Pro aplikaci architektonických barev a krycích nátìrù -

Následující varování se vztahují na sestavení, používání, uzemnìní, údržbu a opravy tohoto zaøízení. Symbol vykøièníku
pøedstavuje obecné varování a symboly nebezpeèí se týkají konkrétních rizik daného postupu. Podívejte se znovu na tato
varování. V celé této pøíruèce, kde to je na místì, mùžete nalézt další varování, týkající se konkrétních výrobkù.

VAROVÁNÍ
NEBEZPEÈÍ VSTØÍKNUTÍ POD KÙŽI
Vysokotlaká tekutina ze støíkací pistole, z netìsností
hadic nebo prasklých dílù proøízne pokožku. Zranìní
mùže navenek vypadat jako pouhé øíznutí, ale jde o vážné
poranìní, které mùže vést až k amputaci. Okamžitì
vyhledejte chirurgické ošetøení.
• Nemiøte pistolí na osoby ani na žádné èásti tìla.
• Nedávejte ruku pøed støíkací trysku pistole.
• Nepokoušejte se zastavit nebo odklonit úniky rukou,
èástmi tìla, rukavicí nebo hadrem.
• Nestøíkejte bez krytu trysky a krytu spouštì.
• Pokud nestøíkáte, zajistìte pistoli pojistkou spouštì.
• Když pøestanete støíkat a pøed èištìním, kontrolou nebo
opravou zaøízení vždy proveïte Postup vypuštìní
tlaku popsaný v tomto návodu.

Pokyny/Díly

NEBEZPEÈÍ POŽÁRU A VÝBUCHU
Hoølavé výpary, jako jsou výpary z rozpouštìdel
nebo barev v pracovní oblasti se mohou vznítit
nebo vybuchnout. Dodržování následujících pokynù
pomùže zabránit vzniku požáru a výbuchu:
• Se zaøízením pracujte jen v dobøe vìtraných prostorách.
• Vyluète pøítomnost všech zdrojù vznícení; napø.
kontrolek, cigaret, pøenosných elektrických svítidel a
plastových roušek (nebezpeèí statického výboje).
• Na pracovišti nesmí být neèistoty a zbytky, napøíklad
rozpouštìdel, hadrù a benzínu.
• Na místech s výskytem hoølavých výparù nezasouvejte
nebo nevytahujte napájecí šòùry ze zásuvek ani
nezapínejte nebo nevypínejte vypínaèe svìtel.
• Všechna zaøízení na pracovišti uzemnìte. Viz pokyny k
Uzemnìní.
• Používejte pouze uzemnìné hadice.
• Pøi zkoušení støíkání do nádoby pøiložte pistoli na dotek s
okrajem uzemnìné nádoby a pevnì ji pøitlaète.
• Pokud dojde k jiskøení statické elektøiny nebo ucítíte
zasažení, okamžitì pøerušte èinnost. Nepracujte se
zaøízením, dokud problém neodhalíte a neopravíte.
• Na pracovišti mìjte fungující hasicí pøístroj.

NEBEZPEÈÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ
ZAØÍZENÍ
Nesprávný zpùsob použití mùže mít za následek
smrt nebo vážný úraz.
• Nepoužívejte zaøízení, jste-li unaveni nebo pod vlivem
lékù nebo alkoholu.
• Nepøekraèujte maximální pracovní tlak ani teplotu, na nìž
je dimenzována komponenta systému s nejnižším dimenzováním. Viz Technická data v pøíruèkách všech zaøízení.
• Používejte tekutiny a rozpouštìdla, které jsou kompatibilní
se smáèenými souèástkami zaøízení. Viz Technická data v
pøíruèkách všech zaøízení. Pøeètìte si varování výrobcù
tekutin a rozpouštìdel. Pro získání úplných informací o
vašem materiálu si vyžádejte bezpeènostní listy materiálù
od vašeho dodavatele nebo prodejce.
• Zaøízení dennì kontrolujte. Opotøebené nebo poškozené
díly neprodlenì opravte nebo vymìòte a k tomu používejte jedinì pùvodní náhradní díly pùvodního výrobce.
• Zaøízení nemìòte ani neupravujte.
• Zaøízení používejte pouze k tomu úèelu, ke kterému je
urèeno. Pro získání informaci se obraťte na svého
distributora.
• Hadice a kabely veïte po trasách ležících mimo prostory
s dopravou, mimo ostré hrany, pohybující se souèástky a
horké plochy.
• Nezkrucujte nebo nepøehýbejte hadice ani nepoužívejte
hadice k tomu, abyste za nì zaøízení tahali.
• Udržujte dìti a zvíøata mimo pracovní prostor.
• Dodržujte všechny platné bezpeènostní pøedpisy.
NEBEZPEÈÍ SOUVISEJÍCÍ S HLINÍKOVÝMI DÍLY
POD TLAKEM
V hliníkových tlakových nádobách se nesmí používat
1,1,1-trichloretan, metylenchlorid ani jiná rozpouštìdla s halogenovanými uhlovodíky nebo jiné tekutiny obsahující taková rozpouštìdla. Hrozí prudká chemická reakce a protržení nádoby,
což mùže vést k úmrtí, vážnému úrazu a škodì na majetku.

