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Λειτουργία, Εξαρτήματα

Πιστόλι βαφής με υποβοήθηση 
αέρα STX™

Για ψεκασμό υλικών με υδατική βάση για κινητές εφαρμογές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την εφαρμογή υλικών με βάση διαλύτες μόνον όταν έχουν τοποθετηθεί συμβατές τσιμούχες και 
χρησιμοποιούνται αγώγιμοι εύκαμπτοι σωλήνες συμβατοί με διαλύτες. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε τοποθεσίες με εκρηκτικό περιβάλλον στην Ευρώπη.

Μοντέλο 17Y910
Απαιτεί αέρα έως 30 SCFM (0,83 m3/min)

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 1000 psi (7.0 MPa, 70 bar)Μέγιστη πίεση λειτουργίας 125 psi (0,9 MPa, 9 bar)

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες σε αυτό 
το εγχειρίδιο και στο εγχειρίδιο λειτουργίας του T-max προτού 
χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

Σχετικά εγχειρίδια:

3A6748 Λειτουργία, επισκευή, εξαρτήματα T-Max



Προειδοποιήσεις 

2 3A6800C

Προειδοποιήσεις
Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις αφορούν τη ρύθμιση, χρήση, γείωση, συντήρηση και επισκευή του παρόντος εξοπλισμού. 
Το θαυμαστικό αφορά γενική προειδοποίηση και τα σύμβολα κινδύνου αναφέρονται σε κινδύνους σχετικούς με διαδικασίες. 
Όταν αυτά τα σύμβολα εμφανίζονται στο κυρίως κείμενο του παρόντος εγχειριδίου ή σε ετικέτες προειδοποίησης, ανατρέξτε 
ξανά σε αυτές τις Προειδοποιήσεις. Στο κείμενο αυτού του εγχειριδίου, εάν απαιτείται, ενδέχεται να εμφανίζονται σύμβολα 
κινδύνου και προειδοποιήσεις για τα εκάστοτε προϊόντα, που δεν καλύπτονται στην παρούσα ενότητα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ
Οι εύφλεκτες αναθυμιάσεις, όπως οι αναθυμιάσεις διαλυτών και χρωμάτων, στον χώρο εργασίας μπορεί να 
αναφλεγούν ή να προκαλέσουν έκρηξη. Το χρώμα ή ο διαλύτης που ρέει εντός του εξοπλισμού μπορεί να 
προκαλέσει σπινθηρισμό από στατικό ηλεκτρισμό. Για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο πυρκαγιάς ή έκρηξης:

• Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
• Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης, όπως φλόγες έναυσης, τσιγάρα, φορητά ηλεκτρικά φωτιστικά και 

πλαστικά υφάσματα κάλυψης (πιθανότητα ηλεκτροστατικού σπινθήρα). 
• Γειώνετε όλες τις συσκευές στον χώρο εργασίας.
• Ποτέ μην ψεκάζετε ούτε να ξεπλένετε διαλύτη σε υψηλή πίεση.
• Απομακρύνετε από τον χώρο εργασίας όλα τα υπολείμματα, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων διαλύτη, 

υφασμάτων και βενζίνης.
• Μη συνδέετε και αποσυνδέετε τα καλώδια τροφοδοσίας και μην ανοιγοκλείνετε διακόπτες τροφοδοσίας ή 

φώτων όταν υπάρχουν εύφλεκτες αναθυμιάσεις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένους ελαστικούς σωλήνες.
• Όταν πιέζετε τη σκανδάλη μέσα στο δοχείο, κρατάτε το πιστόλι σταθερά στο πλάι του γειωμένου δοχείου. 

