ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МАШИНИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

CIMEX X990

X990

ПРИЛОЖЕНИЕ

МАШИНА ЗА
БЕЗВЪЗДУШНО
БОЯДИСВАНЕ С
МЕМБРАННА
ПОМПА

Разработена специално за нуждите на индустрията
и довършителните дейности във високото строителство,
тази машина покрива всички изисквания на бранша за
производителност при работа на големи строителни
обекти.
професионално

С регулируем дебит - до 16 л./мин и два пистолета,
X990 е предназначена за ежедневно професионално
безвъздушно боядисване на големи площи.
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В Индустрията машината намира приложение при
боядисване на вагони, цистерни, контейнери, кораби и
плавателни съдове, метални конструкции, покриви,
тръбопроводи и др.

бр.

ПИСТОЛЕТА за

ДЕБИТ

БОЯДИСВАНЕ

2. СМУКОТЕЛЕН МАРКУЧ
3. БАЙПАСЕН МАРКУЧ
4. ОСНОВЕН КЛАПАН ЗА ПРЪСКАНЕ
5. СТАРТ/СТОП БУТОН

• Бои на варова основа
• Бои на водна основа
• Бои на химическа
основа
• Латекс

Дълбочинен грунд
Лакове
Хидроизолационни бои
Дисперсионни бои
Фасадни бои
Епоксидни бои
Полиуретанови бои
Силикатни бои
Блажни бои

BAR

1. РАМА С КОЛЕЛА

С машината можете да нанасяте следните видове
материали:

6. РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕТО
7. 2 РАБОТНИ ПИСТОЛЕТА
8. ФИЛТЪР
9. 2 БРОЯ МАРКУЧИ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
10. 2 БРОЯ УДЪЛЖИТЕЛИ ЗА ПИСТОЛЕТ
7
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МАШИНИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

l/min

ГАРАНЦИЯ

В Строителството Х990 е верен помощник при
боядисване на големи площи като паркинги, цехове,
фасади, спортни зали. А с 50м. маркуч лесно боядисвате
високи сгради, индустриални комини и халета, без да е
необходимо машината да се намира непосредствено до
вас.

2

160 16

ГОДИНИ
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Предназначена за ежедневно
безвъздушно боядисване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Захранващо напрежение

220±10%/50HZ

Присъединителна мощност

3000 W

Двигател

Безчетков DC (BLDC)

Помпа

Бутална с дълго бутало (LP)

Макс. налягане

228 bar / 3300PSI

Макс. раб. налягане

160 Bar

Макс. размер на дюзата

Номер 635

Стандартна дюза в комплекта

623 /0.023"/

Дебит

16 л./мин.

Дължина на маркуча

10 m

Макс.дължина на маркуча за високо налягане

50 m

Тегло

55 кг

Стандартно окомплектована с два маркуча от по 10 м., машината ви предлага допълнителна гъвкавост. Като снадите
маркучите ще получите машина за боядисване с маркуч 20 м. Високо-дебитната мембранна помпа, без проблем може да
захрани едновременно 2 работни пистолета с по 20 метра. При необходимост от боядисване с голяма дължина можете да
използвате и дължина от 50 метра (снадени маркучи). Това спестява значително време за при презареждане на баките с
боя, както и позволява машината да остане позиционирана на земята, докато майстора работи от разстояние.
Задвижването на мембранната помпа на машината за боядисване се осъществява от индукционен монфазен електродвигател с мощност 3 kW, гарантиращ висока надеждност без необходимост от поддръжка.

Вляво се намира изходът за високо налягане, към който се присъединяват маркучите на пистолетите за боядисване.
При работа с един пистолет, към свободния изход можете да прикачите манометър за налягане, който също е включен
в стандартната окомплектовка.
2 броя удължители по 45см. могат да бъдат свързано, към един пистолет и така с 90 см. Удължение лесно можете да
боядисвате тавани без необходимост от поплзване на стълби.
За удобство при транспортиране, машината е снабдена с надуваеми гумени колела и стабилна удобна ръкохватка.

