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Digitálny manometer s regulačným ventilom

Špecifikácia

Pripojenie prívodu vzduchu:  univerzálny ¼ BSP a NPS

Maximálny pracovný tlak:  12 bar (175 psi)

Skladovanie pri teplote:  0 až 40 °C

Hmotnosť:  155 g

Použité materiály

Otočný ventil: tlakovo liaty hliník, nikel/chróm (pokovené)

Závitový ventil: mosadz, nikel

Displej: sklo

Vyrobené: Veľká Británia

Inštalácia

Postup: 1. Pripojte vzduchovú hadicu ku spojke (3). Odporúčaný priemer hadice 8 mm. Hadica musí 
byť vodivá a elektrické spojenie striekacej pištole so zemou by sa malo skontrolovať pomocou 
Ohmmetra. Odporúča sa odpor menší ako 10 Ω.

 2. Prívod vzduchu by mal byť filtrovaný a regulovaný.

 3. Pripojte digitálny manometer k striekacej pištoli pomocou otočnej spojky.

 4. Používajte iba diely/časti, ktoré sú uvedené v časti príslušenstvo. Zaistite, aby boli pripojenia 
od alternatívnych výrobcov vyrobené z vodivých materiálov, inak môžu predstavovať nebez-
pečenstvo a stratiť platnosť certifikácie ATEX.

Popis manometra 1 - Prietokový ventil

 2 - Otočná spojka 

 3 - Spojka na prívod vzduchu

 4 - Telo manometra

 5 - Digitálny displej

NÁVOD NA POUŽITIE

Manometer je vhodný na použitie so striekacou pištoľou pre aplikáciu náterových mate-
riálov a čistiacich prostriedkov na báze vody aj rozpúšťadiel. 

Kategória 1 znamená, že ho možno čistiť v uzavretej umývačke pištolí. NEPONÁRAJTE 
toto zariadenie úplne do rozpúšťadla alebo čističa, pretože to môže spôsobiť upchatie 
vnútorných priechodov a ovplyvniť presnosť.
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Obsluha: 1. Otočte prietokový ventil (1) v smere hodinových ručičiek.

 2. S pripojenou hadicou zapnite prívod vzduchu.

 3- Otvorte prietokový ventil (1) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a spustite strieka-
ciu pištoľ (iba vzduch). Meradlo bude ukazovať hodnotu v krokoch po 0,05 baru.

 4. Nastavte prietokový ventil na požadovaný tlak 2 bary a vzduchovú hlavicu HVLP. Tlak na 
vzduchovom uzávere bude 0,7 bar (10 psi) pre vzduchové uzávery HVLP.

 5. Manometer je možné čistiť v pištoľovej umývačke pripojený k striekacej pištoli. Nenechávaj-
te manometer dlho a neponárajte ho úplne do rozpúšťadla alebo čistiacich prostriedkov. To 
môže ovplyvniť presnosť meradla upchaním vnútorných vzduchových kanálov.

Poznámka: Manometer bude ukazovať hodnotu, keď je v prívode vzduchu tlak. Keď sa nepoužíva odporú-
čame vypnúť prívod vzduchu alebo odpojiť manometer. Zvýši sa tým životnosť batérie.

Údržba

Postup: 1. Jedinými vymeniteľnými dielmi sú 2 spojky a prietokový ventil. Kryt sa nesmie rozoberať. 
Akýkoľvek pokus o demontáž krytu spôsobí neplatnosť záruky.

 2. Vypnite prívod vzduchu a uvoľnite tlak vo vzduchovom vedení.

 3. Na odstránenie spojky k prívodu vzduchu (3) použite 17 mm kľúč.

 4. Pri opätovnej montáži naneste na závit lepidlo na zaistenie závitov. Uistite sa, že koniec s 
kužeľom smeruje von.

 5. Na odstránenie otočného spojky (2) použite 6 mm šesťhranný kľúč. Pri spätnej montáži na-
neste lepidlo na zaistenie závitov podľa časti 4.


