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Fast & Fluid Management B.V.
A jelen kézikönyvet és annak részeit a Fast & Fluid Management B.V. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos
sokszorosítani, adattároló rendszerben tárolni, illetve bármilyen formában és bármilyen eszközzel – így elektronikusan,
mechanikusan, fénymásolással, rögzítéssel vagy egyéb módon – továbbítani.
Előfordulhat, hogy a kézikönyv műszaki pontatlanságokat vagy nyomdahibákat tartalmaz.
A Fast & Fluid Management B.V. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen kézikönyv tartalmát időnként felülvizsgálja, és
ilyen felülvizsgálat, illetve módosítás esetén nem köteles erről senkit értesíteni. A jelen kézikönyvben megadott adatok
és értékek átlagos értékek, és összeállításuk során gondosan jártunk el. Nem kötelezik azonban semmire a Fast &
Fluid Management B.V. vállalatot, mely elhárít magától mindenfajta felelősségrevonást a jelen kézikönyvben található
információkra hagyatkozás, illetve a kézikönyv tárgyát képező termékek, folyamatok vagy berendezések használata
eredményeként bekövetkező károkra és sérülésekre vonatkozóan. Nem szavatoljuk, hogy a jelen kézikönyvben
található információk, illetve az annak tárgyát képező termékek, folyamatok, illetve berendezések felhasználása nem
sérti semmilyen harmadik fél szabadalmait, illetve jogait. A jelen kézikönyvben megadott tájékoztatás nem mentesíti a
felhasználót attól, hogy saját kísérleteket és próbákat végezzen.
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A kézikönyv bemutatása
A kézikönyvben az alábbiakhoz szükséges információk találhatók:
-

a gép telepítése

-

a gép üzemeltetése

-

az alapvető karbantartás elvégzése

-

kisebb problémák kijavítása
©

A(z) X-PROTINT és minden változata a jelen kézikönyvben „gép” szóval van jelölve.
A jelen kézikönyv az eredeti utasításokat tartalmazza. A kézikönyv eredetileg angol nyelven készült.
Minden más nyelvű változata az eredeti utasítások fordításai.

1.1

A kézikönyv feldolgozása
1. Ismerkedjen meg szerkezetével és tartalmával.
2. Olvassa el részletesen a biztonságra vonatkozó fejezetet, és győződjön meg arról, hogy minden
utasítással tisztában van. Lásd: Biztonság a következő oldalon: 6.
3. A műveleteket teljes egészükben, a megadott sorrendben kell elvégezni.

1.2

Változások nyilvántartása
Szerkesztés

Szerkesztő

1.0

WBS

2.0

JSN

Ellenőrzés

TB
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Biztonság
A gép telepítése és használata előtt olvassa el a kézikönyvet. Ha ezt elmulasztja, személyes
sérülés, halál vagy tulajdoni kár történhet.

2.1

Rendeltetésszerű felhasználás
A gép színezőanyagok kannába adagolására készült. Minden ettől eltérő használat szigorúan tilos.
A Fast & Fluid Management B.V. nem vállal semmilyen felelősséget a berendezés és/vagy tartozékai
módosítása esetén.

2.2

Felelősség

2.2.1

Általános felelősség
Fast & Fluid Management B.V. nem vonható felelősségre, ha Ön nem követi az alábbi szabályokat:
-

A gép kizárólag beltéri használatra való.

-

A gép kizárólag kereskedelmi környezetben használható. A gép nem háztartási készülék.

-

Tartsa be az összes helyi biztonsági előírást.

-

Vegye figyelembe az épületszerkezet padlójának minimális teherbírására vonatkozó követelményt.

-

A gépet jól megvilágított, jól szellőző helyiségben helyezze el.

-

A gépet a jelen kézikönyvben lévő utasításoknak megfelelően telepítse és csatlakoztassa.

-

A gépet földelt fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.

-

Ne használjon hosszabbítóvezetéket, illetve nem megfelelő névleges értékekkel rendelkező tápkábelt.

-

Győződjön meg arról, hogy a tápkábel szabadon hozzáférhető.

-

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a gép tetejére.

