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1.2 WAARSCHUWINGEN, AANWIJZINGEN EN PICTOGRAMMEN IN DEZE HANDLEIDING

1 OVER DEZE HANDLEIDING

1.1 TALEN

Gebruiksaanwijzingen FlexControl plus:
Taal: Bestelnr. Taal: Bestelnr. Taal: Bestelnr.
Duits 392820 Engels 392821 Frans 392822
Nederlands 392823 Italiaans 392824 Spaans 392825
Deens 392827 Zweeds 392826 Portugees 392831
Turks 392830 Russisch 392832 Hongaars 392833
Fins 392829 Noors 392834 Pools 392835
Tsjechisch 392836
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2 ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

2.1 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOITANT

2.1.3 VEILIGE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Elektrische apparaten en productiemiddelen
Conform de bedrijfsvoorschriften en plaatselijke veiligheidseisen met betrekking tot
de werking en de omgevingsinvloeden voldoen.
Uitsluitend door een elektrotechnicus of onder diens toezicht laten onderhouden.
Conform de veiligheidsvoorschriften en de regels voor de elektrotechniek worden
bediend.
Gebreken onmiddellijk laten repareren.
Buiten bedrijf stellen zodra verder gebruik gevaar oplevert.
Spanningsloos laten schakelen, voordat met werkzaamheden aan spanningvoerende
delen wordt begonnen. Het personeel informeren over voorziene werkzaamheden. De
voorschriften voor elektrische veiligheid in acht nemen.
Voor beveiligen naar de elektrisch component , leg gehele naar de verschillende
gronden voor te gezamenlijk aardleiding top.
Apparaat conform de voorschriften op een geaarde spanningsbron aansluiten.
Van toegankelijk huisingen , ziedaar zit te onraad vanuit wachtrij voltage. Herstelwerk
en onderhoudswerkzaamheden mei uitsluitend zitten verricht tegen vakkundig
personeel.
Vloeistoffen verwijderd houden van alle elektrische onderdelen.

2.1.2 GEKWALIFICEERD PERSONEEL

2.1.1 ELEKTRISCHE PRODUCTIEMIDDELEN
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2.2 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN VOOR HET PERSONEEL

2.2.1 VEILIG OMGAAN MET WAGNER SPUITAPPARATEN

De spuitstraal staat onder druk en kan ernstig letsel veroorzaken.
Injectie van verf of reinigingsmiddel voorkomen:

Richt het spuitpistool nooit op personen.
Nooit in de spuitstraal tasten.
Voordat werkzaamheden aan het aparaaten en werkonderbreking:
– De spuitpistool borgen tegen ongewenste bediening.
– Spuitpistool en apparaat drukontlasten.
Vloeistofspuitapparatuur moet indien nodig, echter minimaal elke 12 maanden, door
een deskundige (b.v. een servicemonteur van Wagner) worden gekeurd op een veilige
staat, conform de voorschriften voor vloeistofspuitapparatuur (ZH 1/406 en BGR 500
Deel 2 Hs. 2.36).
– Bij buiten bedrijf gestelde apparatuur mag de keuring worden uitgesteld tot de 

eerstvolgende inbedrijfstelling.
Altijd de stappen uitvoeren van paragraaf„Druk aflaten“ wanneer:
– Het aflaten van de druk wordt vereist.
– De spuitwerkzaamheden worden beëindigd.
– Het apparaat uitwendig moet worden gereinigd, gecontroleerd of onderhouden.
– De spuitkop moet worden geïnstalleerd of gereinigd.

Bij huidletsels door verf of reinigingsmiddelen:
Noteer welke verf of welk reinigingsmiddel u hebt gebruikt.
Neem direct contact op met een arts.

Letsel door terugstootkrachten voorkomen:
Zorg bij bediening van het spuitpistool voor een goede houding.
Houdt het spuitpistool niet te lang in dezelfde houding vast.

2.2.2 HET APPARAAT AARDEN

Op grond van de elektrostatische oplading en de stromingssnelheid bij spuitdruk kunnen
er aan het apparaat onder bepaalde omstandigheden elektrostatische opladingen ont-
staan. Deze kunnen bij ontlading de vorming van vonken of vlammen tot gevolg hebben.