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMÙCKY
Pøi používání a opravách zaøízení a v blízkosti pracovištì, kde se zaøízení používá, je nutno používat
vhodné ochranné pomùcky, které pomáhají chránit
vás pøed vážným úrazem. K tìmto pomùckám mimo
jiné patøí:
• Pomùcky pro ochranu oèí
• Ochranný odìv a respirátor podle doporuèení výrobce
tekutiny a rozpouštìdla
• Rukavice
• Ochrana sluchu

Postup vypuštìní tlaku

Instalování trysky (26) a krytu (25) na pistoli
VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ
Dodržujte tento Postup vypuštìní tlaku
kdykoliv dostanete pokyn k vypuštìní tlaku,
ukonèení støíkání, provedení kontroly nebo
údržby zaøízení nebo k instalaci nebo
èištìní støíkací trysky.
1.
2.

VYPNÌTE elektrické napájení a nastavte ovládání tlaku
na støíkacím zaøízení na nejnižší tlak.
Pøidržte pistoli na dotek u proplachovací nádoby. Stiskem
spouštì pistole vypusťte tlak do nádoby.

Máte-li podezøení, že je støíkací tryska nebo hadice ucpaná
nebo že po provedení shora uvedených krokù nedošlo k
úplnému uvolnìní tlaku, VELMI POMALU uvolòujte pøítužnou
matici ochranného krytu trysky nebo spojku na konci hadice,
abyste postupnì uvolnili tlak, pak povolte úplnì. Odstraòte
pøekážku z hadice nebo trysky.

2.
3.
4.

Ovládání
Støíkání
1.
2.
3.

Pojistka spouštì pistole
4.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k úrazu v dobì, kdy pistoli
nepoužíváte, vždy aktivujte pojistku spouštì pistole,
pokud pøístroj vypínáte nebo necháváte bez
dozoru.
Spoušť zajištìna
(nestøíká)

VAROVÁNÍ

Spoušť odjištìna

1. Vypusťte tlak. Uveïte do èinnosti pojistku
spouštì.

(støíká)

3.

ti11309a

ti11308a

Sestavení
VAROVÁNÍ

4.

Pøipojte pistoli ke støíkacímu zaøízení

3.

Pøipojte pøívodní hadici k výstupu tekutiny na støíkacím
zaøízení.
Druhý konec pøívodní hadice pøipojte k otoènému èepu
pistole (5). Použijte dva klíèe (jeden na otoèném èepu (5)
a jeden na hadici) k bezpeènému utažení všech spojù.
Pokyny k plnìní viz návod k použití støíkacího zaøízení.

Povolte pøítužnou (3) Vodorovnì
(4) Svisle
matici krytu.
Otoète kryt (25)
do vodorovné
polohy, pokud
potøebujete
vodorovný
ti11564a
ti11563a
rozstøik.
Otoète kryt (25) do svislé polohy, pokud potøebujete svislý
rozstøik.

Uvolnìní ucpání

Ujistìte se, že støíkací zaøízení je vypnuto a odpojeno od
napájecího zdroje. Pokyny k plnìní a støíkání najdete v
návodu k použití vašeho støíkacího zaøízení.

2.

Odjistìte pojistku spouštì.
Ujistìte se, že tryska tvaru šipky (26) míøí dopøedu (ve
smìru støíkání).
Držte pistoli kolmo a pøibližnì 12 palcù (30 cm) od
povrchu. Nejprve pohnìte pistolí, pak stisknìte spoušť (3)
pistole a nastøíkejte zkušební vzorek.
Pomalu zvyšujte tlak èerpadla, dokud nedosáhnete
rovnomìrného krytí (další informace viz návod k použití
støíkacího zaøízení).

Nastavení smìru rozptylu

2.

1.

