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1 INFORMACJE NA TEMAT INSTRUKCJI OBSŁUGI
1.1 WSTĘP

Instrukcja obsługi zawiera informacje w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi, konserwacji, 
czyszczenia i remontowania urządzenia.
Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i musi być dostępna dla pracowników obsługi 
i serwisu.
Urządzenie może być używane tylko przez przeszkolony personel pod warunkiem przestrzegania 
niniejszej instrukcji obsługi.
Personel obsługujący i serwisujący urządzenie należy przeszkolić z uwzględnieniem wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa.
Eksploatacja urządzenia w sposób niezgodny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi może być 
niebezpieczna.

1.2 OSTRZEŻENIA, NOTYFIKACJE I SYMBOLE ZAWARTE W INSTRUKCJI

Komunikaty ostrzegawcze zawarte w instrukcji oznaczają szczególne zagrożenie dla użytkownika 
i urządzenia oraz informują o środkach zaradczych. Wyróżnia się następujące komunikaty 
ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Bezpośrednio zagrażające niebezpieczeństwo.
Nieprzestrzeganie skutkuje śmiercią lub poważnymi 
obrażeniami ciała.

OSTRZEŻENIE
Potencjalnie grożące niebezpieczeństwo.
Nieprzestrzeganie może skutkować śmiercią lub 
poważnymi obrażeniami ciała.

PRZESTROGA
Możliwa sytuacja niebezpieczna.
Nieprzestrzeganie może skutkować lekkimi obrażeniami 
ciała.

NOTYFIKACJA Możliwa sytuacja niebezpieczna.
Nieprzestrzeganie może spowodować szkody materialne.

Notyfikacja 
Zawiera informacje na temat specyfiki i sposobu 
postępowania.

12 AKCESORIA 29
12.1 Dysze do obsady dyszy PT-HD GM1 29
12.2 Dysze do obsady dyszy WAGNER Tip 7/8 UNF 30
12.3 Dysze do zabezpieczenia przed dotknięciem 7/8 UNF 30

13 CZĘŚCI ZAPASOWE / WYMIENNE 31
13.1 Zamawianie części zamiennych 31
13.2 Lista części zamiennych do pistoletu ręcznego PROTEC GM 1-350/530 32

14 GWARANCJA I DEKLARACJE ZGODNOŚCI 34
14.1 Odpowiedzialność za produkt 34
14.2 Roszczenie z tytułu gwarancji 34
14.3 Deklaracja zgodności UE 35
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Wyjaśnienie notyfikacji ostrzegawczej:

POZIOM ZAGROŻENIA
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Możliwe skutki nieprzestrzegania ostrzeżeń.

Przeciwdziałanie zagrożeniom i ich skutkom.

1.3 JĘZYKI

Instrukcja obsługi jest dostępna w niżej wymienionych językach:

Język Nr kat. Język Nr kat. Język Nr kat.
Niemiecki 2348756 Angielski 2349369 Francuski 2355489
Włoski 2355491 Hiszpański 2355493 Rosyjski 2356564
Chiński 2356565 Szwedzki 2356566 Polski 2356567
Norweski 2356568 Holenderski 2356570 Fiński 2356571
Czeski 2356572 Japoński 2358025 Turecki 2388104

Dodatek do instrukcji dot. obsady dyszy WAGNER Tip: Instrukcja serwisowa
Język Nr kat.
Niemiecki 2355505
Angielski 2355506

Język Nr kat.
Niemiecki, angielski, francuski, 
hiszpański, włoski, holenderski

1088951

Dodatkowe języki na zamówienie lub pod adresem: www.wagner-group.com

1.4 SKRÓTY

Nr kat. Numer katalogowy do materiałów o niskiej lepkości
Część zamienna do materiałów o wysokiej lepkości
Oznaczenia na poniższych listach części 
zamiennych

mała ilość powietrza („low air”)

Pozycja pistolet ręczny („manual gun”)
Liczba rozpylanie za pomocą sprężonego powietrza 

(„air coat”)
Wielkość klucza -- --

1.5 TERMINOLOGIA W ROZUMIENIU NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Czyszczenie
Czyszczenie Ręczne czyszczenie urządzeń i części urządzeń przy użyciu środka czyszczącego
Płukanie Wewnętrzne przepłukiwanie części prowadzących farbę przy użyciu sprężonego powietrza

Generator ciśnienia 
materiału

Pompa lub zbiornik ciśnieniowy

Kwalifikacje personelu
Osoba poinstruowana Jest poinstruowana w zakresie powierzonych jej zadań, możliwych niebezpieczeństw 

w przypadku niewłaściwego postępowania oraz niezbędnych urządzeń i działań 
zabezpieczających.

Osoba poinstruowana w 
zakresie elektrotechniki

Jest poinstruowana przez elektryka w zakresie powierzonych jej zadań, możliwych 
niebezpieczeństw w przypadku niewłaściwego postępowania oraz niezbędnych urządzeń i 
działań zabezpieczających.

Elektryk Ze względu na wykształcenie specjalistyczne, wiedzę i doświadczenie oraz znajomość 
właściwych przepisów jest w stanie ocenić powierzone mu zadania i rozpoznać możliwe 
zagrożenia.

http://www.wagner-group.com
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Osoba uprawniona 
według TRBS 1203 (2010/
zmiana 2012)

Osoba, która ze względu na specjalistyczne wykształcenie, doświadczenie i niedawno 
wykonywaną pracę zawodową posiada wystarczającą wiedzę specjalistyczną w zakresie 
zabezpieczenia przed wybuchem, zagrożeniem ze strony wysokiego ciśnienia i elektryczności 
(jeśli dotyczy) oraz zna właściwe i ogólnie uznawane zasady techniki, w związku z czym może 
sprawdzić i ocenić stan bezpieczeństwa eksploatacyjnego urządzeń i instalacji powlekających.

2 ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
2.1 TYP URZĄDZENIA

Pistolet ręczny Airless do ręcznego malowania elementów.

2.2 RODZAJ ZASTOSOWANIA

Pistolet natryskowy jest przeznaczony do rozpylania płynnych materiałów powlekających za pomocą 
sprężonego powietrza (metoda „Airless”).

Firma WAGNER wyraźnie wyklucza wszelkie inne zastosowania!

Eksploatacja urządzenia jest dopuszczalna wyłącznie w następujących warunkach:

Urządzenie stosować tylko do obróbki materiałów zalecanych przez firmę WAGNER.
Urządzenie eksploatować tylko po zamontowaniu wszystkich części.
Nigdy nie wyłączać urządzeń ochronnych.
Stosować jedynie oryginalne części zamienne i akcesoria firmy WAGNER.
Personel obsługowy musi zostać odpowiednio przeszkolony w oparciu o niniejszą instrukcję 
obsługi.
Przestrzegać instrukcji obsługi.

2.3 UŻYCIE W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX) urządzenie nadaje się do użytku w obszarze zagrożonym 
wybuchem (patrz oznakowanie w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, rozdział 3.1).

2.4 MATERIAŁY NADAJĄCE SIĘ DO STOSOWANIA

Lakiery nawierzchniowe, środki gruntująca, preparaty antykorozyjne, lakiery strukturalne, ługi, bejce, 
lakiery bezbarwne, środki antyadhezyjne itp. na bazie rozpuszczalników oraz wody. W przypadku 
używania innych materiałów niż wymienione prosimy o kontakt z przedstawicielstwem firmy 
WAGNER.
Wskazówka:
W przypadku problemów z aplikacją należy skontaktować się z doradcą firmy WAGNER i producentem 
lakieru.

2.5 ZASTOSOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Zastosowania niezgodne z przeznaczeniem mogą powodować szkody na zdrowiu i/albo mieniu!
W szczególności należy przestrzegać następujących zaleceń:

Nie używać suchych materiałów powłokowych, np. proszku;
Nie używać produktów spożywczych, leków ani kosmetyków.
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3 OZNACZENIE
3.1 OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

Urządzenie można eksploatować w  strefach zagrożonych wybuchem w  myśl dyrektywy 2014/34/
WE (ATEX).

Typ urządzenia: Pistolet ręczny Airless
Producent: Wagner International AG

CH - 9450 Altstätten

II 2G X

CE Wspólnoty Europejskie
Ex Symbol zabezpieczenia przed wybuchem
II Grupa urządzeń II
2 Kategoria 2 (strefa 1)
G Atmosfera wybuchowa - gaz
X Specjalne wskazówki (patrz rozdział 3.2)

3.2 OZNAKOWANIE „X“

Temperatura zapłonu materiału powłokowego
Temperatura zapłonu materiału powlekającego musi być większa od maksymalnej 
temperatury powierzchni (85 °C; 185 °F).

Temperatura otoczenia
Dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi od +5 °C do +40 °C; od +41 °F do +104 °F.

Czyszczenie
Jeśli na powierzchni występują osady, na urządzeniu mogą się gromadzić ładunki elektrostatyczne. 
Podczas wyładowania może dojść do powstania płomieni lub iskier.

Aby zapewnić właściwości przewodzące, należy usunąć osady z powierzchni.

3.3 STOSOWANIE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Bezpieczna eksploatacja natryskiwaczy WAGNER
W przypadku kontaktu urządzenia z metalem może dojść do powstania iskier mechanicznych.
W atmosferze wybuchowej:

Nie uderzać urządzeniem lub jego komponentami i narzędziami o stal bądź żelazo ze śladami 
rdzy.
Chronić urządzenie, wzgl. jego komponenty i narzędzia przed upadkiem.

