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Przepisy bezpieczeństwa pracy. 

1. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe 

Podłączenie elektryczne do źródła prądu w strefie zagroŜenia wybuchowego dozwolone 

jest tylko do gniazda z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym. W strefie zagroŜenia 

wybuchowego dozwolone jest uŜywanie przedłuŜaczy tylko z zabezpieczeniem 

przeciwwybuchowym. 

 

2. W Niemczech, podgrzane materiały natryskowe (farby, lakiery) zaliczane są do klasy 

A 1 materiałów niebezpiecznych. Do natrysku takich materiałów muszą być stosowane 

tylko i wyłącznie agregaty z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym. 

Podgrzany materiał nie moŜe pracować w cyrkulacji, nie moŜna go odprowadzać do 

tego samego zbiornika z którego jest zasysany przez agregat natryskowy. 

 

3. Nie wolno włączać podgrzewacza który uprzednio nie był wyczyszczony. Zaschnięty 

materiał natryskowy moŜe ulec wypaleniu, niebezpieczeństwo poŜaru. 

 

4. W przypadku naprawy podgrzewacza naleŜy zapoznać się z paragrafem 9 

„Zarządzenia odnośnie urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zagroŜonych 

wybuchem”. (Niemcy). 

 

5. Przy wykonywaniu jakichkolwiek prac obsługowych przy podgrzewaczu naleŜy go 

wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 

 

6. Tylko wykwalifikowany elektryk moŜe wykonywać prace konserwacyjno-naprawcze 

części elektrycznej podgrzewacza. Dotyczy to równieŜ czynności opatrzonych w 

niniejszej instrukcji nagłówkiem „Wskazówka”.  

Nie ponosimy Ŝadnej odpowiedzialności za niewłaściwą instalację podgrzewacza i 

związku z nią za powstałe uszkodzenia. 
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Korzyści z podgrzewania materiału natryskowego. 

Konieczność redukcji emisji rozpuszczalników do atmosfery oraz czynnik ekonomiczny 

zmuszają uŜytkowników lakierni do podjęcia działań z tym związanych. Zastosowanie 

rozpuszczalników do rozcieńczania materiałów ma na celu „tylko” uzyskanie 

odpowiedniej do warunków lepkości tego materiału. Jednak zastosowanie 

rozpuszczalników pociąga za sobą potrójny koszt: 

- koszt zakupu samych rozpuszczalników 

- koszt eksploatacji urządzeń wentylacyjnych i dopalających opary 

- koszt uzdatniania (filtracji, podgrzania i doprowadzenia świeŜego powietrza). 

W istocie, rozpuszczalniki stanowią standardowo mniej więcej połowę składu farb i 

lakierów. W trakcie natrysku i suszenia rozpuszczalniki odparowują. Poprzez 

podgrzanie materiału natryskowego moŜna osiągnąć znaczne obniŜenie lepkości. 

Przy tej metodzie obniŜania lepkości moŜna zaoszczędzić znaczne ilości 

rozpuszczalników. Ponadto, podgrzany materiał wymaga mniejszego ciśnienia do 

rozpylenia w czasie natrysku niŜ porównywalny materiał nie podgrzany. W następstwie 

tego ilość materiału rozproszonego w czasie natrysku (tzw. overspray) jest równieŜ 

mniejsza, co powoduje lepszy stopień wykorzystania materiału i dalsze oszczędności.  

ObniŜenie ciśnienia roboczego niezbędnego do uzyskania prawidłowego strumienia 

natryskowego wpływa równieŜ korzystnie na wydłuŜenie Ŝywotności dysz i części 

pompy. Przestawienie technologii na 

natrysk z podgrzewaniem farby 

przynosi zatem poprawę efektów 

ekonomicznych i poprawę warunków 

pracy na lakierni.  

 

Wykres zaleŜności lepkości od 

temperatury dla jednowarstwowego 

lakieru na bazie Ŝywic sztucznych 

stosowanego „na gorąco” do 

malowania elementów stalowych i 

kontenerów. 
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PodwyŜszenie temperatury lakieru o 50 stopni (z 20 do 70 oC) powoduje obniŜenie jego 

lepkości o ok. 100 DIN-s. Dla większości materiałów charakterystyczne jest to, Ŝe 

podwyŜszanie temperatury powyŜej 70 oC nie powoduje juŜ znaczącego spadku 

lepkości. 

 

Zalety natrysku podgrzanych materiałów . 

Główne zalety to: 

- oszczędność rozpuszczalników 

- oszczędność materiału natryskowego z powodu mniejszego zapylenia („overspray”) 

- polepszenie warunków pracy dzięki zmniejszeniu koncentracji oparów   

rozpuszczalników 

Ponadto oprócz lepszych wyników ekonomicznych uzyskuje się lepsza jakość 

otrzymanych powłok ochronnych dzięki: 

- przejście z malowania dwukrotnego na jednokrotne (większa koncentracja materiału i 

lepsza zdolność krycia, czas malowania skraca się o połowę) 

- bardzo dobre rozpylanie i lepsze własności rozlewności podgrzanej farby 

- stała temperatura farby przy zmiennej temperaturze zewnętrznej 

- krótszy czas schnięcia 

- wyŜsza wydajność pieców i komór suszących 

- zmniejszenie ryzyka powstawania zacieków 

- zmniejszenia zuŜycia części pomp i dysz dzięki obniŜeniu ciśnienia natrysku 

 

Zasada działania podgrzewacza przepływowego. 