1. Pokud bylo zaøízení nedávno používáno,
vypusťte tlak. Uveïte do èinnosti pojistku
spouštì.
Tužkou nebo podobným pøedmìtem zatlaète tìsnìní (24)
na doraz do krytu (25).
Nainstalujte kryt (25) na konec pistole (1).
Vložte trysku (26) do krytu (25). Utáhnìte pøítužnou
matici.

VAROVÁNÍ
1.
2.

3.

Vypusťte tlak. Uveïte do èinnosti pojistku spouštì.
Otoète trysku (26) o 180°. Odjistìte pojistku spouštì.
Stisknìte spoušť pistole namíøené do nádoby nebo na
zem, abyste odstranili ucpání.
Uveïte do èinnosti pojistku spouštì. Otoète trysku (26) o
180° zpìt do polohy støíkání.

Èištìní
Po každé pracovní smìnì pistoli vždy propláchnìte a pak ji
uschovejte na suchém místì. Pistoli ani jakékoli její díly
nenechávejte ponoøené ve vodì nebo èisticích kapalinách.

2
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Souèásti
33

*Souprava 288817 pro opravy
pistolí série A a B.

1c

1a

26

8

1a nahrazuje tyto tøi
souèásti série A.

10
32
Série A

7
6

1b

1a

Série B
4

3

23
22
24
5

Ref.
1

Souèást Popis
Mn.
288817 SOUPRAVA, oprava, pistole (zahrnuje
1
1a, 1b, 1c)
TÌSNÌNÍ, ventil
1
JEHLA, pistole
1
131477 MATICE, pojistná
1
243639 SPOUŠ, souprava pro opravy
zahrnuje 10, 32, 33
195495 KRYT, spoušť
1
238817 SOUPRAVA, otoèený èep
1
195384 ADAPTÉR, vstup pistole (SG2)
1
288749 FILTR, pistole
1
CAN085 FILTR, pistole
1
179733 TÌSNÌNÍ, manžeta
1
195395 KRYTKA, konec
1

1a
1b
1c
3
4
5
6
7
8

24

Popis
KOLÍK, ovládací prvek
PØIDRŽOVAÈ, kryt
RUKOJE, pistole (SG2)
RUKOJE, pistole (SG3, SG3-E)
RUKOJE, rukojeť (SG3-A)
O-KROUŽEK
TÌLESO, tekutina
ŠROUB, spoušť
MATICE, pojistná, šestihr.

Mn.
2
1
1
1
1
1
1
1
1

 Náhradní nálepky s varováním, štítky a karty jsou k
dispozici zdarma.
 Tyto náhradní díly mìjte vždy skladem, abyste zkrátili
prostoje.

24

25

26

26

RAC X

ti11739a

ti11561a

24

25

312850H

24
26
32
33

Souèást
115484
113409
195393
195788
195920
115485
195389
177538
131476

RAC 5

TRU

25

Ref.
10
22
23

ti15355a

26

ti8505b

Ref. Souèást Popis
24 243004
OneSeal™, TRU
(baleno po 2)
CAN004 OneSeal™, TRU
(baleno po 2)
OneSeal™, RAC 5
243281
(baleno po 5)
OneSeal™, RAC X
246453
(baleno po 5)
25 237859
KRYT, TRU
CAN001 KRYT, TRU
243161
KRYT, RAC 5
246215
KRYT, RAC X
26 TRU515 TRYSKA, støíkací 515,TRU
CAN515 TRYSKA, støíkací 515,TRU
286515
TRYSKA, støíkací 515, RAC 5
LTX515 TRYSKA, støíkací 515, RAC X
TRU517 TRYSKA, støíkací 517,TRU
CAN517 TRYSKA, støíkací 517,TRU
262515
TRYSKA, støíkací 515,RAC 5

Mn.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

Údržba

Opravy
Výmìna jehly

VAROVÁNÍ

1

Pøed provádìním jakékoli údržby pistole si pøeètìte všechna
upozornìní na pøední stranì obálky tohoto návodu a vypusťte tlak.

a

15b

Èištìní/výmìna filtru (6)

17

1. Vypusťte tlak. Uveïte do èinnosti pojistku

15a

spouštì.
16

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odpojte kapalinovou hadici od pistole u otoèného èepu (5).
Odpojte kryt spouštì (4) od pøidržovaèe krytu (22).
Vyšroubujte rukojeť (23) z pistole (1).
Vyjmìte filtr (6) skrz horní èást rukojeti (23).
Vyèistìte filtr (6). Mìkkým kartáèem uvolnìte a odstraòte
neèistoty.
Zasuòte èistý filtr (6) do rukojeti (23).
Rukojeť (23) znovu pøipevnìte k pistoli (1). Dobøe dotáhnìte.
Znovu upevnìte kryt spouštì (4) k pøidržovaèi krytu (22).