ОКОМПЛЕКТОВКА
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От дясната страна на помпата са разположени кранът за обезвъздушаване и регулаторът на налагане.

• Машина за безвъздушно боядисване
• 2бр. Маркуч за високо налягане 10m

• 2бр. Удължител за пистолет 45см.
• 2бр. Дюза за боядисване - 623
• Манометър за налягане
• Сонда за засмукване на боя с филтър
• Транспортна количка с колела
• Масло за смазване и поддръжка + Филтър
• Гаранционна карта + Ръководство

МАШИНИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

• 2бр. Пистолет за боядисване и шпакловане

1.
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК.
1.1
Щепсълът на електроинструмента трябва да е подходящ за използвания контакт.
1.2.
Избягвайте допира на тялото ви до заземени тела. Когато тялото ви е заземено
рискът от токов удар е по-голям.
1.3.
Не използвайте захранващия кабел за цени за които не е предвиден.
1.4.
Предпазвайте своя електроинструмент от влага и дъжд. Ако се нялага
използването му във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.
1.5.
При работа на вън, използвайте само удължителни кабели за работа на открито.

4.
СТАРТИРАНЕ НА РАБОТА.
4.1.
Маркуч за високо налягане, пистолет за пръскане и
смазочна течност.
4.1.1. Ако не е поставен, завийте манометъра към изхода за високо налягане (фиг. 1).
4.1.2. Завийте маркучите за високо налягане (9) към манометъра (фиг. 1).

Фиг. 1
4.1.3. Завийте пистолетите за пръскане (7) с избрания връх върху маркучите за
високото налягане(9).
4.1.4. Затегнете здраво гайките на свързаните елементи, така че покривният материал
(боята) да не изтича.
4.1.5. Напълнете маслената чаша с бутална смазка. Не използвайте твърде много
смазочен материал, т.е. уверете се, че той не попада в контейнера за покриващ материал
(боя).

МАШИНИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

3.
ВНИМАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИНСТРУМЕНТИТЕ.
3.1.
Не използвайте електроинструмент чийто пусков прекъсвач е повреден.
3.2.
Винаги изключвайте щепсъла от захранващата мрежа (или премахнете
акумулаторната батерията) когато правите промени по настройките или няма да
използвате електроинструмента за определено време.
3.3.
Използвайте електроинструментите само по предназначение и не ги
претоварвайте.
3.4.
Винаги съхранявайте електроинструментите на труднодостъпни за деца места.
3.5.
Винаги използвайте инструментите съобразно инструкциите на производителя.
3.6.
Ремонтът на дефектирали електроинструменти да се извършва само от
квалифицирани специалисти и използването на оригинални резервни части.
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2.
БЕЗОПАСЕН НАЧИН НА РАБОТА.
2.1
Не използвайте инструмента когато сте под влияние на алкохол, наркотични или
упойващи вещества.
2.2.
Винаги работете с предпазващо работно облекло и с предпазни работни очила.
2.3.
Преди да включите уреда към захранващото напрежение, се уверете, че пусковия
прекъсвач е в изключено положение и, че всички помощни инструменти са отстранени от
електроинструмента.
2.4.
Работете с подходящо облекло. Избягвайте широки дрехи и накити.
2.5.
Работете в стабилно положение и пазете ръвновесие.

4.5.

Техника за пръскане
Ключът към добрата бояджийска работа е равномерното покритие по цялата
повърхност. Дръжте ръката си с постоянна скорост и поддържайте пистолета за пръскане
на постоянно разстояние от повърхността. Най-доброто разстояние за пръскане е от 25
до 30 см.
Дръжте пистолета за пръскане под прав ъгъл към повърхността. Това означава да
движите цялата си ръка напред-назад, а не само да огъвате китката си. Дръжте
пистолета за пръскане перпендикулярно на повърхността. Пистолетът за пръскане
трябва да се движи, когато спусъка е издърпан и освободен. Припокривайте всяко
нанасяне с около 30%. Това ще осигури равномерно покритие.