Natrysk materiału roboczego odbywa się dzięki zassaniu i spręŜeniu go do 

odpowiedniego ciśnienia. Za pompą do systemu włączony jest elektryczny podgrzewacz 

przepływowy w wykonaniu przeciwwybuchowym. MoŜliwe jest podgrzanie materiału 

do temperatury max. 80 oC. Podgrzewacz jest wyposaŜony w ogranicznik temperatury. 

śądaną temperaturę ustawia się regulatorem temperatury. Temperaturę materiału moŜna 

odczytać na termometrze zamontowanym na podgrzewaczu. 
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Obszar zastosowania. 

Korzystne jest stosowanie podgrzewacza zarówno do farb podkładowych jak i 

nawierzchniowych. Główne obszary zastosowania metody podgrzewania to: 

- wytwórnie konstrukcji stalowych 

- produkcja pojazdów cięŜarowych i specjalnych 

- produkcja maszyn budowlanych 

- produkcja ciągników rolniczych 

- produkcja sprzętu AGD 

- produkcja mebli 

- produkcja stolarki budowlanej (lazury grubopowłokowe) 

 

Dane techniczne:     A32 Ex - 1R  A32 Ex - 2R 

Moc       3,2 kW  3,2 kW 

Napięcie zasilania        230 V, 50 Hz 

Zabezpieczenie prądowe         min 16 A  bezwładn. 

Przewód zasilający          3 x 2,5 mm2 – 6 m 

Max. ciśnienie robocze    530 bar  270 bar 

Przyłącza wejście/wyjście     M 20x1,5* / M 16x1,5 

Zakres regulacji temperatury            do 80 oC 

Ogranicznik temperatury                106 oC 

Średnica spirali grzejnej    8 mm   6 mm 

Masa                                 19,4 kg 

 

* - przejście na złącze M 16x1,5 patrz akcesoria 
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Rysunek objaśniający (pokazany A 32 Ex – 2R) 

1. Regulator temperatury – wyłącznik. 

2. Przewód zasilający. 

3. A 32 Ex -1R  / A 32 Ex – 2R, przyłącza wejścia materiału, spirala przepływowa 

zewnętrzna 

4. A 32 Ex -1R  / A 32 Ex – 2R, przyłącza wejścia materiału, spirala przepływowa 

wewnętrzna (drugi materiał) 

5. Spirala przepływowa (dla A  

32 Ex – 2R dwie szt.) 

6. Termometr 

7. A 32 Ex -1R  / A 32 Ex – 2R, 

przyłącza wyjścia materiału, 

spirala przepływowa 

zewnętrzna 

8. A 32 Ex -1R  / A 32 Ex – 2R, 

przyłącza wyjścia materiału, 

spirala przepływowa 

wewnętrzna (drugi materiał) 

9. Wskaźnik LED (czerwony) – 

grzanie włączone 

10. Wskaźnik LED (zielony) – 

podgrzewacz włączony 

11. Element mocowania 

podgrzewacza 
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Uruchomienie. 

1. Przyłącze wejścia materiału natryskowego znajduje się w górnej części 

podgrzewacza. 

2. Podłączyć do podgrzewacza węŜe wysokociśnieniowe materiału. 

3. Podłączyć podgrzewacz do systemu cyrkulacyjnego z zaworem cyrkulacyjnym. 

PodwyŜszyć ciśnienie powietrza zasilającego pompę podającą materiał do 1-1,5 

bara. 

4. Zabezpieczenie przeciwwybuchowe. 

Podłączenie do sieci elektrycznej w obrębie strefy zagroŜenia wybuchowego jest 

moŜliwe tylko przy zastosowaniu specjalnego gniazda w wykonaniu 

przeciwwybuchowym. JeŜeli zachodzi konieczność zastosowania przedłuŜacza, 

równieŜ on musi być w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

5. Przed podłączeniem do sieci elektrycznej upewnić się, Ŝe parametry sieci 

odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. 

Podłączenie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami. Gniazdo zasilające 

musi być wyposaŜone w zgodny z przepisami styk ochronny (zerowanie). 

6. Włączyć urządzenie – pokrętło regulatora temperatury ustawić w poz. „1”. 

Zaświeci się zielona dioda LED.  

7. Pokrętło regulatora temperatury ustawić w poz. od 1 do 5 – świeci się czerwona 

dioda LED. Obrót pokrętła w kierunku większej wartości na skali powoduje 

odpowiednie podwyŜszenie temperatury materiału przy utrzymaniu stałej 

wartości przepływającego materiału natryskowego. Najkorzystniejsze ustawienie 

regulatora moŜna dobrać tylko praktycznie, w zaleŜności od parametrów 

materiału. Temperatura materiału zaleŜy nie tylko od ustawienia regulatora, ale 

tez od wielkości zastosowanej dyszy, ciśnienia natrysku, przewodności cieplnej 

materiału roboczego i temperatury zewnętrznej. 

