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6" PNEUMATICKÝ MOTOR
EXTRUZNÍ SYSTÉM
POMĚR (PODLE SPECIFIKACÍ)
6" ZDVIH
PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE TUTO PŘÍRUČKU PŘEDTÍM, NEŽ
PŘISTOUPÍTE K INSTALACI, PROVOZOVÁNÍ NEBO SERVISU
TOHOTO ZAŘÍZENÍ.
Zaměstnavatel odpovídá za to, že se tyto informace dostanou do rukou obsluhy. Ponechejte si tuto příručku pro potřeby budoucích odkazů.

SERVISNÍ SOUPRAVY

Extruzní systém NP6XXR-X-X

29960 pro opravu regulátoru pro silnou zátěž 27344-000.
104020 pro opravu filtru pro silnou zátěž 25341-010.
104023 pro opravu maznice pro silnou zátěž 26341-010.

OBECNÝ POPIS
Tím, že zajišťuje hladký spojitý výtlak odpovídající velikosti,
pomáhá systém ARO obsluze dodržovat jak tempo výroby,
tak dosahovat vysoké úrovně jakosti. Zachovávané jakostní
standardy zajistí, že budou realizovány výhody používaného
materiálu. Pro další maximální využití výrobního času
obsluhy
má
systém
ARO
zabudovanou
funkci
zdvihátka/pístu pro rychlou a snadnou výměnu sudu a pro
snadné zvednutí sestavy čerpadla z nádoby.
Systémy ARO jsou zcela uzavřeny, přičemž příslušný
materiál je utěsněn v daném systému a chráněn před
vzduchem a vlhkem, což zabraňuje předčasnému tvrdnutí
materiálu. To umožňuje buď souvislé nebo přerušované
používání systému a též denní čištění tohoto systému.

SCHÉMA PRO POPIS MODELU
NP 6 XX R - XX - XXX
VELIKOST PNEUMATICKÉHO MOTORU
6 - 6"

Obrázek 1
ČÍSLO ČERPADLA
21 - 60:1 dvoukuličková integrita
22 - 45:1 dvoukuličková integrita
24 - 23:1 dvoukuličková integrita
31 - 46:1 kontrola při oddělení
34 - 23:1 kontrola při oddělení
DRUH MONTÁŽNÍ OBJÍMKY
R - pístová
MOŽNOSTI DVOUSLOUPKOVÉHO PÍSTU
Viz návod k použití 651616-X
MOŽNOSTI SPODNÍHO KONCE ČERPADLA
Viz návod k použití pro daný model čerpadla.

ARO™

INGERSOLL-RAND
KAPALNÉ PRODUKTY

INSTALACE
Extruzní systém NP6XXR-X je dodáván v plně smontovaném stavu. Odstraňte jednotku z přepravky a umístěte ji
na rovný povrch. Nainstalujte hadici a dávkovací zařízení materiálu tak, jak je to požadováno.
Pokud budou dodržovány následující pokyny, bude možno čerpat těžké pastovité materiály přímo z jejich
původního sudu bez pronikání vzduchu a bez nadměrného odpadu. Deska pístního kroužku vytváří vzduchotěsné
těsnění a též provádí čistící - stírací činnost ve svém rychlém pohybu směrem dolů do sudu.

POKYNY K OBSLUZE ZAŘÍZENÍ
POKYNY K OBSLUZE/POSTUP PRO POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ
VÝSTRAHA

DODRŽUJTE BEZPEČNOU VZDÁLENOST. Při zvedání nebo spouštění zdvihátka je
třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost.
Přečtěte si výstrahu uvedenou na druhé straně návodu k použití pro systém
dvousloupkového zdvihátka/pístu 651616-X.

PNEUMATICKÉ OVLÁDACÍ PRVKY
VENTIL PRO PŘÍVOD
VZDUCHU PRO DESKU
PÍSTNÍHO KROUŽKU

TLAKOMĚR

POSTUP PRO ZVEDNUTÍ ZDVIHÁTKA (POPRVÉ):
1. Poznamenejte si světlou vzdálenost čerpadla/sudu,
a to vzhledem k horní části. Ujistěte se, že
zdvihátko/píst se nedotýká žádných předmětů nad
nimi. Rovněž postupujte podle pokynů pro provoz a
bezpečnostních upozornění, která jsou uvedena v
návodu k použití pro systém dvousloupkového
zdvihátka/pístu 651616-X.
2. Připojte přívod vzduchu (o maximálním tlaku 150
psi) k vzduchovému vstupu. Seřiďte tlak vzduchu na
tlakovém regulátoru zdvihátka/pístu (otáčejte
knoflíkem ve směru pohybu hodinových ručiček) na
hodnotu 20 psi (1,4 bar).
3. Dejte ovládací páčku ventilu do "horní" polohy.
4. Zvedněte
zdvihátko/píst
dostatečně
vysoko
vzhledem k výšce sudu. Zastavte pohyb zdvihátka
směrem vzhůru tím, že dáte ovládací páčku ventilu
do "neutrální" (středové) polohy.