-

Ne használjon sérült gépet. Ha kétségei vannak, forduljon a beszállítóhoz. Lásd: Kapcsolatfelvétel az
ügyfélszolgálattal a következő oldalon: 20.

-

A gépet tartsa jó állapotban. Győződjön meg a meghibásodott alkatrészek azonnali cseréjéről.

-

Az alkatrészeket kizárólag eredeti Fast & Fluid Management B.V. pótalkatrészekkel cserélje ki.

A jelen kézikönyv hatókörét meghaladóan minden karbantartási munkálatot a(z) Fast & Fluid Management
B.V. által betanított és tanúsított képesített szerviztechnikusnak kell elvégeznie.

2.2.2

A gépre vonatkozó felelősség
A gép színezőanyagok nem veszélyes körülmények között történő kannába adagolására készült.
Kérjen tanácsot a festék- és/vagy a színezőanyagszállító munkaegészségügyi tisztségviselőjétől arra
vonatkozóan, hogy hogyan kerülheti el a vészhelyzeteket, például a személyi sérülés, illetve a tűz vagy
robbanás kockázatát.
-

A személyi sérülést a színezőanyagok (alap)festékek és kefefolyadékok anyagbiztonsági adatlapjainak
(MSDS) szigorú betartása révén el kell kerülni.
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-

A kefetartóban ne használjon gyúlékony folyadékot.

-

A gyúlékony, illetve potenciálisan robbanásveszélyes gőzöket kibocsátó színezőanyagok használata
tűz- és robbanásveszéllyel járhat.

Felhasználói alkalmasság a telepítéshez
Csak akkor telepítse a gépet, ha a berendezés beszállítójától írásbeli engedélyt kapott.

2.4

Tanúsítvány
Egyes piacokon a gépekhez tanúsítvány szükséges, mely bizonyítja, hogy megfelelnek az alapvető
biztonsági követelményeknek. A tervezés során figyelembe vett irányelveket a webhelyen lehet
megtekinteni.
Ha az adott piacra vonatkozik, akkor a gépen vagy különálló matricán, vagy a típuscímkén megtalálható a
tanúsítvány emblémája.
Embléma

2.5

2.6

Tanúsítvány

Webhely

CE

www.fast-fluid.com

A gépen lévő biztonsági szimbólumok

Forgó alkatrészek veszélye

Áramütés
veszélye

Olvassa el a kézikönyvet

Utasítás

A kézikönyvben lévő biztonsági szimbólumok
Figyelem
Személyi sérülést okozhat.
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okozhatja.
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Megjegyzés
További tájékoztatást mutat.

A gép hulladékkezelése
1. A környezetbarát újrahasznosítás érdekében válogassa szét
a gépet, a tartozékokat és a csomagolást.
2. Ne helyezze a gépet a háztartási hulladék közé. A gép
hulladékkezelését a helyi előírásoknak megfelelően végezze.
3. A fémkannákat vegyi hulladékként, a helyi előírásoknak
megfelelően kezelje.
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Leírás

3.1.1

A gép áttekintése

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
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Elülső ajtó
Be/ki jelzőfény
Vészleállító kapcsoló
Kannaasztal
Polctartó
Kerekek
Oldalsó fedél

H:
I:
J:
K:
L:
M:
N:

9

Kefetartó
Retesz
Szivattyú fúvókával
Fémkanna
Keverő
Fedő
Ajtókapcsoló
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A gép áttekintése

C

A
B

A: Gép állapotjelző LED-jei
B: Kannaérzékelő
C: Kijelzőüveg

3.1.3

3.1.4

Látható LED-ek
LED színe

Funkció

Piros

Szelepérzékelő jelzője

Kék

Szivattyúérzékelő jelzője

Zöld

Dugattyúérzékelő jelzője

Be/ki jelzőfény
Művelet

Jelzés

Be

Gép feszültség alatt van

Ki

Gép nincs feszültség alatt

Villog

Vészleállító kapcsoló megnyomva
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Figyelem
A vészleállító kapcsolót kizárólag biztonsági vészhelyzet esetén nyomja meg.
A vészleállító kapcsoló visszaállítása előtt győződjön meg arról, hogy a probléma meg van
oldva.
A vészleállító kapcsoló visszaállításakor a gép automatikusan újraindul. Amikor a gép
üzemkész, két csipogás hallatszik. Ekkor kivilágítanak az állapotjelző fények.
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Vigyázat
Ne szüntesse meg a gép tápellátását. A gépnek rendszeres időközönként meg kell kevernie a
színezőanyagokat.