Przepisy krajowe
Sposób ustawienia urządzenia musi odpowiadać krajowym przepisom w zakresie ochrony 
przeciwwybuchowej.
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3.4 PRZYKŁADOWA TABLICZKA ZNAMIONOWA PROTEC GM 1-530

Nazwa
1 Wagner International AG
2 Numer seryjny
3 Data produkcji (miesiąc/rok)
4 Nazwa pistoletu natryskowego
5 Maksymalne ciśnienie materiału
6 Maksymalna temperatura materiału

7 * Trzymać z dala od dyszy
8 * Maksymalne ciśnienie materiału
9 * Niebezpieczeństwo w wyniku iniekcji
10 Ostrzeżenie
11 Niebezpieczeństwo w wyniku iniekcji 

do skóry / przeczytać instrukcję 
obsługi

12 Niebezpieczeństwo pożaru i 
wybuchu / przeczytać instrukcję 
obsługi

13 „Ostrzeżenie – gorąca powierzchnia”

* przy obsadzie dyszy PT-HD GM1

Wagner Int. AG
CH-9450 Altstaetten

Serial-No.    XXXXX
MM/JJ

SWISS MADE

WARNING

SKIN INJECTION HAZARD
READ INSTRUCTION MANUAL

II 2G X
1

11

10

B_06752

PROTEC
GM 1-530

MAX WPR
530 bar
7700 psi

MAX TEMP
85 °C
185 °F

5 6

4

FIRE AND EXPLOSION HAZARD
READ INSTRUCTION MANUAL12

KEEP CLEAR OF TIP7

53 MPa  7700 psi8

INJECTION HAZARD9

13

2
3

4 PODSTAWOWE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA
4.1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKA

Instrukcja musi być zawsze dostępna w miejscu stosowania urządzenia.
Zawsze przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów BHP.

4.1.1 URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I POMOCE WARSZTATOWE

Niebezpieczeństwo wskutek szoku elektrycznego!
Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem.

Urządzenie musi być zgodne z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa w odniesieniu do trybu 
pracy i warunków otoczenia.
Konserwacja osprzętu musi być przeprowadzana wyłącznie przez elektryków dysponujących 
stosownymi uprawnieniami bądź pod ich nadzorem. Przy otwartej obudowie istnieje 
niebezpieczeństwo porażenia prądowego.
Eksploatacja urządzenia musi się odbywać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i zasadami 
obowiązującymi w elektrotechnice.
Usterki należy natychmiast usuwać.
Wyłączyć urządzenie z użytkowania, jeżeli stanowi ono źródło niebezpieczeństwa lub jest 
uszkodzone.
Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu odłączyć je od zasilania. Poinformować personel 
o planowanych pracach. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w zakresie instalacji 
elektrycznej.
Wszystkie urządzenia uziemić we wspólnym punkcie.
Urządzenie eksploatować tylko przy prawidłowo zainstalowanym gnieździe wtykowym z 
przyłączem przewodu ochronnego.
Płyny przechowywać z dala od urządzeń elektrycznych.
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4.1.2 BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY

Niebezpieczeństwo ze strony niebezpiecznych płynów i oparów!
Zagrożenie ciężkimi albo śmiertelnymi zranieniami w wyniku wybuchu albo wdychania, 
połknięcia albo kontaktu ze skórą lub oczami.

Upewnić się, że rezystancja elektryczna podłogi w strefie roboczej jest zgodna z normą 
EN 61340-4-1 (wartość rezystancji nie może przekraczać 100 MΩ).
Użytkownik urządzenia musi zapewnić w miejscu instalacji odsysanie/wentylowanie mgły 
farby zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.
Zapewnić wykonanie uziemienia i wyrównania potencjałów wszystkich elementów instalacji 
w sposób pewny i trwały oraz ich wytrzymałość na przewidywane oddziaływania (np. siły 
mechaniczne, korozję).
Upewnić się, że stosowane są węże materiałowe/węże powietrza dostosowane do ciśnienia 
roboczego.
Zadbać o to, aby środki ochrony indywidualnej (patrz rozdział 4.2.1) były dostępne i 
stosowane.
Zapewnić, aby wszystkie osoby znajdujące się w obszarze pracy nosiły obuwie antystatyczne. 
Obuwie musi być zgodne z normą EN 20344. Zmierzona rezystancja izolacji nie może być 
większa niż 100 MΩ.
Zadbać o to, aby podczas natryskiwania pracownicy nosili rękawice antystatyczne. 
Uziemienie odbywa się przez uchwyt lub pałąk spustowy pistoletu natryskowego.
Odzież ochronna i rękawice muszą być zgodne z normą EN 1149-5. Zmierzona rezystancja 
izolacji nie może być większa niż 100 MΩ.
Należy zapewnić, aby w pobliżu nie było źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, iskry, 
żarzące się druty lub gorące powierzchnie. Nie wolno palić tytoniu. 
Zapewnić stałą techniczną szczelność połączeń rurowych, węży, elementów wyposażenia i 
przyłączy:

- Okresowa konserwacja zapobiegawcza i utrzymanie w dobrym stanie (wymiana 
węży, kontrola dokręcenia połączeń itp.);

- Regularna kontrola wzrokowa i zapachowa pod kątem przecieków i uszkodzeń, 
np. codziennie przed uruchomieniem, po zakończeniu pracy lub raz w tygodniu.

W przypadku usterek narzędzia lub urządzenia należy natychmiast je wyłączyć i niezwłocznie 
zlecić naprawę.

4.1.3 KWALIFIKACJE PERSONELU

Niebezpieczeństwo w wyniku nieprawidłowego użytkowania przyrządów!
Zagrożenie życia wynikające z braku przeszkolenia personelu.

Zadbać o to, aby personel obsługi został przeszkolony przez użytkownika zgodnie z 
instrukcją obsługi oraz wytycznymi z zakresu obsługi. Urządzenie może być eksploatowane, 
konserwowane i naprawiane wyłącznie przez przeszkolony personel. Notyfikacje dotyczące 
odpowiednich kwalifikacji personelu znajdują się w instrukcji obsługi.

4.2 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PERSONELU

Zawsze stosować się do informacji zawartych w niniejszej instrukcji, ze szczególnym 
uwzględnieniem ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek 
ostrzegawczych.
Zawsze przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów BHP.
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4.2.1 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Niebezpieczeństwo ze strony niebezpiecznych płynów i oparów!
Ciężkie lub śmiertelne zranienia w wyniku wdychania, połknięcia albo kontaktu ze skórą 
lub oczami.

Podczas przygotowywania lakieru, pracy z lakierem i czyszczenia urządzenia przestrzegać 
przepisów producenta lakierów, rozpuszczalników i środków czyszczących.
Przestrzegać zalecanych środków bezpieczeństwa, w szczególności używać okularów 
ochronnych, odzieży i rękawic ochronnych oraz stosować krem ochronny do rąk.
Korzystać z maski lub sprzętu do ochrony dróg oddechowych.
W celu zapewnienia ochrony zdrowia i środowiska: urządzenie eksploatować w kabinie 
natryskowej lub przy ścianie natryskowej z włączoną wentylacją (odciągiem).
Podczas pracy z materiałami o wysokiej temperaturze nosić odpowiednią odzież ochronną.

4.2.2 BEZPIECZNA EKSPLOATACJA NATRYSKIWACZY WAGNER

Niebezpieczeństwo w wyniku iniekcji lakieru albo środka płuczącego do skóry!
Strumień natrysku znajduje się pod ciśnieniem i może spowodować niebezpieczne obrażenia. 
Unikać iniekcji lakieru lub środka płuczącego:

Pistoletu natryskowego nigdy nie kierować w stronę ludzi.
W żadnym wypadku nie dotykać strumienia natrysku.
Przed wszelkimi czynnościami na urządzeniu, podczas przestojów i w przypadku zakłóceń:

- Zredukować ciśnienie w pistolecie i urządzeniu.
- Zabezpieczyć pistolet natryskowy przed przypadkowym uruchomieniem.
- Odciąć dopływ energii i sprężonego powietrza.
- Odłączyć sterownik od sieci.
- W przypadku zakłóceń usunąć usterkę zgodnie ze wskazówkami w rozdziale 

„Wyszukiwanie usterek”.
W razie potrzeby, jednakże przynajmniej co 12 miesięcy, zlecać kontrolę urządzeń 
wytwarzających strumień cieczy przez fachowca (np. serwisanta firmy WAGNER) pod kątem 
bezpieczeństwa pracy, zgodnie z przepisami DGUV 100-500, rozdziały 2.29 i 2.36.

- Jeśli urządzenie jest wyłączone z eksploatacji, kontrolę można przesunąć do 
kolejnego uruchomienia.

Wykonać czynności opisane w rozdziale „Redukcja ciśnienia”:
- Jeżeli konieczna jest redukcja ciśnienia.
- Gdy prace natryskowe zostaną przerwane lub wstrzymane.
- Zanim urządzenie zostanie z zewnątrz wyczyszczone, sprawdzone lub 

zakonserwowane.
- Zanim dysza natryskowa zostanie zamontowana lub oczyszczona.

W przypadku uszkodzenia skóry spowodowanego lakierem lub środkiem płuczącym:
Zanotować rodzaj użytego lakieru lub środka płuczącego.
Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Niebezpieczeństwo w wyniku siły odrzutu!
Uruchomienie pałąka spustu może wyzwolić dużą siłę odrzutu. Użytkownik może w związku z tym 
stracić równowagę i zranić się przy upadku.
Unikać niebezpieczeństwa obrażeń wskutek siły odbicia:

W momencie uruchamiania pistoletu natryskowego przyjąć bezpieczną pozycję.
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4.2.3 UZIEMIANIE URZĄDZENIA

Niebezpieczeństwo w wyniku naładowania elektrostatycznego!
Niebezpieczeństwo wybuchu i uszkodzenia urządzenia.
Tarcia, przepływające ciecze i powietrze lub elektrostatyczne powlekanie wytwarzają naładowania 
elektryczne. Podczas rozładowania mogą powstawać iskry lub płomienie.
Prawidłowe uziemienie całego układu natryskowego zapobiega naładowaniu elektrostatycznemu:

Zapewnić uziemienie wszystkich urządzeń i pojemników podczas natryskiwania.
Uziemić powlekane przedmioty obrabiane.
Zagwarantować, by wszystkie osoby przebywające w strefie roboczej były odpowiednio 
uziemione, np. nosiły obuwie antystatyczne.
W trakcie natryskiwania nosić rękawice antystatyczne. Uziemienie odbywa się przez uchwyt 
lub pałąk spustowy pistoletu natryskowego.
Dopływ materiału natryskowego (zbiornik materiału natryskowego, pompa itd.) musi być 
uziemiony.