Μην χρησιμοποιήσετε επενδύσεις δοχείων, εκτός εάν είναι αντιστατικές ή αγώγιμες.
• Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία εάν δείτε ή αισθανθείτε ηλεκτροστατικούς σπινθήρες. Μη χρησιμοποιείτε τον 

εξοπλισμό έως ότου εντοπίσετε και αποκαταστήσετε το πρόβλημα.
• Στον χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας που να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ
Το ρευστό υψηλής πίεσης από το πιστόλι, διαρροές ελαστικού σωλήνα ή θραυσμένα εξαρτήματα διαπερνά το δέρμα. 
Το τραύμα μπορεί να μοιάζει με απλό κόψιμο, αλλά πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος ενδέχεται να 
καταλήξει σε ακρωτηριασμό. Αναζητήστε άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

• Μη σημαδεύετε ποτέ με το πιστόλι βαφής άτομα ή μέρη του σώματος.
• Μη βάζετε τα χέρια μπροστά από το μπεκ ψεκασμού.
• Μη χρησιμοποιείτε τα χέρια, το σώμα, τα γάντια σας ή κάποιο ύφασμα για τη διακοπή ή την εκτροπή τυχόν 

διαρροής.
• Όταν διακόπτετε τον ψεκασμό και πριν από τον καθαρισμό, τον έλεγχο ή τη συντήρηση του εξοπλισμού, 

ακολουθείτε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης. 
• Προτού θέσετε τον εξοπλισμό σε λειτουργία, σφίξτε όλες τις συνδέσεις των σωλήνων παροχής ρευστού.
• Ελέγχετε καθημερινά τους ελαστικούς σωλήνες και τους συνδέσμους. Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση 

των εξαρτημάτων που φέρουν φθορές ή βλάβες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

• Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ.
• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση ή θερμοκρασία λειτουργίας του εξαρτήματος με τη χαμηλότερη ονομαστική 

τιμή. Βλέπε Τεχνικά στοιχεία σε όλα τα εγχειρίδια εξοπλισμού.
• Χρησιμοποιείτε ρευστά και διαλύτες συμβατά με τα διαβρεχόμενα εξαρτήματα του εξοπλισμού. Βλέπε Τεχνικά 

στοιχεία σε όλα τα εγχειρίδια εξοπλισμού. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή του ρευστού και του 
διαλύτη. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το υλικό που έχετε στη διάθεσή σας, ζητήστε τα δελτία SDS 
(Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) από τον διανομέα ή το κατάστημα πώλησης του υλικού.

• Μην απομακρύνεστε από τον χώρο εργασίας όταν ο εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος ή βρίσκεται υπό πίεση.
• Όταν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείτε όλο τον εξοπλισμό και ακολουθείτε τη Διαδικασία 

εκτόνωσης πίεσης.
• Ελέγχετε τον εξοπλισμό καθημερινά. Φροντίζετε για την άμεση επισκευή ή αντικατάσταση όλων των εξαρτημάτων 

που φέρουν φθορές ή βλάβες, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή.
• Μην επιφέρετε μετατροπές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό. Τυχόν τροποποιήσεις ή μετατροπές στον εξοπλισμό 

μπορεί να ακυρώσουν την εγγύηση της αντιπροσωπείας και να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια.
• Βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος και εγκεκριμένος για το περιβάλλον στο οποίο τον 

χρησιμοποιείτε.
• Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, 

απευθυνθείτε στο διανομέα.
• Φροντίστε ώστε οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια να μην διέρχονται από περιοχές κίνησης και να μην 

έρχονται σε επαφή με αιχμηρές άκρες, κινητά μέρη και θερμές επιφάνειες.
• Μην συστρέφετε και μην λυγίζετε πολύ τους εύκαμπτους σωλήνες, και μην χρησιμοποιείτε τους εύκαμπτους 

σωλήνες για να σύρετε τον εξοπλισμό.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από τον χώρο εργασίας.
• Τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Η χρήση υγρών που δεν είναι συμβατά με αλουμίνιο σε εξοπλισμό υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει έντονη χημική 
αντίδραση και διάρρηξη του εξοπλισμού. Εάν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η προειδοποίηση, ενδέχεται να προκληθεί 
θάνατος, σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.

• Μην χρησιμοποιείτε 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο, χλωριούχο μεθυλένιο, άλλους διαλύτες αλογονωμένου 
υδρογονάνθρακα ή υγρά που περιέχουν τέτοιους διαλύτες.

• Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη.
• Πολλά άλλα υγρά μπορεί να περιέχουν χημικές ουσίες που αντιδρούν με το αλουμίνιο. Για πληροφορίες σχετικά 

με τη συμβατότητα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή των υλικών σας.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Φοράτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας όταν βρίσκεστε στον χώρο εργασίας, προκειμένου να αποφύγετε 
σοβαρούς τραυματισμούς, για παράδειγμα βλάβες όρασης, απώλεια ακοής, εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων και 
εγκαύματα. Ο προστατευτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

• Προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ακοής. 
• Αναπνευστικές συσκευές, προστατευτικός ρουχισμός και γάντια, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή των 

ρευστών και των διαλυτών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης 

4 3A6800C

Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης

Κάθε φορά που εμφανίζεται αυτό το σύμβολο πρέπει 
να εκτελείτε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης.

1. Θέστε τον διακόπτη λειτουργίας (ON/OFF) στη θέση 
απενεργοποίησης (OFF) και στρέψτε το κουμπί ελέγχου 
πίεσης στη θέση Απενεργοποίησης.

2. Στρέψτε τον εφαρμογέα προς τη χοάνη. Ενεργοποιήστε 
τον εφαρμογέα.

3. Εάν υποψιάζεστε ότι έχει φράξει το μπεκ ψεκασμού ή ο 
εύκαμπτος σωλήνας ή ότι δεν έχει εκτονωθεί πλήρως η 
πίεση:

a. Στρέψτε τη βαλβίδα προέγχυσης, εάν έχει 
τοποθετηθεί, προς τα κάτω, στη θέση προέγχυσης.

b. Ξεσφίξτε ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ τον δακτύλιο συγκράτησης (3), 
τον σύνδεσμο στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα (41), 
ή τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης στο μηχάνημα 
βαφής για να εκτονώσετε σταδιακά την πίεση.

Ο εξοπλισμός παραμένει υπό πίεση μέχρι να εκτονώσετε 
την πίεση χειροκίνητα. Για να αποτρέψετε σοβαρό 
τραυματισμό από το υγρό που βρίσκεται υπό πίεση, 
όπως έγχυση στο δέρμα, διασκορπισμός υγρού και 
τραυματισμό από κινούμενα εξαρτήματα, ακολουθείτε 
τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης όταν διακόπτετε τον 
ψεκασμό και πριν από τον καθαρισμό, τον έλεγχο ή τη 
συντήρηση του εξοπλισμού.
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Έκπλυση του εξοπλισμού 
(υλικά με υδατική βάση)

• Ξεπλένετε πριν από την αλλαγή υλικών, προτού το υγρό 
ξηρανθεί ή σκληρυνθεί στον εξοπλισμό, στο τέλος της 
ημέρας, πριν από την αποθήκευση, και πριν από την 
επισκευή του εξοπλισμού.

• Ξεπλένετε με υγρό που είναι συμβατό με το υγρό 
που ψεκάζετε και τα διαβρεχόμενα εξαρτήματα του 
εξοπλισμού.

• Η έκπλυση πρέπει να γίνεται με τη χαμηλότερη δυνατή 
πίεση. Ελέγξτε τους συνδετήρες για διαρροές και σφίξτε 
όπως απαιτείται.

• Μην αφήνετε το πιστόλι ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα 
μέσα σε νερό ή καθαριστικούς διαλύτες. 

1. Ακολουθήστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, 
σελίδα 4. 

2. Αφαιρέστε το ακροφύσιο ή τον δίσκο ξεσφίγγοντας 
τον δακτύλιο συγκράτησης (3).

3. Αφαιρέστε τη βαλβίδα ελέγχου αέρα (12) και καθαρίστε 
όλα τα υπολείμματα από τις διόδους αέρα. 

4. Ακουμπήστε σταθερά ένα μεταλλικό μέρος του πιστολιού 
σε γειωμένο μεταλλικό δοχείο. Πατήστε τη σκανδάλη 
του πιστολιού μέχρι να αρχίσει να εκλύεται καθαρός 
διαλύτης.

5. Αποθηκεύετε σε στεγνό μέρος. 