3.2.1

Általános adagolási eljárás
Az adagoló szoftver összes utasításával kapcsolatban lásd az adagoló szoftver dokumentációját.
1. A megfelelő magasság érdekében helyezze a kannaasztalt a megfelelő nyílásokba. Lásd: Kanna
elhelyezése a következő oldalon: 12.
2. Helyezze el a kannát. Lásd: Kanna elhelyezése a következő oldalon: 12.
3. Válassza ki a receptet és adagoljon. Tekintse meg az adagoló szoftver dokumentációját.
4. Távolítsa el a kannát.

3.2.2

Kanna elhelyezése
1. Ellenőrizze a kanna magasságát.
Megjegyzés
A kannaasztal megfelelő magassága a
kanna magasságától függ.
2. A megfelelő magasság érdekében helyezze a kannaasztalt
(A) a megfelelő nyílásokba.

B
C
D

Vigyázat
Győződjön meg arról, hogy a kannaasztal
biztonságosan rögzítve van.
3. Helyezze a kannát (B) a jel közepére (C) a kannaasztalon.
Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy a kannaérzékelő
(D) észleli a kannát.

3.3

Karbantartás
Megjegyzés
A jelen fejezetben ismertetett összes műveletet elvégezheti a kezelő.
További műveletekért lásd: Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal a következő oldalon: 20.
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Megjegyzés
Ha az ajtó nyitva van, az ajtókapcsoló csökkenti a forgóasztal sebességét.

Figyelmeztetés
Ha vészhelyzeti karbantartás válik szükségessé, a gép ideiglenes leállításához nyomja meg a
vészleállító kapcsolót.

3.3.1

Általános tisztítás: minden adagolási művelet után
1. Tisztítsa meg a gépet ronggyal, és távolítson el minden kiömlött színezőanyagot és egyéb folyadékot.
Figyelmeztetés
Ne tisztítsa meg a csepegtetőtálcát és a kefét adagolási feladat közben.

Vigyázat
Ne tisztítsa a gép műanyag alkatrészeit szerves oldószereken alapuló tisztítószerekkel.

3.3.2

A kefetartó tisztítása: naponta
Vigyázat
Ha nem tisztítja naponta ezeket az elemeket, színeltérés történhet.

A kefetartó eltávolítása
1. Nyomja addig a kefefiókot, amíg ki nem oldódik, és ki nem
jön a gépből.
2. Vegye ki a kefetartót (A), használja a fogantyút (B).

B

2

A

1
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A kefe eltávolítása
1. Távolítsa el a kefét a kefetartóból.

A kefetartó tisztítása
1. Távolítsa el a folyadékot a kefetartóból. A folyadék
hulladékkezelését a helyi előírásoknak megfelelően
végezze.

A kefetartó megtöltése
1. Töltse meg a kefetartót folyadékkal. A folyadék szintje
legyen az A és a B szint között. Használjon a festék
szállítója által megadott folyadékot.
Figyelem
A kefetartóba ne tegyen gyúlékony
folyadékot.

A
B
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A kefetartó visszahelyezése
1. Helyezze vissza a kefét a kefetartóba.
A kefetartót visszahelyezése a kefefiókba
1. Helyezze vissza a kefetartót a kefefiókba.
2. Nyomja hátrafelé a fiókot, amíg nem reteszelődik.
Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy a kefefiók zárva
van, mert egyébként a kefe nem működik
megfelelően.

3.3.3

A fémkannák újratöltése
Figyelem
Ellenőrizze a színezőanyagok anyagbiztonsági adatlapján (MSDS) a kezelésük során előírt
személyi védelmi intézkedéseket.