4.2.4 WĘŻE MATERIAŁOWE

Niebezpieczeństwo w wyniku rozerwania przewodu materiałowego!
Przewód materiałowy znajduje się pod ciśnieniem i może spowodować niebezpieczne obrażenia.

Zapewnić, aby materiał, z którego jest wykonany wąż, był odporny pod względem 
chemicznym na materiały używane do natrysku i stosowane środki płuczące.
Zapewnić, aby materiał, z którego jest wykonany wąż, oraz skręcenia, były przystosowane do 
wytwarzanego ciśnienia.
Na wężu wysokociśnieniowym muszą być czytelne następujące informacje:

- dane producenta
- dopuszczalne ciśnienie robocze
- data produkcji

Węże układać wyłącznie w odpowiednich miejscach. W żadnym wypadku węży nie układać:
- w obszarach komunikacyjnych
- przy ostrych krawędziach
- na elementach ruchomych
- na gorących powierzchniach

Zadbać o to, aby po wężach nigdy nie przejeżdżały pojazdy (np. wózki widłowe) ani w inny 
sposób nie oddziaływała na nie siła zewnętrzna.
Zapewnić, aby węże nigdzie nie były zagięte. Przestrzegać maksymalnych promieni zgięcia.
Zapewnić, aby nie pracowano pod żadnym pozorem z uszkodzonym wężem.
Węży w żadnym wypadku nie używać do pociągania lub przesuwania urządzenia.
Oporność elektryczna węża materiałowego, mierzona na obydwu armaturach, musi być 
mniejsza niż 1 MΩ.
Węże zasysania nie mogą się znajdować pod ciśnieniem.
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4.2.5 CZYSZCZENIE I PŁUKANIE

Niebezpieczeństwo w wyniku czyszczenia i płukania!
Niebezpieczeństwo wybuchu i uszkodzenia urządzenia.

Należy preferować niepalne środki czyszczące i płuczące.
W przypadku prac związanych z czyszczeniem palnymi środkami czyszczącymi upewnić się, 
iż wszystkie środki robocze i pomocnicze (np. pojemnik zbiorczy, lej, wózek transportowy) 
posiadają właściwości przewodzące lub odprowadzające oraz że są uziemione.
Przestrzegać danych producenta lakieru.
Zapewnić, aby punkt zapłonu środków czyszczących był większy o co najmniej 15 K niż 
temperatura otoczenia lub że czyszczenie odbywa się w miejscu z wentylacją techniczną.
Powstawanie gazów wybuchowych przy kontakcie aluminium z węglowodorami 
halogenowanymi Do czyszczenia aluminium nie używać środków zawierających 
węglowodory halogenizowane.
Stosować środki BHP (patrz rozdz. 4.1.2).
Pamiętać, że podczas uruchamiania i opróżniania urządzenia:

- w zależności od zastosowanego materiału powlekającego,
- w zależności od zastosowanego środka płuczącego (rozpuszczalnika),

przez krótki czas we wnętrzu przewodów i elementów wyposażenia może występować 
mieszanina zapalna.
W przypadku środków czyszczących i płuczących wolno stosować tylko zbiorniki 
przewodzące elektrycznie.
Zbiorniki muszą być uziemione.

W zamkniętych zbiornikach tworzy się wybuchowa mieszanina gazu i powietrza.
Podczas płukania rozpuszczalnikami nigdy nie wtryskiwać ich do zamkniętego zbiornika.

Czyszczenie zewnętrzne
Podczas zewnętrznego czyszczenia urządzenia lub części urządzenia należy dodatkowo 
przestrzegać następujących zaleceń:

Odciąć dopływ ciśnienia do urządzenia.
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odłączyć pneumatyczny przewód zasilający.
Używać tylko wilgotnych ściereczek i pędzli. Nigdy nie stosować środków trących ani 
twardych przedmiotów, ani nie natryskiwać środka czyszczącego pistoletem. Czyszczenie nie 
może spowodować uszkodzeń urządzenia.
Żadnych komponentów elektrycznych nie wolno czyścić rozpuszczalnikiem ani zanurzać w 
rozpuszczalniku.

4.2.6 KONTAKT Z GORĄCĄ POWIERZCHNIĄ

Niebezpieczeństwo ze strony gorących powierzchni powstałych przez gorące materiały 
powlekające!
Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku oparzenia

Gorące powierzchnie dotykać tylko przez rękawice.
Podczas eksploatacji urządzenia z materiałem powlekającym o temperaturze > 43°C; 109°F:

- Na urządzeniu umieścić naklejkę ostrzegawczą „Ostrzeżenie – gorąca 
powierzchnia”.

Nr kat.
9998910 Naklejka informacyjna
9998911 Naklejka ochronna
Wskazówka: obie naklejki zamawiać razem.
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4.2.7 SERWISOWANIE I NAPRAWA

Niebezpieczeństwo w wyniku niefachowego serwisowania i naprawy!
Zagrożenie życia i uszkodzenia urządzenia.

Naprawa i wymiana części może być wykonywana tylko przez dział serwisu firmy WAGNER 
lub przez personel dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami.
Nie zmieniać ani nie przebudowywać urządzenia, w przypadku konieczności zmian 
skontaktować się z firmą WAGNER.
Naprawiać i wymieniać jedynie części przyporządkowane do urządzenia i podane w 
rozdziałach 12 oraz 13.
Nie stosować wadliwych części.
Używać jedynie akcesoriów przyporządkowanych do urządzenia i podanych w rozdziale 12.
Przed rozpoczęciem wszelkich czynności przy urządzeniu i podczas przerw w pracy:

- Zredukować ciśnienie w pistolecie i urządzeniu.
- Zabezpieczyć pistolet natryskowy przed przypadkowym uruchomieniem.
- Odciąć dopływ energii i sprężonego powietrza.

Podczas wykonywania wszelkich prac przestrzegać instrukcji obsługi i konserwacji.

4.2.8 URZĄDZENIA OCHRONNE I MONITORUJĄCE

Niebezpieczeństwo wynikające z usunięcia urządzeń ochronnych i monitorujących!
Zagrożenie życia i uszkodzenia urządzenia.

Urządzeń ochronnych i monitorujących nie wolno usuwać, zmieniać ani blokować ich 
działania.
Należy regularnie kontrolować ich bezbłędne działanie.
Jeśli stwierdzone zostaną usterki urządzeń ochronnych i monitorujących, urządzenie nie 
może być używane, dopóki te usterki nie zostaną usunięte.
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5 OPIS
5.1 BUDOWA

A

D

B

C

E

F
G

B_5042

A

D

B

C

E

F
G

HH

Nazwa
A Nakrętka mocująca
B Blokada cyngla
C Przyłącze węża materiałowego z 

przegubem obrotowym
D Cyngiel

Nazwa
E Obsada dyszy
F Dysza obrotowa (brak w zestawie)
G Obudowa pistoletu
H Pałąk ochronny

5.2 ZASADA DZIAŁANIA

Pompa wysokociśnieniowa zasysa materiał powlekający i tłoczy go pod ciśnieniem do dyszy w 
pistolecie natryskowym. Tłoczony przez dyszę pod wysokim ciśnieniem materiał powlekający ulega 
rozpyleniu. Naciśnięcie cyngla (D) przy odbezpieczonej blokadzie cyngla (B) powoduje otwarcie 
zaworu materiału. Wybór dyszy ma wpływ na kształt aplikacji.

5.3 ZABEZPIECZENIA

Blokada cyngla (B) służy do zabezpieczenia pistoletu 
natryskowego.

Pałąk ochronny (H) chroni cyngiel (D) przed przypadkowym 
naciśnięciem.

Obsada dyszy posiada zabezpieczenie przed dotknięciem (E).

B

B_06750

H

E
D
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5.4 ZAKRES DOSTAWY

Pistolet ręczny Airless jest dostępny w dwóch wersjach (350 barów, 530 barów). Wybór dyszy zależy 
od zastosowania, dlatego komponenty te nie należą do wyposażenia podstawowego. Tabela doboru 
wyposażenia pistoletu znajduje się w rozdziale 12.

Nr kat. Nazwa Obszar zastosowania
1 2349286 PROTEC GM 1-350 35 MPa; 350 barów; 5075 psi, przyłącze węża materiałowego NPSM1/4"
1 2349287 PROTEC GM 1-530 53 MPa; 530 barów; 7700 psi, przyłącze węża materiałowego NPSM1/4"

Wyposażenie podstawowe pistoletów natryskowych obejmuje:

Nr kat. Nazwa
1 2355332 Deklaracja zgodności CE
1 2348756 Instrukcja obsługi w języku niemieckim
1  patrz rozdział 1.3 Instrukcja obsługi w wersjach przetłumaczonych

Do wersji specjalnych zastosowanie mają dane podane na dowodzie dostawy.

5.5 DANE

5.5.1 MATERIAŁY ELEMENTÓW PRZEWODZĄCYCH FARBĘ

Metale Tworzywa sztuczne
Stop twardy Stal nierdzewna 1.4305 Aluminium

Stal nierdzewna 1.4301 Stal nierdzewna 1.4104

5.5.2 DANE TECHNICZNE

Opis Jednostki
Pistolet ręczny Airless

Maksymalne ciśnienie materiału MPa; bar; psi 35; 350; 5075 53; 530; 7700
Przyłącze materiału cal NPSM1/4"
Filtr * Oczka 30, 50, 100, 150, 200
Zakres pH materiału pH 3,5 – 9,0
Maksymalna temperatura materiału °C; °F 85; 185
Maksymalna temperatura powierzchni °C; °F 85; 185

Maksymalna temperatura 
otoczenia

Warunki 
użytkowania

°C; °F +5…+40; +41…+104

Składowanie °C; °F -20…+60; -4…+140
Względna wilgotność powietrza
(eksploatacja, składowanie)

% 10–95

Poziom hałasu przy ciśnieniu materiału 12 
MPa; 120 barów; 1740 psi**

dB(A) 75

Masa g; oz 511; 18,0 581; 20,5

Wymiary mm; inch
Długość: 163; 6,42

Wysokość: 195; 7,68
Szerokość: 39; 1,54

* Wielkości filtra patrz rozdział 13.2
** Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A w odległości 0,5 m, LpA0,5m wg normy 

DIN EN 14462: 2005.
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6 MONTAŻ I URUCHAMIANIE
6.1 KWALIFIKACJE PERSONELU ZAJMUJĄCEGO SIĘ MONTAŻEM I URUCHAMIANIEM

Personel zajmujący się montażem i uruchamianiem musi spełniać wszystkie specjalistyczne 
wymagania dotyczące bezpiecznego uruchamiania.
Przy montażu, uruchamianiu i wszelkich pracach należy zapoznać się z instrukcjami obsługi 
oraz przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi dodatkowych komponentów systemu i ich 
przestrzegać.