Για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης, 
γειώνετε πάντα τον εξοπλισμό και το δοχείο 
υπολειμμάτων. Για να αποφύγετε τη δημιουργία 
σπινθήρα από στατικό ηλεκτρισμό και την πρόκληση 
τραυματισμού από διασκορπισμό υγρού, ξεπλένετε 
πάντα με τη χαμηλότερη δυνατή πίεση.
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Ρύθμιση

Σύνδεση πιστολιού στο μηχάνημα βαφής

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα υλικού στην έξοδο 
υγρού του μηχανήματος βαφής. Συνδέστε τον εύκαμπτο 
σωλήνα αέρα στον αεροσυμπιεστή.

2. Συνδέστε το καλώδιο σήματος, και, στη συνέχεια, τον 
εύκαμπτο σωλήνα αέρα και τον εύκαμπτο σωλήνα 
υλικού, σφίγγοντας καλά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο σύρματος, πιέστε 
και σύρετε προς τα κάτω την κόκκινη γλωττίδα στον 
συνδετήρα.

Τοποθέτηση ακροφυσίου

1. Αν χρησιμοποιήσατε πρόσφατα τον εξοπλισμό, 
Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελίδα 4.

2. Για στρογγυλή δέσμη, τοποθετήστε το στρογγυλό 
ακροφύσιο (5) και σφίξτε τον σπειροειδή δακτύλιο 
συγκράτησης (3), όπως φαίνεται στην Εικ. 1.

3. Για επίπεδη δέσμη, αφαιρέστε τον δακτύλιο συγκράτησης 
(3). Τοποθετήστε το περίβλημα προσαρμογέα (4) πάνω 
από το στρογγυλό ακροφύσιο (5) και ασφαλίστε τον 
σπειροειδή δακτύλιο συγκράτησης (3). Τοποθετήστε τον 
δίσκο (2) και ασφαλίστε με το περικόχλιο συγκράτησης 
(1). Βλέπε Εικ. 2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε το εγχειρίδιο λειτουργίας του 
μηχανήματος βαφής για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 
εκκίνησης και εκτέλεσης προέγχυσης στο μηχάνημα βαφής.
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Λειτουργία

Ρύθμιση της δέσμης βαφής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το 
εγχειρίδιο λειτουργίας του T-Max.

1. Αφαιρέστε τον δίσκο ψεκασμού, τον προσαρμογέα 
και τους δακτυλίους, ούτως ώστε να μείνει μόνο το 
ακροφύσιο στο μπροστινό τμήμα του πιστολιού. 

2. Ενεργοποιήστε τον εφαρμογέα και ρυθμίστε τη ροή 
και την πίεση ρευστού στο μηχάνημα βαφής. Για το 
ξεκίνημα, συνιστάται να ρυθμίσετε τη ροή ρευστού 
ώστε να επιτύχετε ροή σε απόσταση 20 cm (9 in.).

3. Καθαρίστε τυχόν υλικό που ξεχείλισε από τις οπές αέρα 
στο στρογγυλό ακροφύσιο.

4. Συνδέστε τον δίσκο ψεκασμού, τον προσαρμογέα και 
σφίξτε με το χέρι τους δακτυλίους. Κρατήστε το πιστόλι 
σε απόσταση 18 έως 0,5 έως 0,8 m (30 in.) από επιφάνεια 
δοκιμής και ενεργοποιήστε τη βελονοειδή βαλβίδα αέρα 
ώστε να επιτραπεί στον αέρα να διασπείρει ρευστό. 
Ελέγξτε τη δέσμη βαφής.

5. Προσαρμόστε τη βελονοειδή βαλβίδα αέρα για να 
επιτύχετε την επιθυμητή δέσμη βαφής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περισσότερη ροή ρευστού = περισσότερος 
αέρας· Λιγότερη ροή ρευστού = λιγότερος αέρας.

6. Εάν δεν μπορείτε να επιτύχετε την επιθυμητή δέσμη 
βαφής, προσπαθήστε να προσαρμόσετε την πίεση 
αέρα ή δοκιμάστε άλλον συνδυασμό δίσκου ψεκασμού 
και ακροφυσίου.

7. Όταν ολοκληρώσετε τον ψεκασμό, αφήστε τη σκανδάλη. 
Η δίοδος ρευστού θα παραμείνει ανοιχτή, εκτονώνοντας 
την πίεση. Η πίεση εκτονώνεται όταν σταματά η ροή 
ρευστού.