Vigyázat
Győződjön meg arról, hogy a színezőanyag szintje a fémkannában megfelelő. Az üres
fémkanna pontatlan adagolást és/vagy recepthibát okozhat.
Ne töltse fel a fémkannát a pereméig. Legalább 2,5 cm-t (1 hüvelyket) hagyjon feltöltetlenül.
Ne öntse a színezőanyagot a keverőre.

Megjegyzés
Az adagoló szoftver ellenőrzi a színezőanyag szintjét az egyes fémkannákban. Az adagoló
szoftver megjeleníti, mikor kell a fémkannát újratölteni.

15
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1. A szoftverben aktiválja a fémkanna-töltés parancsot.
Megjegyzés
Az adagoló szoftver fémkanna-töltés
parancsa a forgóasztal motorját vezérli. A
forgóasztal az üres fémkannát előreforgatja.

V 2.0

A
B

2. Nyissa ki az ajtót.
3. Vegye le a fedőt (A) a fémkannáról.
4. Kövesse a monitoron megjelenő utasításokat.
5. Adja hozzá a megfelelő színezőanyagot (B). Ne öntse ki.
6. Helyezze vissza a fedőt (A) a fémkannára.
7. Zárja be az ajtót.

3.3.4

A vészleállító kapcsoló használata
1. Nyomja meg (1) a vészleállító kapcsolót (A). A gép azonnal
leáll. Minden jelzőfény villog.
Vigyázat
A vészleállító kapcsolót kizárólag biztonsági
vészhelyzet esetén nyomja meg. Be- és
kikapcsolásra ne a vészleállító kapcsolót
használja.
2. Oldja meg a problémát, amint lehetséges.
Vigyázat
Ha a gép leáll, akkor a színezőanyag
optimális állapotának fenntartásához
szükséges keverőszerkezet szintén leáll.
3. Állítsa vissza a vészleállító kapcsolót (2) a vészleállító
kapcsoló elforgatásával. A gép használatra készen áll.
Megjegyzés
Amikor a visszaállítás után a gép üzemkész,
két csipogás hallatszik.
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A gép kicsomagolása
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A kartonpapír eltávolítása
1. Távolítsa el a szíjakat.
2. Távolítsa el a kartonpapírt (A).

A

A műanyag szállítási alkatrészek eltávolítása
1. Távolítsa el a műanyagot (tömítő műanyagot).
2. Távolítsa el a habot.

17
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A műanyag védőelemek eltávolítása a fémkannákról
1. Nyissa ki az elülső ajtót.
2. Távolítsa el a habot.
3. Zárja be az elülső ajtót.
4. Távolítsa el a kefehabot.

4.2

A gép elhelyezése

4.2.1

A gép végleges elhelyezése
Figyelem
Vegye figyelembe a padló minimális teherbírására vonatkozó követelményt. Lásd: Méretek és
tömeg a következő oldalon: 21.

Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy a végleges telepítési hely jól megvilágított és jól szellőző.

Az elhelyezés:
1. Vigye hátrafelé a gépet a raklapról a padlóra.
2. Vigye a gépet végleges helyére.
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4.3

A számítógép csatlakoztatása

4.3.1

A számítógép csatlakoztatása

V 2.0

1. Nyissa fel az oldalsó fedelet. Használja a reteszeket.
2. Távolítsa el az oldalpanelt.
3. Csatlakoztasson USB kábelt a számítógép és a tápkártya
(A) közé.
4. Csatlakoztassa az adagolót és a számítógépet a fali
csatlakozóaljzathoz.

A

4.3.2

Az oldalsó fedél visszahelyezése
1. Tegye vissza az oldalsó fedelet.
2. Zárja be az oldalsó fedelet. Használja a reteszeket.

4.4

A gép bekapcsolása
A gép bekapcsolása:
1. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali csatlakozóaljzathoz. Amikor a gép üzemkész, két csipogás hallatszik.
2. Ügyeljen arra, hogy a vészleállító kapcsoló ki legyen oldva.
3. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
4. Futtassa az adagoló szoftvert.