Osoba uprawniona musi zapewnić, że po zakończeniu montażu i uruchomienia sprawdzony zostanie 
bezpieczny stan urządzenia.

6.2 WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Urządzenie do czasu montażu należy przechowywać w miejscu pozbawionym drgań, suchym i w 
miarę możliwości niezakurzonym. Urządzenia nie wolno przechowywać poza pomieszczeniami 
zamkniętymi. Temperatura otoczenia i wilgotność powietrza patrz rozdział 5.5.2.

6.3 TYPOWY SYSTEM NATRYSKOWY AIRLESS

Pistolet ręczny Airless PROTEC GM 1-350/530 wymaga uzupełnienia o różne komponenty, wraz 
z którymi tworzy system aplikacji natryskowej. Przedstawiony na rysunku system to przykładowy 
system aplikacji natryskowej Airless. Sprzedawca produktów firmy WAGNER chętnie doradzi w 
kwestii kompletacji rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Przed przystąpieniem do uruchomienia należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi oraz przepisy 
bezpieczeństwa dotyczące wszystkich potrzebnych dodatkowo komponentów systemu.

A

B

C

D

E
G

H
J

I K

B_05044

F

Nazwa
A Pompa materiału
B Zawór odcinający sprężonego 

powietrza
C Regulator ciśnienia
D Kabel uziemiający
E Wysokociśnieniowy wąż materiałowy, 

przewodzący elektrycznie

Nazwa
F Pistolet ręczny Airless
G Filtr wysokociśnieniowy/redukcja 

ciśnienia materiału
H Powrót
I Wózek do mocowania pompy
J System ssący
K Instalacja sprężonego powietrza
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6.3.1 WENTYLACJA KABINY NATRYSKOWEJ

Urządzenie eksploatować w kabinie natryskowej przeznaczonej do materiałów roboczych.
— lub —

Urządzenie eksploatować przy ścianie natryskowej z włączoną wentylacją (odciągiem).
Przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów w zakresie prędkości powietrza wylotowego.

6.4 UZIEMIENIE

Między oryginalnym opakowaniem i  urządzeniem należy wytworzyć połączenie przewodzące 
elektryczność (kabel wyrównania potencjału).

OSTRZEŻENIE
Rozładowanie elementów naładowanych elektrostatycznie w  atmosferze 
zawierającej rozpuszczalnik!
Niebezpieczeństwo wybuchu wskutek iskier elektrostatycznych lub płomieni.

Uziemić wszystkie komponenty urządzenia.
Uziemić powlekane przedmioty obrabiane.

Kontrola uziemienia
Codziennie: Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wizualnie, czy sprzęt jest uziemiony.

6.5 PRZYGOTOWANIE LAKIERU

Duże znaczenie ma lepkość lakieru. Najlepsze efekty aplikacji natryskowej osiąga się przy wartościach 
od 80 do 260 milipaskali x s (mPa∙s).

Informacje na temat optymalnej aplikacji materiału, ustawienia lepkości i mieszania materiału 
znajdują się również w danych technicznych lakieru.
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6.6 URUCHAMIANIE

6.6.1 PRZYGOTOWANIE

NOTYFIKACJA
Zanieczyszczenia w systemie natryskowym!
Niedrożność w pistolecie natryskowym, stwardniały materiał w systemie natryskowym.

Pistolet natryskowy i system doprowadzania farby przepłukać odpowiednim 
środkiem płuczącym.

6.6.2 METODA

1. Zabezpieczyć pistolet natryskowy.
2. W przypadku pistoletu natryskowego z filtrem  włożyć odpowiedni filtr (filtr wtykowy - 

patrz rozdział 13.2).
3. Podłączyć wąż materiałowy do pistoletu natryskowego i instalacji doprowadzania materiału.
4. - Obsada dyszy PT-HD GM1: do obsady dyszy wsunąć zestaw uszczelniający (siodełko i 

uszczelkę). Wsunąć dyszę. Kompletną obsadę dyszy przykręcić na pistolecie natryskowym. 
Obsadę dyszy dokręcić kluczem płaskim o rozwartości 30 mm.

- Obsada dyszy WAGNER Tip 7/8 UNF: włożyć uszczelkę do obsady dyszy, obsadę dyszy 
przykręcić do pistoletu i wsunąć dyszę zgodnie z dodatkiem do instrukcji obsługi WAGNER 
Tip (nr katalogowy - patrz rozdział 1.3).

- Zabezpieczenie przed dotknięciem 7/8 UNF: włożyć dyszę w zabezpieczenie przed 
dotknięciem. Włożyć uszczelkę. Kompletną obsadę dyszy przykręcić na pistolecie 
natryskowym. Obsadę dyszy dokręcić kluczem płaskim o rozwartości 27 mm.

5. Sprawdzić wizualnie dopuszczalne ciśnienia wszystkich zespołów w systemie.
6. Zapewnić uziemienie urządzenia i pozostałych przewodzących elementów w strefie roboczej.
7. W celu kontroli szczelności całej instalacji ciśnienie jest powoli, stopniowo zwiększane 

przy użyciu odpowiedniego medium aż do momentu osiągnięcia ciśnienia maksymalnego 
podanego na tabliczce znamionowej.
Wskazówka:
- Ustawić ciśnienie robocze 100 barów; 10 MPa; 1450 psi.
- Nacisnąć na cyngiel i sprawdzić, czy po puszczeniu cyngla pistolet natryskowy dobrze się 

zamyka.
8. Zredukować ciśnienie w pistolecie natryskowym i urządzeniu wytwarzającym ciśnienie 

materiału oraz zabezpieczyć pistolet.

6.6.3 SPRAWDZENIE BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY

Osoba uprawniona musi zapewnić, że po zakończeniu montażu i uruchomienia sprawdzony 
zostanie bezpieczny stan urządzenia.

Należy:

- Wykonać kontrole bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem 8.2.3.
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7 UŻYTKOWANIE
7.1 KWALIFIKACJE OPERATORÓW URZĄDZENIA

Personel obsługi musi posiadać kwalifikacje i nadawać się do obsługi całego urządzenia.

Personel obsługi musi znać możliwe niebezpieczeństwa w przypadku niewłaściwego 
postępowania oraz niezbędne instalacje i środki zabezpieczające.
Przed rozpoczęciem pracy należy odpowiednio przeszkolić personel obsługujący urządzenie.

7.2 PRACA

Upewnić się, że:

są wykonywane regularne kontrole bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem 8.2.3,
przeprowadzono uruchomienie zgodnie z rozdziałem 6.6.

7.2.1 ROZPOCZĘCIE APLIKACJI NATRYSKOWEJ AIRLESS

1. Uruchomić instalację doprowadzania materiału, ustawioną na ciśnienie robocze ok. 10 MPa; 
100 barów; 1450 psi.

2. Rozpocząć aplikację (odblokować i nacisnąć cyngiel), obserwując przy tym rozpylanie 
materiału.

3. Wyregulować ciśnienie natrysku na pompie materiału, aby osiągnąć jego optymalne 
rozpylanie.

Wskazówka:
- Dostosować dyszę, ciśnienie materiału i temperaturę materiału, znajdując optymalne 

ustawienie.
- Ilość materiału zmienia się poprzez zmianę ciśnienia materiału i temperatury materiału lub 

poprzez zastosowanie innej dyszy (patrz rozdział 7.2.3 i rozdział 12).

7.2.2 REDUKCJA CIŚNIENIA / PRZERWANIE PRACY

Odciążyć w następujących przypadkach:
- po zakończeniu pracy,
- przed wykonaniem konserwacji układu rozpylającego,
- przed gruntownym czyszczeniem układu rozpylającego,
- przed przenoszeniem układu rozpylającego w inne miejsce,
- przed wykonaniem kontroli sprawności układu rozpylającego,
- w razie zdjęcia dyszy lub filtra z pistoletu.

Komponenty zgodne z oznaczeniem CE służące do odciążania układu rozpylającego:
- Zawór powietrza z odpowietrznikiem między źródłem sprężonego powietrza a pompą pneumatyczną.
- Zawór redukcji ciśnienia materiału montowany pomiędzy pompą a pistoletem natryskowym.
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Przebieg redukcji ciśnienia
1. Zamknąć i zabezpieczyć pistolet natryskowy.
2. Zredukować ciśnienie powietrza i ciśnienie materiału w urządzeniu wytwarzającym ciśnienie materiału zgodnie 

opisem zawartym w odpowiedniej instrukcji eksploatacji.
3. Skierować pistolet natryskowy w kierunku uziemionego metalowego wiadra na materiał powrotny.
4. Odbezpieczyć i otworzyć pistolet natryskowy, aby zredukować ciśnienie. Unikać rozprysków.
5. Po usunięciu nadciśnienia zamknąć i zabezpieczyć pistolet natryskowy.

W razie zatkanej dyszy kontynuować zgodnie z rozdziałem 7.2.5.

7.2.3 WYMIANA DYSZY AIRLESS

W razie zatkanej dyszy postępować zgodnie z rozdziałem 7.2.5.