Фиг. 2

МАШИНИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

4.4.
Включване на устройството в действие с материал за покритие (боя).
4.4.1. Потопете всмукателната тръба (12) и маркуча за връщане (13) в контейнера за
покриващ материал.
4.4.2. Завъртете копчето за управление на налягането обратно на часовниковата стрелка
(10) на минимално налягане.
4.4.3. Отворете предпазния клапан (9), положение на клапана - циркулация.
4.4.4. Включете устройството (8).
4.4.5. Изчакайте, докато материалът за покритие се отдели от байпасния маркуч (3).
4.4.6. Затворете основния клапан за пръскане (4), позиция на клапана - спрей.
4.4.7. Задействайте пистолета за пръскане няколко пъти и напръскайте в колекторен
контейнер, докато покриващият материал започне да излиза от пистолета без
прекъсване.
4.4.8. Увеличете налягането до желаното, като бавно въртите регулатора за налягане
(6). Винаги завъртайте копчето за контрол на налягането до най-ниската степен с добро
пулверизиране.
4.4.9. Уредът е готов за пръскане.

SD - 05/2021 - X990 - 4

4.3. Почистване при първоначално пускане в експлоатация.
4.3.1. Потопете маркуча за връщане на смукателната тръба в контейнер с подходящо
почистващо средство.
4.3.2. Завъртете копчето за управление на налягането (6) обратно на часовниковата
стрелка на минимално налягане.
4.3.3.Отворете предпазния клапан, положение на клапана - циркулация.
4.3.4. Включете устройството, чрез натискане на старт / стоп бутон (5).
4.3.5. Изчакайте, докато почистващият агент се отдели от връщащия маркуч (13).
4.3.6. Затворете предпазния клапан (9), позиция на клапана - спрей.
4.3.7. Натиснете спусъка на пистолета за пръскане.
4.3.8. Напръскайте почистващия агент от устройството в отворен колекторен контейнер.

4.6.
Работа с маркуча за високо налягане
Уредът е оборудван с маркуч за високо налягане, специално подходящ за бутални помпи.
С маркуча за високо налягане трябва да се работи внимателно.
4.6.1. Избягвайте остри завои и огъвания: най-малкият радиус на огъване е около 20 cm.
4.6.2. Предпазвайте го от остри предмети и ръбове.
4.6.3. Никога не дърпайте маркуча за високо налягане, за да преместите устройството.
4.6.4. Уверете се, че маркучът за високо налягане не може да се завърти.
4.7.
Прекъсване на работата
4.7.1. Отворете клапанът за пръскане (4), положение на клапана - циркулация.
4.7.2. Изключете устройството.
4.7.3. Завъртете копчето за контрол на налягането (6) обратно на
часовниковата
стрелка до минимално налягане.
4.7.4. Издърпайте спусъка на пистолета за пръскане (7), за да освободите налягането от
маркуча за високо налягане (9) и пистолета за пръскане (7).
Почистване на уреда (изключване)
Чистото състояние е най-добрият метод за осигуряване на работа без проблеми.
След като приключите с пръскането, почистете уреда. При никакви обстоятелства не
трябва да оставяте остатъчният покривен материал (боя) да изсъхне и да се втвърди в
устройството. Почистващият
агент, използван за почистване (само с точка на
запалване над 21 ° C), трябва да е подходящ за използвания покривен материал.
4.8.1. Отстранете смукателния маркуч от покриващия материал.
4.8.2. Затворете предпазния клапан, позиция на клапана - спрей).
4.8.3. Включете устройството.
4.8.4. Издърпайте спусъка на пистолета за пръскане, за да изпомпате останалия
материал за покритие от смукателния маркуч, маркуча за високо налягане и пистолета
за пръскане, в отворен контейнер.
4.8.5. Потопете смукателния маркуч с връщащия маркуч в контейнер с подходящо
почистващо средство.
4.8.6. Завъртете копчето за контрол на налягането обратно на часовниковата стрелка
до минимум.
4.8.7. Отворете предпазния клапан, позиция на клапана - циркулация.
4.8.8. Изпомпвайте подходящ препарат за почистване за няколко минути.
4.8.9. Затворете предпазния клапан, позиция на клапана - спрей.
4.8.10. Натиснете спусъка на пистолета за пръскане.
4.8.11. Изпомпвайте останалия почистващ препарат в отворен контейнер, докато
устройството се изпразни.
4.8.12. Изключете устройството.
4.9.