4.5

Első használat
Az első használat során:
1. Töltse meg és helyezze el a kefeegységet. Lásd: A kefetartó tisztítása: naponta a következő oldalon:
13.
2. Töltse meg megfelelően a fémkannákat. Lásd: A fémkannák újratöltése a következő oldalon: 15.
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5

Hibaelhárítás

5.1

Általános hibaelhárítási eljárás

V 2.0

1. Próbálja megoldani a problémát a jelen kézikönyvben lévő tájékoztatást felhasználva. Lásd:
Hibaelhárítási útmutató a következő oldalon: 20.
2. Ha ez nem lehetséges, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Lásd: Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal a
következő oldalon: 20.

5.2

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal
1. A típuscímke a berendezés elülső oldalán alul látható. Lásd: Típuscímke: adatok a következő oldalon:
11.
2. Jegyezze fel a gép típusszámát és sorozatszámát.
3. Lépjen kapcsolatba a beszállítóval vagy a gyártóval.
Lásd: www.fast-fluid.com (Fast & Fluid Management B.V. EMEA) vagy www.fluidman.com (Fluid
Management, USA).

5.3

Hibaelhárítási útmutató
Probléma

Lehetséges ok

Lehetséges megoldás

A fő tápellátás megvan, de a gép
nem működik.

A vészleállító kapcsoló aktív.

Állítsa vissza a vészleállító
kapcsolót. Lásd: A vészleállító
kapcsoló használata a következő
oldalon: 16.

A gép meghibásodott, és nem
reagál megfelelően az adagoló
szoftver kéréseire.

A meghibásodás lehet
mechanikus vagy elektronikus.

Állítsa vissza a gépet a
vészleállító kapcsolóval. Állítsa
vissza a vészleállító kapcsolót.
Lásd: A vészleállító kapcsoló
használata a következő oldalon:
16.
Ha a gép továbbra is hibás,
forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Lásd: Kapcsolatfelvétel az
ügyfélszolgálattal a következő
oldalon: 20.

A forgóasztal lassan forog,
és a gép nem keveri a
színezőanyagokat.

Az elülső fedél nyitva van.

Zárja be az elülső fedelet.
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6.1

Általános specifikációk
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Paraméter

Előírás

Fémkannák száma

16

Adagolás

Szekvenciális

Szivattyú típusa

Dugattyús szivattyú

Tisztítórendszer

Forgó és sztatikus kefe

Alkalmas:

Vízalapú és univerzális színezőanyagokhoz

Fémkanna mérete (l)

2,3/4,6

Szivattyú sebesség (ml/perc)

500

Maximális kannamagasság (cm)

41

Kannaasztal méretei (cm)

23 x 37

Forgótányér

6.2

Kétirányú

Méretek és tömeg
Paraméter

6.3

V 2.0

Előírás

Méretek, magasság x szélesség x mélység [cm]

123 x 82 x 87

Méretek becsomagolva, magasság x szélesség x
mélység [cm]

141 x 98 x 98

Tömeg csomagolással [kg]

165

Megtöltött gép tömege [kg]

220

Talaj szükséges teherbírása [kg]

880

Környezeti feltételek
Paraméter

Előírás

Hőmérséklet [°C], üzemi

+10 – +40

Hőmérséklet [°C], üzemen kívül

-25 – +55

Tengerszint feletti magasság [m], üzemi

-10 – 2000
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Paraméter

Előírás

Tengerszint feletti magasság [m], üzemen kívül
Maximális relatív páratartalom (RH),
kicsapódásmentes [%]

6.4

Zajszint
Előírás

Maximális zajszint [dB(A)]

< 65

Biztonsági besorolások
Paraméter

Előírás

IP (Ingress Protection, behatolásvédelem)
besorolás

6.6

-10 – 12000
90

Paraméter

6.5

V 2.0

32

EMC (ElectroMagnetic Compatibility,
elektromágneses összeférhetőség) besorolás

Class B

Túlfeszültség kategória

Class II

Elektromos specifikációk
Paraméter

Előírás

Adagoló maximális áramfogyasztása [W]

75

Maximális szivárgóáram [mA]

3,5

Feszültség [V], régiófüggő (csak szervizmérnök)

Frekvencia [Hz]

110 ± 10%
230 ± 10%
50 / 60

Biztosíték [A]

5
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Elektromos rajz
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Gyártó:
IDEX India Pvt. Ltd.,
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