B_06761

NOTYFIKACJA
Uszkodzona dysza Airless!
Niewłaściwa jakość powłoki farby.

Nie dotykać dyszy Airless z węglika spiekanego ostrymi 
przedmiotami.

Obsada dyszy PT-HD GM1

Dyszę można wyjąć i wymienić bez konieczności rozmontowania 
pistoletu natryskowego.

1. Zredukować ciśnienie w pistolecie natryskowym i urządzeniu 
wytwarzającym ciśnienie materiału zgodnie z rozdziałem 7.2.2.

2. Zabezpieczyć pistolet natryskowy za pomocą blokady cyngla.
3. Pistolet natryskowy skierować do ziemi. Odkręcić obsadę dyszy.
4. Dyszę obrotową obrócić w prawo o 90° i wyjąć z obsady dyszy.
5. Włożyć do obsady dyszy nową dyszę (obróconą o 90° w prawo).
6. Ustawić obsadę dyszy i dokręcić ją kluczem płaskim o rozwartości 

30 mm.
7. Obrócić dyszę obrotową do pozycji aplikacji.

Obsada dyszy WAGNER Tip 7/8 UNF

Dyszę można wyjąć i wymienić bez konieczności rozmontowania pistoletu natryskowego Airless.
1. Zredukować ciśnienie w pistolecie natryskowym i urządzeniu wytwarzającym ciśnienie materiału zgodnie z 

rozdziałem 7.2.2.
2. Zabezpieczyć pistolet natryskowy za pomocą blokady cyngla.
3. Pistolet natryskowy skierować do ziemi. Wyjąć dyszę z otworu w obsadzie dyszy zgodnie z dodatkiem do instrukcji 

WAGNER Tip (nr katalogowy - patrz rozdział 1.3).
4. Włożyć nową dyszę w otwór w obsadzie dyszy zgodnie z dodatkiem do instrukcji WAGNER Tip (nr katalogowy - patrz 

rozdział 1.3).

Zabezpieczenie przed dotknięciem 7/8 UNF
1. Zredukować ciśnienie w pistolecie natryskowym i urządzeniu wytwarzającym ciśnienie materiału zgodnie z 

rozdziałem 7.2.2.
2. Zabezpieczyć pistolet natryskowy za pomocą blokady cyngla.
3. Pistolet natryskowy skierować do ziemi. Odkręcić zabezpieczenie przed dotknięciem. Usunąć uszczelkę. Zdjąć dyszę.
4. Włożyć nową dyszę w zabezpieczenie przed dotknięciem. Włożyć uszczelkę. Kompletne zabezpieczenie przed 

dotknięciem przykręcić na pistolecie natryskowym. Ustawić dyszę i dokręcić zabezpieczenie przed dotknięciem 
kluczem płaskim o rozwartości 27 mm.
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7.2.4 CZYSZCZENIE DYSZY AIRLESS

Demontaż i montaż dysz Airless - patrz rozdział 7.2.3.

Dyszę Airless można włożyć do roztworu czyszczącego zalecanego przez producenta aplikowanego materiału.

7.2.5 USUWANIE ZATKANIA DYSZY

Obsada dyszy PT-HD GM1

B_5054

1. Zredukować ciśnienie w pistolecie natryskowym i urządzeniu wytwarzającym 
ciśnienie materiału zgodnie z rozdziałem 7.2.2.

2. Zabezpieczyć pistolet natryskowy za pomocą blokady cyngla.

3. PRZESTROGA
Wyciek materiału na skutek dostania się materiału między dyszę a gniazdo zaworu!
Zagrożenie odniesieniem obrażeń wskutek kontaktu z niebezpiecznymi cieczami.

Podczas przekręcania lub usuwania dyszy obrotowej pistolet natryskowy należy 
trzymać skierowany do ziemi.

Dyszę obrotową przekręcić o 180°, aby końcówka dyszy była skierowana w stronę 
przeciwną do kierunku aplikacji.

4. Uruchomić na chwilę pistolet natryskowy, aby ciśnienie usunęło niedrożność.
Jeśli dysza jest zamontowana w odwrotnym kierunku, cyngiel naciskać krótko.

Obsada dyszy WAGNER Tip 7/8 UNF
1. Zredukować ciśnienie w pistolecie natryskowym i urządzeniu wytwarzającym 

ciśnienie materiału zgodnie z rozdziałem 7.2.2.
2. Zabezpieczyć pistolet natryskowy za pomocą blokady cyngla.

3. PRZESTROGA
Wyciek materiału na skutek dostania się materiału między dyszę a gniazdo zaworu!
Zagrożenie odniesieniem obrażeń wskutek kontaktu z niebezpiecznymi cieczami.

Podczas odkręcania dyszy pistolet natryskowy należy trzymać skierowany do ziemi.

Odkręcić dyszę o ¾ obrotu.
4. Przekręcić dyszę o 180° zgodnie z dodatkiem do instrukcji WAGNER Tip (nr katalogowy - 

patrz rozdział 1.3).
5. Uruchomić na chwilę pistolet natryskowy, aby ciśnienie usunęło niedrożność.

Jeśli dysza jest zamontowana w odwrotnym kierunku, cyngiel naciskać krótko.
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Zabezpieczenie przed dotknięciem 7/8 UNF

1. PRZESTROGA
Wyciek materiału na skutek dostania się materiału między dyszę a gniazdo zaworu!
Zagrożenie odniesieniem obrażeń wskutek kontaktu z niebezpiecznymi cieczami.

Podczas odkręcania zabezpieczenia przed dotknięciem pistolet natryskowy należy 
trzymać skierowany do ziemi.

Wyczyścić dyszę zgodnie z rozdziałem 7.2.4.

7.2.6 PŁASZCZYZNA APLIKACJI W POZIOMIE/W PIONIE

Obsada dyszy PT-HD GM1
1. Zabezpieczyć pistolet natryskowy za pomocą blokady cyngla.

B_06762

2. Dyszę obrotową przekręcić w prawo o 90°, aby dysza była skierowana w poprzek do 
kierunku aplikacji.

3. Obsadę dyszy przekręcić do odpowiedniej pozycji.
Uwaga: Obsadę dyszy należy obracać wyłącznie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrz 
rysunek), aby nie odkręcić śruby. Po przekręceniu sprawdzić, czy obsada dyszy jest dobrze 
zamocowana. W razie potrzeby dokręcić.

4. Dyszę obrotową przekręcić z powrotem do pozycji aplikacji.

Aplikacja pionowa

B_06763

Aplikacja pozioma

B_06764

Obsada dyszy WAGNER Tip 7/8 UNF
1. Zredukować ciśnienie w pistolecie natryskowym i urządzeniu wytwarzającym 

ciśnienie materiału zgodnie z rozdziałem 7.2.2.
2. Zabezpieczyć pistolet natryskowy za pomocą blokady cyngla.
3. Odkręcić o kilka obrotów zabezpieczenie przed dotknięciem.
4. Ustawić dźwignię dyszy:

- dźwignia dyszy poziomo – strumień aplikacji pionowo
- dźwignia dyszy pionowo – strumień aplikacji poziomo

5. Dokręcić mocno nakrętkę kołpakową.
Patrz również dodatek do instrukcji WAGNER Tip (nr katalogowy - patrz rozdział 1.3)

Zabezpieczenie przed dotknięciem 7/8 UNF
1. Zredukować ciśnienie w pistolecie natryskowym i urządzeniu wytwarzającym ciśnienie 

materiału zgodnie z rozdziałem 7.2.2.
2. Zabezpieczyć pistolet natryskowy za pomocą blokady cyngla.
3. Pistolet natryskowy skierować do ziemi. Odkręcić zabezpieczenie przed dotknięciem.
4. Ustawić dyszę i dokręcić zabezpieczenie przed dotknięciem kluczem płaskim o rozwartości 27 mm.
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8 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
8.1 CZYSZCZENIE

8.1.1 PERSONEL CZYSZCZĄCY

Czyszczenie musi być regularnie i starannie wykonywane przez wykwalifikowany i poinstruowany 
personel. Podczas instruktażu należy poinformować o specyficznych zagrożeniach.

Podczas czyszczenia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Niebezpieczeństwo dla zdrowia spowodowane wdychaniem oparów rozpuszczalnika
- Stosowanie nieodpowiednich narzędzi do czyszczenia i środków pomocniczych

8.1.2 PŁUKANIE I CZYSZCZENIE PISTOLETU NATRYSKOWEGO

Pistolet natryskowy lub urządzenie należy 
czyścić i płukać codziennie. Stosowane środki 
czyszczące i płuczące muszą być dobrane w 
zależności od aplikowanego materiału.

Wskazówka:
Do płukania lub czyszczenia pistoletu 
natryskowego lub innych komponentów 
systemu nie zaleca się stosowania chlorku 
metylenu.

Nazwa

1 Wlot materiału

2 Blokada cyngla w pozycji 
bezpieczeństwa

B_5045

1

2

1. Zredukować ciśnienie w pistolecie natryskowym i urządzeniu wytwarzającym 
ciśnienie materiału zgodnie z rozdziałem 7.2.2.

2. Zabezpieczyć pistolet natryskowy za pomocą blokady cyngla.
3. Podłączyć dopływ środka płuczącego.
4. Zdemontować dyszę Airless i wyczyścić ją osobno (patrz rozdział 7.2.3 i 7.2.4).
5. Ustawić dopływ środka płuczącego na ciśnienie maksymalne 4 MPa; 40 barów; 580 psi, 

odbezpieczyć pistolet natryskowy i dokładnie go wypłukać.
6. Zredukować ciśnienie w pistolecie natryskowym i urządzeniu wytwarzającym ciśnienie 

materiału.
7. Zabezpieczyć pistolet natryskowy za pomocą blokady cyngla.
8. Oczyścić korpus pistoletu środkiem czyszczącym zalecanym przez producenta lakieru. 