Pøeložené pøíruèky
Francouzština — 312831

Estonština — 312845

Španìlština — 312832

Lotyština — 312846

Holandština — 312833

Litevština — 312847

Nìmèina — 312834

Polština — 312848

Italština — 312835

Maïarština — 312849

Tureètina — 312836

Èeština — 312850

Øeètina — 312837

Slovenština — 312851

Chorvatština — 312838

Slovinština — 312852

Portugalština — 312839

Rumunština — 312853

Dánština — 312840

Bulharština — 312854

Finština — 312841

Èínština — 312855

Švédština — 312842

Japonština — 312856

Norština — 312843

Korejština — 312857

Ruština — 312844
Pøeložené verze návodù si mùžete vyžádat od distributora
nebo na www.graco.com.

Technické údaje

ti11311b

VAROVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Vypusťte tlak. Uveïte do èinnosti pojistku spouštì.
Sejmìte trysku (26) a kryt (25) z pistole (1).
Odpojte kapalinovou hadici od pistole u otoèného èepu (5).
Držte spoušť stisknutou a odšroubujte difuzér.
Demontujte pojistnou matici a koncovou krytku.
Vyklepejte jehlu.
Mìkkým kartáèem vyèistìte vnitøní kanálky v pistoli.
Namažte o-kroužky nové jehly nesilikonovým mazacím tukem.
Naveïte novou jehlu (15b) skrz pøední èást pistole.
Nasaïte koncovou krytku a pojistnou matici, nedotahujte.
Pro kryt jehly (15a) naneste na závity støednì silný (modrý) tìsnicí
prostøedek pro závity.
Držte spoušť stisknutou a namontujte kryt jehly. Dotáhnìte
momentem 26—32 ft-lb (35—43 N•m).
Držte pistoli tryskou nahoru.
Uveïte do èinnosti pojistku spouštì.
Otáèejte pojistnou matici (a) ve smìru hodinových ruèièek, až
uvidíte a ucítíte, že se spoušť (3) mírnì zvedla.
Otoète pojistnou matici (a) o 3/4 otáèky proti smìru hodinových
ruèièek.
POZNÁMKA: Je-li jehla správnì seøízená, spoušť se bude volnì
pohybovat.
Pøipojte kapalinovou hadici. Namontujte trysku (26) a kryt (25).
Naplòte støíkací zaøízení. Viz návod k použití støíkacího zaøízení.
Tisknìte spoušť pistole do vìdra, dokud z pistole nezaène vytékat
kapalina.
Pusťte spoušť (3). Proud kapaliny se musí ihned zastavit.
Uveïte do èinnosti pojistku spouštì.
Zamiøte pistolí do vìdra. Stisknìte spoušť pistole. Nesmí proudit
žádná kapalina.
Jestliže pistole neprojde testy, kroky 19 a/nebo 21, vypusťte tlak a
odpojte hadici. Znovu seøiïte jehlu. Opakujte testy.

Maximální pracovní tlak
3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)
Velikost otvoru pro kapalinu
0,125 palce (3,18 mm)
Hmotnost (s tryskou a krytem)
22 uncí (630 g)
Vstupní strana
Maximální teplota materiálu
120 °F (49 °C)
Smáèené èásti
Nerezavìjící ocel, polyuretan, nylon, hliník, karbid wolframu, mosaz
*Hladina hluku: Akustický výkon
87 dBa
Akustický tlak
78 dBa
*Mìøeno ve vzdálenosti 3,1 stopy (1 m) pøi støíkání barvy na vodní bázi, mìrná hmotnost 1,36, tryskou 517 pøi tlaku 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa)
dle ISO 3744

Ohlednì kompletních informací o záruce se obraťte na svého místního distributora spoleènosti Graco, zavolejte zákaznický servis Graco:
1 800 690 2894 nebo navštivte naše webové stránky: www.graco.com.
Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu odrážejí poslední informace o výrobku, které byly k dispozici v dobì publikování.
Spoleènost Graco si vyhrazuje právo kdykoliv provést zmìny bez pøedchozího upozornìní.
For patent information, see www.graco.com/patents.
Překlad původních pokynů. This manual contains Czech. MM 312830
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