8. Όταν εκτονωθεί η πίεση, πιέστε το κουμπί αναστολέα 
της σκανδάλης για να κλείσετε τη δίοδο ρευστού.

Καθαρισμός
Ξεπλύνετε σχολαστικά το πιστόλι βαφής STX μετά την 
εργασία και προτού το ρευστό αρχίσει να σκληρύνεται στο 
πιστόλι. Αποθηκεύετε σε στεγνό μέρος. Μην αφήνετε τον 
εφαρμογέα ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα μέσα σε νερό 
ή καθαριστικούς διαλύτες.
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Επιλογή ακροφυσίων ρευστού και δίσκων ψεκασμού
Με το μηχάνημα βαφής παρέχονται έξι δίσκοι ψεκασμού και πέντε ακροφύσια. Τα εξαρτήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται 
εναλλάξ προκειμένου να επιτυγχάνετε την κατάλληλη δέσμη βαφής για κάθε εργασία. Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σας 
βοηθήσει να προσδιορίσετε τον ορθό συνδυασμό για την εφαρμογή σας. 

Χρήσιμες συμβουλές
• Για τις περισσότερες εφαρμογές συνιστάται να 

χρησιμοποιείτε απόσταση ψεκασμού 0,5 έως 
0,8 m (18 έως 30 in.). 

• Φροντίζετε ώστε το πιστόλι να είναι ενεργοποιημένο 
και να κινείται όσο το δυνατόν περισσότερο.

• Φροντίστε να διατηρείτε τη σκανδάλη ενεργοποιημένη 
χρησιμοποιώντας το μάνδαλο προκειμένου να 
περιορίζετε την κόπωση του χειριστή σε μεγάλες 
επιφάνειες.

• Το υλικό «Simulated acoustic» (ποπκόρν) με υφή 
πολυστυρόλιου συμπιέζεται εύκολα, με αποτέλεσμα 
η πίεση του συστήματος να συσσωρεύεται πιο αργά.

• Όταν ψεκάζετε ελαστομερή, φροντίζετε να διατηρείτε 
ένα υγρό άκρο. Ψεκάζετε καθέτως και, στη συνέχεια, 
οριζοντίως. Κατόπιν, κρατήστε το πιστόλι σε μεγαλύτερη 
απόσταση και ψεκάστε ελαφρά την περιοχή για να 
ενώσετε τις δέσμες.

• Για να ψεκάσετε οροφές ύψους 3 έως 4 m (9 έως 12 ft) 
χωρίς να χρησιμοποιήσετε ορθοστάτες ή σκαλωσιές, 
χρησιμοποιήστε μεγαλύτερη πίεση και ανοίξτε τη 
βελονοειδή βαλβίδα αέρα περισσότερο ώστε να 
εκτοξεύσετε υλικό στην οροφή. 

• Ελέγχετε ανά διαστήματα την πυκνότητα του υλικού. 
Το υλικό μπορεί να πυκνώσει καθώς κατακάθεται και 
να επιβραδύνει την παροχή. Ελέγχετε και αραιώνετε το 
υλικό όπως απαιτείται για να διατηρήσετε την κατάλληλη 
πυκνότητα. 

• Εκτονώστε την πίεση πλήρως προτού κλείσετε μια δίοδο 
ρευστού όταν ψεκάζετε αδρανές υλικό. Το αδρανές υλικό 
που βρίσκεται υπό πίεση ενέχει σημαντικό κίνδυνο να 
προκαλέσει συσσώρευση υλικού στο πιστόλι. 

• Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα βαφής για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, εκτελέστε τη 
Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελίδα 4.

Εφαρμογή Δίσκος WideTex™ Ακροφύσιο (mm) Όγκος αέρα
Σκληρυμένος

Simulated Acoustic (ποπκόρν) - Λεπτό W6H 4 μεγάλος
 - Μεσαίο W8H 6 μεγάλος
 - Αδρό W10H 8- 10 μεγάλος

Fog (νεφελώδης) W4H 4 μεγάλος
Orange peel (φλοιός πορτοκαλιού) W4H ή W6H 4 - 8 μεσαίος προς μεγάλο
Splatter coat (πιτσιλωτή επιφάνεια) W6H ή W8H 6 - 10 μικρός προς μεσαίο
Knockdown (σαγρέ) W6H ή W8H 6 - 8 χαμηλός
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Συντήρηση

1. Εκτελέστε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης, σελίδα 4.