Wyczyścić obszar blokady cyngla.
9. Wytrzeć do sucha szmatką lub osuszyć pistoletem powietrznym.
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8.2 KONSERWACJA

8.2.1 PERSONEL SERWISOWY

Prace konserwacyjne muszą być regularnie i starannie wykonywane przez wykwalifikowany i 
poinstruowany personel. Podczas instruktażu należy poinformować o specyficznych zagrożeniach.

Podczas prac konserwacyjnych mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Niebezpieczeństwo dla zdrowia spowodowane wdychaniem oparów rozpuszczalnika
- Stosowanie nieodpowiednich narzędzi i środków pomocniczych

Osoba uprawniona musi zapewnić, że po zakończeniu prac konserwacyjnych sprawdzony zostanie 
bezpieczny stan urządzenia.

8.2.2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niewłaściwa konserwacja/naprawa!
Zagrożenie życia i uszkodzenia urządzenia.

Naprawa i wymiana części może być wykonywana tylko przez dział serwisu firmy WAGNER 
lub przez personel dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami.
Naprawiać i wymieniać jedynie części przyporządkowane do urządzenia i podane w rozdziale 
„Części zamienne”.
Przed rozpoczęciem wszelkich czynności przy urządzeniu i podczas przerw w pracy:

- Zredukować ciśnienie w pistolecie i urządzeniu.
- Zabezpieczyć pistolet natryskowy przed przypadkowym uruchomieniem.
- Odciąć dopływ energii i sprężonego powietrza.

Podczas wykonywania wszelkich prac przestrzegać instrukcji obsługi i konserwacji.

Przed konserwacją
- Przepłukać i wyczyścić instalację.  Rozdział 8.1.2.

Po konserwacji
- Wykonać kontrole bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem 8.2.3.
- Uruchomić system i sprawdzić szczelność zgodnie z rozdziałem 6.6.
- Zlecić kontrolę bezpiecznego stanu systemu osobie uprawnionej.



24

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYDANIE 07/2017 NUMER KATALOGOWY DOC 2356567

8.2.3 KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA I TERMINY KONSERWACJI

Codziennie
Sprawdzić uziemienie: patrz rozdział 6.4
Sprawdzić węże, rury i złączki: patrz rozdział 8.2.4
Wypłukać i wyczyścić pistolet natryskowy zgodnie z rozdziałem 8.1.2.

Co tydzień
Sprawdzić pistolet natryskowy pod kątem uszkodzeń.
Sprawdzić działanie zabezpieczeń (patrz rozdział 5.3):

– Zabezpieczenie przed dotknięciem na obsadzie dyszy
– Pałąk ochronny
– Blokada cyngla musi zaskoczyć, blokując cyngiel.

Raz w roku lub w razie potrzeby
Zgodnie z przepisami DGUV 100-500, rozdziały 2.29 i 2.36:

– W razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż co 12 miesięcy, promienniki cieczowe muszą 
być kontrolowane przez specjalistę (np. technika serwisowego firmy WAGNER) pod 
kątem bezpieczeństwa pracy.

– Jeśli urządzenie jest wyłączone z eksploatacji, kontrolę można przesunąć aż do kolejnego 
uruchomienia.

8.2.4 WĘŻE MATERIAŁOWE, RURY I ZŁĄCZA

Nawet przy właściwym stosowaniu okres użytkowania węży między generatorem ciśnienia materiału 
a urządzeniem dozującym jest ograniczony przez czynniki zewnętrzne.

Codziennie sprawdzać węże i rury oraz złączki i w razie potrzeby wymieniać.
Ponadto użytkownik musi sprawdzać regularnie węże w ustalonych przez niego okresach 
czasu pod kątem zużycia i uszkodzeń. Czynność tę należy dokumentować.
Wąż należy wymienić, gdy tylko zostanie przekroczony jeden z dwóch następujących 
okresów:

- 6 lat od daty zaprasowania (patrz wybicie na armaturze).
- 10 lat od daty nadruku na wężu.

Wybicie na armaturze Znaczenie

xxx bar Ciśnienie

rrmm Dana zaprasowania (rok/miesiąc)

XX Kod wewnętrzny

Nadruk na wężu Znaczenie

WAGNER Nazwa / producent

rrmm Data produkcji (rok/miesiąc)

xxx bar (xx MPa)
np. 270 barów (27 MPa)

Ciśnienie

XX Kod wewnętrzny

DNxx (np. DN10) Średnica znamionowa
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8.2.5 WYMIANA WĘŻA MATERIAŁOWEGO

1. Wypłukać i wyczyścić pistolet natryskowy zgodnie z rozdziałem 
8.1.2.

B_5048

B

A

2. Zredukować ciśnienie w pistolecie natryskowym i urządzeniu 
wytwarzającym ciśnienie materiału zgodnie z rozdziałem 7.2.2.

3. Zabezpieczyć pistolet natryskowy za pomocą blokady cyngla.

Wąż materiałowy
4. Klucz płaski B założyć od dołu przyłącza węża materiałowego i 

przytrzymać.
5. Kluczem płaskim A odkręcić nakrętkę węża materiałowego.

Montaż
6. Przykręcić ręcznie wąż materiałowy i dokręcić go oboma kluczami.

Opis
Klucz A Klucz B

Wielkość klucza Wielkość klucza
PROTEC GM 1-350/530 z 
filtrem NPS1/4"

17 mm 19 mm
0,67 inch 0,75 inch

8.2.6 WYMIANA USZCZELKI DYSZY

Obsada dyszy PT-HD GM1

B_5051

A

B

D
C

1. Wypłukać i wyczyścić pistolet natryskowy zgodnie z 
rozdziałem 8.1.2.

2. Sprawdzić, czy w systemie nie występuje ciśnienie i czy 
pistolet jest zabezpieczony.

3. Zdjąć dyszę obrotową (A).
4. Odkręcić obsadę dyszy (B).
5. Siodełko (C) i uszczelkę dyszy (D) wyjąć ostrożnie 

śrubokrętem.
6. W obsadę dyszę włożyć uszczelkę (D) i nowe siodełko 

(C), zwracając uwagę na właściwą pozycję (patrz 
ilustracja).

7. Przykręcić obsadę dyszy na pistolecie natryskowym i 
wsunąć dyszę obrotową (A) w otwór.

Końcówka dyszy obrotowej musi być skierowana 
do przodu w kierunku aplikacji.

Obsada dyszy WAGNER Tip 7/8 UNF
1. Wypłukać i wyczyścić pistolet natryskowy zgodnie z rozdziałem 8.1.2.
2. Sprawdzić, czy w systemie nie występuje ciśnienie i czy pistolet jest zabezpieczony.
3. Wymienić uszczelkę zgodnie z dodatkiem do instrukcji WAGNER Tip (nr katalogowy - patrz 

rozdział 1.3).

Zabezpieczenie przed dotknięciem 7/8 UNF
1. Wypłukać i wyczyścić pistolet natryskowy zgodnie z rozdziałem 8.1.2.
2. Sprawdzić, czy w systemie nie występuje ciśnienie i czy pistolet jest zabezpieczony.
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3. Odkręcić zabezpieczenie przed dotknięciem. Wyjąć uszczelkę dyszy.
4. Włożyć nową uszczelkę. Kompletne zabezpieczenie przed dotknięciem przykręcić na 

pistolecie natryskowym. Dokręcić zabezpieczenie przed dotknięciem kluczem płaskim o 
rozwartości 27 mm.

8.2.7 WYMIANA LUB WYCZYSZCZENIE FILTRA WTYKOWEGO

1. Wypłukać i wyczyścić pistolet natryskowy zgodnie z rozdziałem 8.1.2.
2. Zredukować ciśnienie w pistolecie natryskowym i urządzeniu wytwarzającym ciśnienie 

materiału zgodnie z rozdziałem 7.2.2.
3. Zabezpieczyć pistolet natryskowy za pomocą blokady cyngla.
4. Odkręcić obudowę filtra (A) za pomocą pałąka ochronnego (B) z wbudowanym kluczem 

sześciokątnym.
5. Wyjąć filtr wtykowy (C) z obudowy filtra (A).
6. Wyczyścić dokładnie środkiem czyszczącym obudowę filtra i uchwyt pistoletu.

Montaż
7. Włożyć nowy filtr wtykowy (C) do obudowy filtra (A) z otworem skierowanym w dół. 

Sprawdzić stan i właściwe położenie uszczelki (F).
Wskazówka: W razie uszkodzenia uszczelki (F) należy ją również wymienić (nr kat. 364340).

8. Wkręcić i dokręcić obudowę filtra (A) z pałąkiem ochronnym.

Wskazówka: Jeśli filtr wtykowy (C) zablokuje się w króćcu filtra (E), należy zdjąć uchwyt pistoletu (D) 
i wyjąć ostrożnie filtr (C).

demontaż

Pozycja montażu 
uszczelki 

(F)

B_5047

A

B

C
D

C

F

E
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9 WYSZUKIWANIE USTEREK
Usterka Przyczyna Sposób usuwania Patrz rozdział
Niewystarczająca siła 
wyrzucenia materiału

Za mała dysza. Dobrać większą dyszę. 12
Ciśnienie materiału zbyt 
niskie.

Zwiększyć ciśnienie materiału.

Zatkany filtr pistoletu lub filtr 
wysokociśnieniowy pompy.

Wyczyścić lub wymienić filtr. 8.2.7

Zatkana dysza. Wyczyścić dyszę. 7.2.4 / 7.2.5
Niedobranie do siebie filtra i 
dyszy.

Wymienić filtr i/lub dyszę. 7.2.3 i 8.2.7

Droga działania popychacza 
zaworu zbyt krótka.

Wymienić jednostkę popychacza 
zaworu.

Patrz instrukcja 
serwisowa

Niewłaściwy kształt 
natryskiwanej mgły

Dysza zużyta. Wymienić dyszę. 7.2.3
Ciśnienie materiału zbyt 
niskie.

Zwiększyć ciśnienie materiału w 
pompie.

Zbyt wysoka lepkość 
aplikowanego materiału.

Aplikowany materiał rozcieńczyć 
według zaleceń producenta.