VIZ NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK:
REGULÁTOR
TLAKU
OVLÁDACÍ
PÁČKA

Obrázek 2
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1. Jakmile budou sestava zdvihátka/pístu a čerpadlo v
"horní" poloze, umístěte a vystřeďte otevřený sud s
materiálem o objemu 5 nebo 55 galonů na základnu
sestavy zdvihátka/pístu.
2. Namažte spodní těsnění stírací desky pístního
kroužku tukem. POZNÁMKA: Ujistěte se, že daný
tuk je slučitelný s dávkovaným materiálem. To
zajišťuje hladké namontování do sudu a též to
zabrání sloučeninám tvrdnoucího typu v tom, aby
se nabalovaly k těsnění.
3. Zkontrolujte větrací zátku na desce pístního kroužku,
abyste se ujistili, že je možno tuto zátku snadno
zašroubovat a vyšroubovat. Doporučuje se
promazat závity dané zátky tak, aby pomohla
zabránit možnému usazování sloučeniny v tomto
bodě (viz též návod k použití č. 651616-X).

POSTUP PRO SPUŠTĚNÍ ZDVIHÁTKA
VÝSTRAHA

NEBEZPEČÍ PŘISKŘÍPNUTÍ. Pístní kroužek může klesat rychle, což by mohlo způsobit
zranění. Z tohoto důvodu je nutno při provádění vyrovnání s nádobou dávat pozor na
ruce. Přečtěte si výstrahu uvedenou na druhé straně návodu k použití pro systém
dvousloupkového zdvihátka/pístu 651616-X.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že došlo k odstranění větrací zátky desky pístního kroužku, takže vzduch zachycený
mezi pístním kroužkem a materiálem může z tohoto průduchu unikat. Vzduch zachycený mezi deskou pístního
kroužku a bubnem takto unikne.
POZNÁMKA: Zdvihátko/píst mohou na okamžik setrvat v klidu předtím, než začnou vykonávat pohyb dolů, a z
tohoto důvodu se musí snížit tlak vzduchu uvnitř vzduchové komory předtím, než začne být prováděn spouštěcí
pohyb.
1. Dejte ovládací páčku ventilu do její "dolní" polohy a přistupte ke spouštění čerpadla.
2. Umístěte větrací zátku zpět, jakmile začne materiál vlhnout v důsledku otevření větracího průduchu.
3. Jednotka je nyní připravena k provozu. Seřiďte tlak vzduchu na filtru/regulátoru čerpadla (otáčejte knoflíkem
regulátoru čerpadla ve směru pohybu hodinových ručiček), dokud nezačne čerpadlo provádět svůj cyklus.
4. Stiskněte pistoli za účelem naplnění čerpadla materiálem.

POSTUP PRO ZVEDNUTÍ ZDVIHÁTKA (NORMÁLNÍ PROVOZ):
1. Seřiďte tlak vzduchového ventilu u desky pístního kroužku na přibližně až 8 psig (0,55 bar). Dejte pozor, aby
NEDOŠLO K PŘETLAKOVÁNÍ SUDU, neboť by mohly vzniknout škody. POZNÁMKA: Vzduch z tohoto ventilu
bude procházet pouze tehdy, když bude ovládací páčka v "horní" poloze.
2. Dejte ovládací páčku ventilu do její "horní" polohy.
3. Zvedněte zdvihátko/píst dostatečně vysoko vzhledem k výšce sudu. Zastavte pohyb zdvihátka směrem vzhůru
tím, že dáte ovládací páčku ventilu do "neutrální" (středové) polohy.

POSTUP PŘI VÝMĚNĚ SUDU:
POZNÁMKA: Ovládací páčka by měla být v "neutrální" poloze.
1. Odšroubujte přítlačný šroub a odstraňte starý sud.
2. Umístěte a vystřeďte nový sud do správné polohy. Odstraňte víko. Utáhněte přítlačný šroub.
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SEZNAM DÍLŮ / NP6XXR-X-X

Tlumič 91790-ZZ

∗

Použijte anaerobní těsnivo
na trubkové závity



Přívod vzduchu
(k čerpadlu)

Použito pouze na modelech
NP62XR-X-X

∗
Sestava rozvodného vzduchového
vedení (65940: modely NP63XR-X-X;
65940-1: modely NP62XR-X-X)

∗
Ventil pro přívod vzduchu pro desku
pístního kroužku
Pneumatické ovládací prvky
(viz výše)

Dvousloupkové zdvihátko/píst
651616-X
Sestava čerpadla

∗

Hrdlová vsuvka 90818
(1" NPTF x délka 1-1/2")
Koleno 90° Y43-316-C (1" NPT)
Souprava tvarového spoje 67136 
Sestava soupravy spoje 67136
Potrubní uzávěr
Y17-50-S (2 ks) 
Ploché těsnění 90552 
 Zahrnuto v sestavě
soupravy spoje 67136

Obrázek 3
Strana 4 ze 4