2. Αφαιρέστε το συγκρότημα δίσκων και ακροφυσίων.

3. Αφαιρέστε τη σκανδάλη (25).

4. Ξεβιδώστε τη βαλβίδα ελέγχου αέρα (12) και καθαρίστε.

5. Χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί 3/8 in. για να 
ξεβιδώσετε το μπουλόνι κεφαλής (11). 

6. Ξεβιδώστε το ελατήριο και τον οδηγό βαλβίδας (16). 
Αφαιρέστε τον δακτύλιο Ο (18) και το στεγανοποιητικό 
παρέμβυσμα (17).

7. Χρησιμοποιώντας υποδοχή 3/8, αφαιρέστε τον 
δακτυλιοειδή τριβέα του αναστολέα της σκανδάλης (27), 
το έδρανο του δακτυλιοειδή τριβέα (29), και το ελατήριο 
αναστολέα σκανδάλης (30). Ελέγξτε τη διάμετρο 
και αφαιρέστε τυχόν συσσωρευμένο υλικό.

8. Καθαρίστε και ελέγξτε όλα τα μέρη. Αντικαταστήστε 
τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα. 

9. Λιπάνετε όλα τα στεγανοποιητικά, τους δακτύλιους Ο 
και τα κινητά μέρη. Συναρμολογήστε ξανά το πιστόλι. 

30 29
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Εξαρτήματα 17Y910

Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή
Ποσότ

.

1 17Y924 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ, συγκράτησης 1

2 ΔΙΣΚΟΙ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
24S114 ΜΠΕΚ, δίσκος, ψεκασμού, W4, σκληρυμένος 1

24S115 ΜΠΕΚ, δίσκος, ψεκασμού, W6, σκληρυμένος 1

24S116 ΜΠΕΚ, δίσκος, ψεκασμού, W8, σκληρυμένος 1

24S117 ΜΠΕΚ, δίσκος, ψεκασμού, W10, σκληρυμένος 1

24S118 ΜΠΕΚ, δίσκος, ψεκασμού, W12, σκληρυμένος 1

24S119 ΜΠΕΚ, δίσκος, ψεκασμού, WXL, σκληρυμένος 1

3 17Y931 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ, συγκράτησης 1

4 17Y923 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, προσαρμογέας 1

5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 
(περιλαμβάνονται όλα τα μεγέθη)

17Z563 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, πιστολιού, 4mm 1

17Z564 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, πιστολιού, 6mm 1

17Z565 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, πιστολιού, 8mm 1

17Z566 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, πιστολιού, 10mm 1

17Z567 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, πιστολιού, 12mm 1

6 17Y925 ΒΑΛΒΙΔΑ, άξονας 1

7 119343 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ, συγκράτησης, σπειροειδής 1

8 17Z163 ΤΣΙΜΟΥΧΑ, δακτύλιος U 1

9 17Y914 ΣΩΜΑ, πιστόλι βαφής, μπροστινό 1

10 160217 ΠΕΙΡΟΣ, στροφέας 1

11 160233 ΜΠΟΥΛΟΝΙ 1

12 17Z413 ΚΙΤ, βαλβίδα ελέγχου αέρα 1

13 160231 ΚΟΧΛΙΑΣ, ρυθμιστικός βαλβίδας ρευστού 1

14 111966 ΕΛΑΤΗΡΙΟ, βαλβίδας ρευστού 1

15 160227 ΡΑΒΔΟΣ, ωστική, βαλβίδα ρευστού 1

16 160232 ΟΔΗΓΟΣ, ελατήριο και βαλβίδα 1

17 156082 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O 2

18 150925 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, χαλκός 1

19 203953 ΚΟΧΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σκανδάλης 1

20 17Y911 ΣΩΜΑ, πιστόλι 1

21 160215 ΜΑΝΔΑΛΟ, σκανδάλης 1

22 17Y938 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ, εισόδου αέρα 1

23 156454 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O 1

24 17Y915 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, γλωττίδας, φυσίγγιο 1