Dysza częściowo zatkana. Wyczyścić dyszę. 7.2.4 i 7.2.5
Wyciek materiału na 
obsadzie dyszy

Uszkodzona uszczelka obsady 
dyszy lub zabezpieczenia 
przed dotknięciem.

Wymienić uszczelkę lub zestaw 
uszczelek.

8.2.6

Wyciek materiału z 
korpusu pistoletu

Nieszczelna uszczelka w 
jednostce popychacza 
zaworu.

Wymienić jednostkę popychacza 
zaworu.

Patrz instrukcja 
serwisowa

Wyciek materiału z dyszy
(pistolet natryskowy nie 
zamyka się do końca)

Uszkodzona kulka zaworu. Wymienić jednostkę popychacza 
zaworu.

Patrz instrukcja 
serwisowa

Uszkodzone gniazdo zaworu. Wymienić element przejściowy.
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10 NAPRAWY
10.1 PERSONEL REMONTOWY

Prace naprawcze muszą być starannie wykonywane przez wykwalifikowany i przeszkolony 
personel. Podczas instruktażu należy poinformować o specyficznych zagrożeniach. Naprawy należy 
wykonywać zgodnie z odpowiednią instrukcją serwisową (nr katalogowy - patrz rozdział 1.3).

Podczas prac naprawczych mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Niebezpieczeństwo dla zdrowia spowodowane wdychaniem oparów rozpuszczalnika
- Stosowanie nieodpowiednich narzędzi i środków pomocniczych

Osoba uprawniona musi zapewnić, że po zakończeniu naprawy sprawdzony zostanie bezpieczny 
stan urządzenia.

11 UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
W przypadku złomowania urządzeń zaleca się selektywną utylizację materiałów.

Zastosowano poniższe materiały:

Stal szlachetna Aluminium Tworzywa sztuczne Stop twardy

Materiały zużywalne (lakiery, kleje, środki płuczące i czyszczące) należy utylizować zgodnie z 
postanowieniami i przepisami ustawowymi.
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12 AKCESORIA
Obsada dyszy / zabezpieczenie przed dotknięciem: patrz rozdział 13.2

12.1 DYSZE DO OBSADY DYSZY PT-HD GM1

Tabela dysz WAGNER Profi Tip HD

Nr kat. 

1006 x x x
Aby ustalić numer katalogowy dyszy, należy znaleźć numer w tabeli i zastąpić 
trzy znaki xxx.
Przykład: Dysza 411 ma numer katalogowy 1006411. B

_0
67

44

Rozmiar Kąt aplikacji Filtr materiału Otwór Natężenie przepływu 
materiału*

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° (oczka) cal mm l/min gal/min
07 *** 407

20
0

0,007 0,18 0,21 0,055
09 *** 209 309 409 509 609 0,009 0,23 0,23 0,061

11 111 211 311 411 511 611

15
0 0,011 0,28 0,34 0,090

13 113 213 313 413 513 613 813

10
0

0,013 0,33 0,50 0,132
15 115 215 315 415 515 615 715 815 0,015 0,38 0,68 0,180
17 217 317 417 517 617 717

50

0,017 0,43 0,88 0,232
19 219 319 419 519 619 719 819 0,019 0,48 1,09 0,288
21 221 421 521 621 821

30
0,021 0,53 1,31 0,346

23 223 423 523 623 723 823 0,023 0,58 1,63 0,431
25 225 425 525 625 825 0,025 0,64 1,92 0,507
27 227 427 527 627 827 0,027 0,69 2,25 0,594
29 629 0,029 0,75 2,58 0,682
31 231 431 531 631 0,031 0,79 2,95 0,779
35 235 435 535 635 0,035 0,89 3,80 1,004
43 243 543 0,043 1,10 5,00 1,321
52 552 0,052 1,30 6,14 1,622

51 104 152 203 254 305 356 406 * Testy wykonane z użyciem wody przy ciśnieniu 100 barów
** Szerokość strumienia aplikacji przy odległości ok. 30 cm od 

obiektu i ciśnieniu 110 barów (11 MPa) z użyciem lakieru 
56 DIN/4 sekundy

*** Możliwe różnice szerokości strumienia aplikacji

(2,0) (4,0) (6,0) (8,0) (10,0) (12,0) (14,0) (16,0)

Szerokość strumienia aplikacji w mm (inch) **

Tabela dysz PROTEC Tip

Nr kat. 556 x x x
Aby ustalić numer katalogowy dyszy, należy znaleźć numer w tabeli i zastąpić 
trzy znaki xxx.
Przykład: Dysza 417 ma numer katalogowy 556417. B

_0
67

45

Rozmiar Kąt aplikacji Filtr materiału Otwór Natężenie przepływu 
materiału*

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° (oczka) cal mm l/min gal/min
13 113 213 313 413 200

15
0

10
0

0,013 0,33 0,50 0,15
15 115 215 315 415 515 815 0,015 0,38 0,70 0,19
17 117 217 317 417 517 617 817

50

0,017 0,43 0,85 0,22
19 119 219 319 419 519 619 0,019 0,48 1,00 0,26
21 221 321 421 521 621

30

0,021 0,53 1,20 0,32
23 223 323 423 523 0,023 0,58 1,40 0,37
25 225 325 425 525 0,025 0,64 1,60 0,42
31 531 0,031 0,79 2,25 0,60
33 0,033 0,84 2,50 0,66
35 535 0,035 0,89 2,80 0,74
51 0,051 1,30 5,20 1,38
55 0,055 1,40 6,00 1,59
61 0,061 1,55 7,50 1,98
65 0,065 1,65 9,00 2,38

51 104 152 203 254 305 356 406 * Testy wykonane z użyciem wody przy ciśnieniu 100 barów
** Szerokość strumienia aplikacji przy odległości ok. 30 cm od 

obiektu i ciśnieniu 110 barów (11 MPa) z użyciem lakieru 
56 DIN/4 sekundy

(2,0) (4,0) (6,0) (8,0) (10,0) (12,0) (14,0) (16,0)

Szerokość strumienia aplikacji w mm (inch) **
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12.2 DYSZE DO OBSADY DYSZY WAGNER TIP 7/8 UNF

Tabela dysz WAGNER Tip

Nr kat. 

1088 x x x
Aby ustalić numer katalogowy dyszy, należy znaleźć numer w tabeli i zastąpić 
trzy znaki xxx.
Przykład: Dysza 411 ma numer katalogowy 1088411. B_06742

Rozmiar Kąt aplikacji Filtr materiału Otwór Natężenie przepływu 
materiału*

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° (oczka) cal mm l/min gal/min
07 *** 407

20
0

0,007 0,18 0,21 0,055
09 *** 209 309 409 509 609 0,009 0,23 0,23 0,061

11 111 211 311 411 511 611

15
0 0,011 0,28 0,34 0,090

13 113 213 313 413 513 613 813

10
0

0,013 0,33 0,50 0,132
15 115 215 315 415 515 615 715 815 0,015 0,38 0,68 0,180
17 217 317 417 517 617 717

50

0,017 0,43 0,88 0,232
19 219 319 419 519 619 719 819 0,019 0,48 1,09 0,288
21 221 421 521 621 821

30

0,021 0,53 1,31 0,346
23 223 423 523 623 723 823 0,023 0,58 1,63 0,431
25 225 425 525 625 825 0,025 0,64 1,92 0,507
27 227 427 527 627 827 0,027 0,69 2,25 0,594
29 629 0,029 0,75 2,58 0,682
31 231 431 531 631 0,031 0,79 2,95 0,779
35 235 435 535 635 0,035 0,89 3,80 1,004
43 243 543 0,043 1,10 5,00 1,321
52 552 0,052 1,30 6,14 1,622

51 104 152 203 254 305 356 406 * Testy wykonane z użyciem wody przy ciśnieniu 100 barów
** Szerokość strumienia aplikacji przy odległości ok. 30 cm od 

obiektu i ciśnieniu 110 barów (11 MPa) z użyciem lakieru 
56 DIN/4 sekundy

*** Możliwe różnice szerokości strumienia aplikacji

(2,0) (4,0) (6,0) (8,0) (10,0) (12,0) (14,0) (16,0)

Szerokość strumienia aplikacji w mm (inch) **

12.3 DYSZE DO ZABEZPIECZENIA PRZED DOTKNIĘCIEM 7/8 UNF

Tabela dysz Standard Tip

Nr kat. 90 x x x
Aby ustalić numer katalogowy dyszy, należy znaleźć numer w tabeli i zastąpić 
trzy znaki xxx.
Przykład: Dysza 411 ma numer katalogowy 90411. B

_0
67

43

Rozmiar Kąt aplikacji Filtr materiału Otwór Natężenie przepływu 
materiału*

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° (oczka) cal mm l/min gal/min
07 *** 407 507

20
0

0,007 0,18 0,21 0,055
09 *** 209 309 409 509 609 0,009 0,23 0,23 0,061

11 111 211 311 411 511 611

15
0 0,011 0,28 0,34 0,090

13 113 213 313 413 513 613 813

10
0

0,013 0,33 0,50 0,132
15 115 215 315 415 515 615 715 815 0,015 0,38 0,68 0,180
17 217 317 417 517 617 717

50

0,017 0,43 0,88 0,232
19 219 319 419 519 619 719 819 0,019 0,48 1,09 0,288
21 221 421 521 621 821

30

0,021 0,53 1,31 0,346
23 223 423 523 623 723 823 0,023 0,58 1,63 0,431
25 225 425 525 625 825 0,025 0,64 1,92 0,507
27 227 427 527 627 827 0,027 0,69 2,25 0,594
29 629 0,029 0,75 2,58 0,682
31 231 431 531 631 0,031 0,79 2,95 0,779
35 235 435 535 635 0,035 0,89 3,80 1,004
39 839 0,039 0,99 4,32 1,141
43 243 543 0,043 1,10 5,00 1,321
52 552 0,052 1,30 6,14 1,622

51 104 152 203 254 305 356 406 * Testy wykonane z użyciem wody przy ciśnieniu 100 barów
** Szerokość strumienia aplikacji przy odległości ok. 30 cm od 

obiektu i ciśnieniu 110 barów (11 MPa) z użyciem lakieru 
56 DIN/4 sekundy

*** Możliwe różnice szerokości strumienia aplikacji

(2,0) (4,0) (6,0) (8,0) (10,0) (12,0) (14,0) (16,0)

Szerokość strumienia aplikacji w mm (inch) **
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13 CZĘŚCI ZAPASOWE / WYMIENNE

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niewłaściwa konserwacja/naprawa!
Zagrożenie życia i uszkodzenia urządzenia.