8. Przedstawiony obok diagram ukazuje zaleŜność temperatury materiału od 

wielkości jego przepływu (jako medium posłuŜyła woda). MoŜe on być 

wskazówką do praktycznych działań z materiałem roboczym.  

9. Podgrzanego materiału nie wolno odprowadzać z powrotem do zbiornika z 

którego materiał jest zasysany. 
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Zakończenie pracy i czyszczenie urządzenia. 

1. Nie wolno włączać nie wyczyszczonego podgrzewacza – pozostałości materiału 

roboczego mogą wypalać się na spirali grzejnej. 

2. Wyłączyć podgrzewacz, pokrętło regulatora temperatury ustawić w poz. „0”. 

3. Przepłukać podgrzewacz odpowiednim rozpuszczalnikiem aŜ do momentu 

całkowitego oczyszczenia jego wnętrza z pozostałości materiału roboczego. 

Zaniedbanie płukania moŜe spowodować utwardzenie materiału na powierzchni 

spirali grzejnej i zmniejszenie zdolności przepływowej i grzejnej podgrzewacza. 

 

Pomoc przy uszkodzeniach. 

Przed przystąpieniem do naprawy podgrzewacza zapoznać się z  obowiązującymi 

przepisami dot. urządzeń elektrycznych pracujących w pomieszczeniach o zagroŜeniu 

wybuchowym (Niemcy).  Prace konserwacyjne i naprawy wyposaŜenia elektrycznego 

mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę elektryka. Dotyczy 

to równieŜ czynności w niniejszej instrukcji, oznaczonych wskazówką. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za niewłaściwa instalację urządzenia. 
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Problem  Prawdopodobna przyczyna   Naprawa 

 

Podgrzewacz  Wyłączony lub uszkodzony   Wymienić na nowy 

nie grzeje  ogranicznik temperatury 

   Uszkodzona spirala grzejna  Wymienić na nową 

 

Akcesoria. 

 

Poz.   A 32 Ex-1R  A 32 Ex -2R  Nazwa 

   1  9970 110  -   Uszczelka 20 x 24 x 1,5 

   2  0065 485   -    Redukcja M20x1,5 – M16x1,5 

   3  0065 203  0065 203  Uchwyt montaŜowy na ścianę 

 

Spis części składowych podgrzewacza przepływowego A 32 Ex-1R, A 32 Ex-2R. 

 

Poz. A 32 Ex – 1R A 32 Ex – 2R Nazwa 

1 9950 801 9950 801 Pokrętło wyłącznika 

2 0065 028 0065 028 Oś wyłącznika 

3 0065 202 0065 202 Zespół regulacji (poz. 4,5,6) 

4 0065 060 0065 060 Regulator temperatury 

5 0065 305 0065 305 Przekaźnik 

6 0065 061 0065 061 Ogranicznik temperatury 

7 0065 062 0065 062 Spirala grzejna 

10 0065 306 0065 306 Przewód zasilający H07RN-F3G2, 6m 

11 0065 436 0065 436 Obudowa 

12 0065 438 0065 438 Termometr 

13 0065 437 0065 437 Podkładka zabezpieczająca 
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 Rys. poglądowy akcesoriów. 
 

 
 
Rys. części zamiennych. 
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UWAGI  DOTYCZ ĄCE ODPOWIEDZIALNO ŚCI  ZA  PRODUKT 

 
Na podstawie obowiązujących od 01.01.1990 r. przepisów producent urządzenia ponosi 

za nie odpowiedzialność tylko wtedy gdy wszystkie części i podzespoły wyrobu 

pochodzą od tego producenta. Stosowanie przez uŜytkownika wyposaŜenia i części 

zamiennych nie pochodzących od producenta wyrobu zwalnia tego producenta 

całkowicie lub częściowo za wadliwe działanie urządzenia. 

W ekstremalnych przypadkach właściwe władze mogą wydać zakaz uŜytkowania całego 

agregatu. 

UŜywając oryginalnego osprzętu i części zamiennych f-my WAGNER macie 

Państwo gwarancję niezawodności i bezpieczeństwa pracy urządzenia. 

 

 

Świadectwo zgodności CE. 

Niniejszym oświadczamy, Ŝe urządzenia typu: 

WAGNER A 32 Ex – 1R , 230 V 50 Hz, 0065 021 

WAGNER A 32 Ex – 2R , 230 V 50 Hz, 0065 022 

Odpowiadają stosownym normom i zarządzeniom: 

73/23 EWG, 94/9 EG, 89/336 EWG, 89/392EWG 

Zastosowano zharmonizowane normy, a w szczególności: 

EN 292 -1/2, EN 50014, EN 50018, EN 50019, EN 55014, EN 55104, EN 60204-1. 

 

Data 31.03.1998 

Podpisy nieczytelne 

Dyrektor firmy  Szef działu rozwoju 

 

 

 

 