25 17Z346 ΣΚΑΝΔΑΛΗ 1

26 17Y927 ΚΟΥΜΠΙ, αναστολέα σκανδάλης 1

27 17Y926 ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΗΣ ΤΡΙΒΕΑΣ, 
αναστολέα σκανδάλης

1

28 29029 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ, συγκράτησης 1

29 101956 ΜΠΙΛΙΑ, ρουλεμάν 1

30 17Y929 ΕΛΑΤΗΡΙΟ, αναστολέα σκανδάλης 1

31 161319 ΕΛΑΤΗΡΙΟ, βαλβίδα αέρα 1

32 177139 ΕΜΒΟΛΙΣΚΟΣ, βαλβίδα 1

33 169643 ΑΞΟΝΑΣ, βαλβίδα αέρα 1

34 160910 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ, μη 
μεταλλικό

1

35 160229 ΕΔΡΑΝΟ, βαλβίδα αέρα 1

36 160240 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, άξονα βαλβίδας αέρα 1

37 160228 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ, στεγανοποιητικό, 
άξονα βαλβίδας αέρα

1

38 17Y919 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ, περιστροφής 1

39 124796 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ O 1

40 17Y920 ΣΤΡΟΦΕΑΣ, συγκρότημα 1

41 289874 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, θηλυκός 1

Αρ. αναφ. Εξάρτημα Περιγραφή
Ποσότ

.
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Τεχνικά στοιχεία

Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 0,5 μέτρου (1,6 πόδια) από τον εξοπλισμό.Η ηχητική ισχύς μετρήθηκε σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO-3744.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Πιστόλι STX
ΗΠΑ Μετρικό

Μέγιστη πίεση λειτουργίας αέρα 125 psi 0,9 MPa, 9 bar

Απαιτήσεις αέρα 30 scfm 0,84 m3/min

Μέγεθος εισόδου ρευστού 1” npt(m)

Μέγεθος εισόδου αέρα 1/4 in. QD 6,35mm QD

Διαβρεχόμενα εξαρτήματα Αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας, 
χάλυβας, viton, νάιλον

Αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας, 
χάλυβας, viton, νάιλον

. . . . . . . . . . . . . . . Ηχητικά στοιχεία (μόνο πιστόλι):

Στάθμη ηχητικής πίεσης 96dB(A)* 96dB(A)*

Ηχητική ισχύς 104dB(A)* 104dB(A)*

* Ψεκασμός τεχνοτροπίας «simulated acoustical» (ποπκόρν) υπό τυπικές συνθήκες, όπως καθορίζονται από τον παρασκευαστή 
του υλικού. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διαστάσεις:

Βάρος (ξηρό άνευ συσκευασίας) 3,65 lb 1656 gr

Ύψος 12,0 in. 30,5 cm

Μήκος 10,0 in. 26,5 cm

Πλάτος 2,0 in. 4,3 cm



Το Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων αποτελούν 
τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης.

Η Graco επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Μετάφραση των αρχικών οδηγιών. This manual contains Greek. MM 3A6746
Κεντρικά γραφεία Graco: Μινεάπολις

Διεθνή Γραφεία: Βέλγιο, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα

GRACOGRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Πνευματικά δικαιώματα 2019, Graco Inc. Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Graco είναι πιστοποιημένες κατά το ISO 9001.