Naprawa i wymiana części może być wykonywana tylko przez dział serwisu firmy WAGNER 
lub przez personel dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami.
Naprawiać i wymieniać jedynie części przyporządkowane do urządzenia i podane w rozdziale 
„Części zamienne”.
Przed rozpoczęciem wszelkich czynności przy urządzeniu i podczas przerw w pracy:

- Zredukować ciśnienie w pistolecie i urządzeniu.
- Zabezpieczyć pistolet natryskowy przed przypadkowym uruchomieniem.
- Odciąć dopływ energii i sprężonego powietrza.

Podczas wykonywania wszelkich prac przestrzegać instrukcji obsługi i konserwacji.

13.1 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Aby zapewnić sprawną dostawę części zamiennych, należy podać następujące dane:

Numer katalogowy, nazwa i liczba sztuk

Ilość sztuk nie musi się zgadzać z numerami podanymi w kolumnach „ “ na listach. Jest to jedynie 
informacja o częstotliwości występowania danej części w podzespole.
Poza tym do sprawnej realizacji zamówienia wymagane są następujące dane:

adres do rachunku
adres wysyłki
nazwisko osoby do kontaktu
rodzaj dostawy (zwykła przesyłka, tryb przyspieszony, przesyłka lotnicza, kurier itd.)

Oznaczenia na wykazach części zamiennych.

Objaśnienia do kolumny „ “ (oznaczenie) w kolejnych wykazach części zamiennych:
Część zużywalna
Znajduje się w zestawie serwisowym

Wskazówka: części te nie są objęte gwarancją.
Nie należy do wyposażenia standardowego, dostępny na życzenie.
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13.2 LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO PISTOLETU RĘCZNEGO PROTEC GM 1-350/530

1

2
3

14

15

11
4

4

13
12

8

16a 17a

9

18

10

9

19

16 Nm ; 
11.8 lbft

70 Nm;
51.6 lbft

5

7

6

3 Nm;
2.2 lbft

B_06730

6

16b 17b

16c
17c
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35 MPa
Nr kat.

53 MPa
Nr kat. Nazwa

1 1 2349286 2349287 PROTEC GM 1
2 1 2346614 Uchwyt ręczny
3 1 2353559 Obudowa filtra z pałąkiem ochronnym

4
1 -- 2353599 Cyngiel 4-palcowy
1 2353600 -- Cyngiel 2-palcowy

5 1 347335 Sprężyna dociskowa

6
1 -- 2353606 Nakrętka mocująca 530 barów
1 2353607 -- Nakrętka mocująca 350 barów

7 1 2353556 Jednostka popychacza zaworu

8
1 2353546 Element przejściowy „G“ 7/8-14-UNF
1 2353547 Element przejściowy „F“ 11/16-16-UN

9 2 9910403 Nakrętka kołpakowa
10 1 2343085 Sworzeń
11 1 2353611 Króciec filtra z uszczelką
12 1 2353613 Korpus pistoletu
13 2 43411 Trzpienie uruchamiające
14 1 364340 Uszczelka filtra

15

1 -- Filtr wtykowy biały (zgrubny), 50 oczek na cal*
1 2315723 * Filtr wtykowy czerwony (dokładny), 200 oczek na cal – 10 szt.

1 2315724
* Filtr wtykowy niebieski (średnio dokładny), 150 oczek na cal – 10 
szt.

1 2315725 * Filtr wtykowy żółty (średnio dokładny), 100 oczek na cal – 10 szt.
1 2315726 * Filtr wtykowy biały (zgrubny), 50 oczek na cal – 10 szt.
1 2365429 * Filtr wtykowy zielony (zgrubny), 30 oczek na cal – 10 szt.

16a
1 --

Zestaw uszczelek metalowych PT-HD GM1
 Znajduje się w zakresie dostawy pistoletu ręcznego PROTEC Tip 

556xxx
1 2367857 Zestaw uszczelek metalowych PT-HD GM1 – 5 szt.
1 2353548 Zestaw uszczelek z tworzywa sztucznego PT-HD GM1 – 5 szt.

16b 1
2371335 Uszczelka

16c 1

17a 1 2353549
Obsada dyszy PT-HD GM1

 Do Profi Tip HD 1006xxx i PROTEC Tip 556xxx

17b 1 2371338
Obsada dyszy WAGNER Tip 7/8 UNF

 Do WAGNER Tip 1088xxx

17c 1 2371336
Zabezpieczenie przed dotknięciem 7/8 UNF

 Do Standard Tip 90xxx (nie do Standard Tip plus)
18 1 9992590 Loctite® 222
19 1 9992804 Loctite® 648

20
1 2353551

Zestaw serwisowy GM1 z elementem przejściowym „G“ 7/8-14-UNF 
(poz. 8)

1 2356832
Zestaw serwisowy GM1 z elementem przejściowym „F“ 11/16-16-
UN (poz. 8)

 Części zużywające się
 = Znajduje się w zestawie serwisowym
  Nie należy do wyposażenia podstawowego, lecz jest dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
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14 GWARANCJA I DEKLARACJE ZGODNOŚCI
14.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

Zgodnie z rozporządzeniem UE obowiązującym od dnia 01.01.1990 r. odpowiedzialność za produkt 
spoczywa na producencie jedynie wówczas, gdy wyprodukował on wszystkie części lub wyraził 
zgodę na ich stosowanie, oraz w przypadku, gdy montaż, eksploatacja i konserwacja urządzenia 
przebiegały w sposób prawidłowy.
Zastosowanie osprzętu i części zamiennych innych producentów może spowodować częściowe lub 
zupełne wykluczenie odpowiedzialności.
Stosowanie oryginalnego osprzętu i oryginalnych części zamiennych WAGNER daje gwarancję 
przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

14.2 ROSZCZENIE Z TYTUŁU GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na zakupione urządzenie w następującym zakresie:
Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub dostawy – w zależności od swojej 
decyzji – części, które w okresie 24 miesięcy przy pracy jednozmianowej, 12 miesięcy przy pracy 
dwuzmianowej i 6 miesięcy przy pracy trzyzmianowej od dnia przekazania ich nabywcy staną się 
częściowo lub całkowicie bezużyteczne wskutek wady powstałej przed przekazaniem produktu, 
w szczególności wskutek wadliwej konstrukcji, zastosowania nieodpowiednich materiałów lub 
niewłaściwego wykonania.
Decyzja o wymianie lub naprawie urządzenia lub jego części leży w gestii producenta. 
Producent pokrywa wszelkie wydatki związane z realizacją gwarancji, w szczególności koszty 
transportu, robocizny i materiałów, z wyjątkiem sytuacji, gdy nakłady ulegną zwiększeniu 
wskutek przetransportowania urządzenia poza siedzibę zamawiającego. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane w całości lub częściowo następującymi czynnikami:
Niewłaściwe zastosowanie, nieprawidłowa instalacja i naprawa przez nabywcę lub osoby trzecie, 
naturalne zużycie, błędna obsługa lub konserwacja, zastosowanie niewłaściwych materiałów 
powłokowych i zamiennych, wpływów natury chemicznej, elektrochemicznej i elektrycznej, o ile 
uszkodzenia te nie powstały z winy producenta.
Ścierne materiały powłokowe, m.in. minia ołowiana, zawiesiny, glazury, płyny ścierne, farby cynkowe 
itp., skracają okres użytkowania zaworów, uszczelnień, pistoletów natryskowych, dysz, cylindrów, 
tłoków itd. Oznaki zużycia spowodowane powyższymi czynnikami nie podlegają gwarancji. 
Komponenty, które nie zostały wyprodukowane przez firmę WAGNER, są objęte gwarancją 
przewidzianą przez właściwych producentów.
Wymiana uszkodzonej części nie skutkuje przedłużeniem okresu gwarancji urządzenia.
Urządzenie należy poddać kontroli bezpośrednio po odbiorze. Aby nie dopuścić do utraty gwarancji, 
jawne wady należy zgłosić dostawcy lub producentowi w formie pisemnej przed upływem 14 dni 
od daty otrzymania urządzenia. Producent zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania naprawy 
gwarancyjnej innemu podmiotowi. Podstawą świadczenia gwarancyjnego jest okazanie faktury 
zakupu lub potwierdzenia odbioru dostawy. Jeśli podczas kontroli okaże się, że roszczenie z tytułu 
gwarancji jest bezpodstawne, naprawa urządzenia zostanie wykonana na koszt kupującego. Tego 
rodzaju odrzucenie roszczenia nie oznacza ograniczenia roszczeń wymaganych przepisami prawa 
ani tych, które zostały określone w ogólnych warunkach handlowych producenta.

Wagner International AG
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14.3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja:

PROTEC GM 1-350
PROTEC GM 1-530

jest zgodna z poniższymi dyrektywami:

2006/42/WE
2014/34/UE

Zastosowane normy, zwłaszcza:

EN ISO 12100:2010 EN 1127-1:2011
EN 1953:2013 EN 13463-1:2009
EN ISO 13732-1:2008 EN 13463-5:2011
EN 14462:2015 EN ISO/IEC 80079-34:2011

Zastosowane krajowe specyfikacje techniczne, zwłaszcza:

Przepisy DGUV 100-500 rozdział 2.29 TRGS 727
Przepisy DGUV 100-500 rozdział 2.36

Oznaczenie: II 2G X

Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności UE jest dołączona do produktu. Można ją także zamówić u autoryzowanego 
przedstawiciela firmy WAGNER podając produkt i numer seryjny.

Numer katalogowy: 2355332
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