Фиг. 3

МАШИНИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

Почистване на всмукателен филтър.
Чистият смукателен филтър винаги гарантира максимум количество покриващ
материал, постоянно налягане на пръскане и безпроблемно функциониране на
устройството.
4.9.1. Развийте филтъра (фиг. 3) от всмукателната тръба.
4.9.2. Почистете (с твърда четка и подходящ препарат) или сменете филтъра.
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4.8.

5.
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ
5.1. Винаги поддържайте уреда и захранващия кабел чисти и далеч от деца.
5.2. При възникване на повреда в захранващия кабел или в машината, потърсете
оторизиран сервиз за електроинструменти CIMEX или се обърнете
към
търговския
обект от който сте го закупили. Повече информация може да намерите на www.cimex.bg
6.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Не изхвърляйте електроуреди и опаковките им заедно с битови отпадъци.
Съобразно директивата на EC 2002/96/EG относно износени
електрически уреди и
отразяването й в националното законодателство,
износените електроуреди следва
да се събират отделно и да се предават
за рециклиране според изискванията за
опазване на околната среда.

МАШИНИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

4.11. Почистване на безвъздушен пистолет за пръскане
4.11.1. Изплакнете пистолета за безвъздушно пръскане с подходящо почистващо
средство.
4.11.2. Почистете старателно върха с подходящо почистващо средство, така че да не
остават остатъци от покриващ материал.
4.11.3. Почистете старателно външната страна на пистолета за безвъздушно пръскане.
4.11.4. Почистете всмукателен филтър в безвъздушния пистолет за пръскане.
4.11.4.1. Демонтаж
1. Издърпайте енергично предпазния предпазител напред.
2. Развийте дръжката от корпуса на пистолета. Извадете всмукателния
филтър.
3. Всмукателният филтър е претоварен или дефектен - сменете.
4.11.4.2. Сглобяване
1. Поставете смукателния филтър с дългия конус в корпуса на пистолета.
2. Завийте дръжката в корпуса на пистолета и затегнете.
3. Отворете защитния предпазител .
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4.10. Почистване на филтъра за високо налягане.
Почиствайте редовно филтърната касета. Зацапан или запушен филтърът за
високо налягане може да причини лошо пръскане или да запушване на машината.
4.10.1. Завъртете копчето за контрол на налягането обратно на часовниковата стрелка
до минимум натиск.
4.10.2. Отворете предпазния клапан, положение - циркулация.
4.10.3. ИЗКЛЮЧЕТЕ устройството. Изключете щепсела от контакта.
4.10.4. Развийте корпуса на филтъра с гаечен ключ.
4.10.5. Завъртайки по посока на часовниковата стрелка, развийте филтъра от
колектора на помпата.
4.10.6. Почистете всички части със съответния почистващ препарат. Ако е необходимо
смените филтърния патрон.
4.10.7. Проверете O-пръстена, сменете го, ако е необходимо.
4.10.8. Завъртете обратно на часовниковата стрелка, завийте новия или почистен
филтър на колектора на помпата.
4.10.9. Завийте корпуса на филтъра и го затегнете максимално с гаечния ключ.

София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
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МАШИНИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