www.graco.com
Αναθεώρηση C, Δεκέμβριος  2020 

Βασική εγγύηση Graco
Η Graco εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ο οποίος κατασκευάζεται από την Graco και φέρει το όνομά της, είναι 
απαλλαγμένος από ατέλειες στο υλικό και την εργασία κατά την ημερομηνία πώλησης στον αρχικό αγοραστή για χρήση. Με εξαίρεση οποιασδήποτε 
πρόσθετης, διευρυμένης ή περιορισμένης εγγύησης που δημοσιεύεται από την Graco, η Graco, για μια περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία πώλησης, 
θα επισκευάζει ή θα αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού που καθορίζεται από την Graco ότι είναι ελαττωματικό. Η παρούσα εγγύηση ισχύει 
μόνο όταν ο εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος, χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις γραπτές συστάσεις της Graco.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει λανθασμένη εγκατάσταση, μη προβλεπόμενη χρήση, εκτριβή, διάβρωση, ανεπαρκή ή ακατάλληλη συντήρηση, αμέλεια, 
ατύχημα, παραποίηση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων τρίτων κατασκευαστών και η Graco δεν φέρει καμία ευθύνη για γενικές φθορές λόγω χρήσης ή 
οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες, ζημίες ή φθορές που προκαλούνται από τα ανωτέρω. Επίσης, η Graco δεν φέρει ευθύνη για δυσλειτουργίες, ζημίες ή φθορές 
που προκαλούνται από ασυμβατότητα του εξοπλισμού της Graco με δομές, εξαρτήματα, εξοπλισμό ή υλικά που δεν παρέχονται από την Graco, καθώς και 
από ακατάλληλο σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση των δομών, εξαρτημάτων, εξοπλισμού ή υλικών που δεν παρέχονται από 
την Graco.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση της προπληρωμένης επιστροφής του εξοπλισμού που θεωρείται ότι είναι ελαττωματικός σε εξουσιοδοτημένο 
διανομέα της Graco για επαλήθευση της αναφερομένης βλάβης. Εάν η αναφερομένη βλάβη επιβεβαιωθεί, η Graco θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει 
δωρεάν οποιαδήποτε ελαττωματικά εξαρτήματα. Ο εξοπλισμός θα επιστραφεί στον αρχικό αγοραστή, ο οποίος έχει προκαταβάλει τα έξοδα επιστροφής. 
Εάν η επιθεώρηση του εξοπλισμού δεν αποκαλύψει οποιοδήποτε ελάττωμα στο υλικό ή την κατασκευή, τότε οι επισκευές θα γίνουν με λογική δαπάνη, η 
οποία μπορεί να περιλαμβάνει τα έξοδα των εξαρτημάτων, της εργασίας και της μεταφοράς.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. 

Η μόνη υποχρέωση της Graco και η μόνη αποζημίωση του αγοραστή για οποιαδήποτε παραβίαση της εγγύησης είναι όπως εκτίθεται ανωτέρω. Ο αγοραστής 
συμφωνεί ότι καμία άλλη αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών για χαμένα κέρδη, απολεσθείσες πωλήσεις, 
προσωπικό τραυματισμό ή βλάβη επί της περιουσίας ή οποιαδήποτε άλλη τυχαία ή επακόλουθη απώλεια) δεν θα είναι διαθέσιμη. Οποιαδήποτε ενέργεια 
για τη χρήση της εγγύησης πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία πώλησης.

Η GRACO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GRACO ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΑΥΤΗ. Αυτά τα είδη που πωλούνται, αλλά δεν κατασκευάζονται, από την Graco (όπως ηλεκτρικοί κινητήρες, διακόπτες, εύκαμπτοι σωλήνες κ.λπ.), 
υπόκεινται στην εγγύηση του κατασκευαστή τους, αν υπάρχει. Η Graco θα παράσχει στον αγοραστή λογική βοήθεια για την έγερση οποιασδήποτε αξίωσης 
όσον αφορά τη χρήση αυτών των εγγυήσεων.

Σε καμία περίπτωση η Graco δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες ως αποτέλεσμα της κάτωθι παροχής εξοπλισμού 
από την Graco ή τον εφοδιασμό, την απόδοση ή τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων ή άλλων αγαθών που πωλούνται στο παρόν, λόγω παραβίασης της 
σύμβασης, παραβίασης της εγγύησης ή αμέλειας της Graco, ή άλλως.

Πληροφορίες για την Graco
Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Graco, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.graco.com.

Για πληροφορίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.graco.com/patents. 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, επικοινωνήστε με τον διανομέα της Graco ή καλέστε στο 1-800-690-2894 για να εντοπίσετε τον πλησιέστερο διανομέα.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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