Ervoor zorgen, dat het apparaat altijd is geaard.
Te coaten werkstukken aarden.
Ervoor zorgen, dat alle personen op de werkplek zijn geaard, b.v. door het dragen van
antistatische schoenen.
Tijdens het spuiten voor aarding via de handgreep van het spuitpistool antistatische
handschoenen dragen.
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2.2.3 MATERIAALSLANGEN

2.2.4 REINIGING

2.2.5 OMGAAN MET GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN, LAKKEN EN VERVEN
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2.2.6 UITSLUITEN HETE OPPERVLAKKEN

2.3 GEBRUIK CONFORM DE VOORSCHRIFTEN

2.4 TOEPASSING IN RUIMTE

➞ De afstandsbedieningen Ex met weergave (9955999) is geschikt voor gebruik in zone 1
 
    II 2 G  EEx d e m [ib] IIC T6

➞ De afstandsbedieningen Ex zonder weergave (9955850) is geschikt voor gebruik in 
zone 1:

 
    II 2 G  EEx d e m [ib] IIC T6

➞ De pneumatisch afstandsbedieningen met optische weergave en hoorn pneumatisch 
zijn geschikt voor gebruik in zone 1

 
    II 2 G IIB X
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3 GARANTIE- EN CONFORMITEITSVERKLARINGEN

3.1 AANWIJZING VOOR PRODUCENTENAANSPRAKELIJKHEID

3.2 GARANTIEVERKLARING



11

FLEXCONTROL PLUS.

GEBRUIKSAANWIJZING

UITGAVE 04 /2009 BESTELNUMMER DOC392823

3.3 CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

FlexControl Plus 392890

Hiermede verklaren wij, dat de in de handel gebrachte machine

 - FlexControl plus Ex (in Ex) (➞ Alle vermelde normen zijn van toepassing)
 - FlexControl plus (niet Ex) (➞ Uitsluitend de normen met ✱ zijn van toepassing)
 - FlexControl plus XL (in Ex) (➞ Alle vermelde normen zijn van toepassing)

Voldoet aan de eisen van de in het vervolg genoemde bepalingen:

 - 98/37/EG (EG-richtlijn van de machines) ✱
 - 94/9/EG (Atex-conventies)
 - 73/23/EG ✱
 - 89/336/EG ✱

Gebruikte normen, in het bijzondere:

 - DIN EN ISO 12100-1 ✱
 - DIN EN ISO 12100-2 ✱
 - DIN EN 563 ✱
 - DIN EN 1127
 - prEN 1953 ✱
 - DIN EN ISO 13463
 - EN 50014
 - EN 50020
 - EN 50081-2 ✱
 - EN 50082-2 ✱
 - EN 60204-1 ✱

Gebruikte nationale technische normen en specifi caties, in het bijzondere:

 - BGV D 25 (VBG 23) ✱
 - BRG 104
 - BRG 132 (ZH 1/200)

Markering:

Niet Ex: 

In Ex: II (2) G,     II 2G IIB X 
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4 BESCHRIJVING

4.1 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

➞ Wagner heeft doseerinstallaties voor verschillende toepassingsgebieden van 2 com-ponentenlakken 
ontwikkeld.

➞ De 2K-installatie is ontwikkeld om te voldoen aan de stijgende vraag naar lagedruk- tot middelhoge-
druk-doseerinstallaties 27 MPa; 270 bar; 3916 psi en FlexControl plus XL voor hogedruk-doseerinstallaties 
40 MPa; 400 bar; 5801 psi voor 2-compontenproducten. Om te voldoen aan de veelzijdige eisen die 
worden gesteld, is de 2K-installatie modulair opgebouwd en kan deze naar de wensen van de klant 
worden samengesteld.

Deze stijgende vraag is niet alleen kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief van aard, omdat de toepassing 
van deze producten op verschillende industriële gebieden ver werkingsinstallaties vereist, die een gelijk-
blijvende kwaliteit kunnen garanderen.
De voor dit doel ontwikkelde 2K-installatie biedt de gebruiker onder andere:
➞ Tevens verwerking van 2K-materialen op waterbasis, omdat alle delen die in contact komen met het 

materiaal van roestvrij staal zijn gemaakt.
➞ De vloeistofkast „Ex-variante“ is uitgerust met intrinsiek veilige apparaaten conform 
 – Stroommeters (conform Richtlijn 94/9/EG (Atex, II 2 G) 
 – Met ontstekingsbescherming EEx ib IIB T4 met behuizingbeschermingsklasse IP65) 
 – En met een pneumatisch Ex-ventiel (conform Richtlijn 94/9/EG (Atex, II 2 G)
 – Met ontstekingsbescherming EEx ia IIC T6 en FM-goedkeuring (intrinsieke veiligheid) 
 en is daarmee geschikt voor toepassing in explosiegevaarlijke ruimten (zone 1).
➞ Vele functieweergaven worden taalonafhankelijk met eenvoudige pictogrammen weergegeven. 

Teksten worden in de geselecteerde taal weergegeven.
➞ Siemens SPS S7-CPU.
➞ Een verbruiksoverzicht van elk product en spoelmiddel, VOC-documentatie.
➞ Opslag van de laatste 700 foutmeldingen met datum en tijd
➞ Mogelijkheid voor controle van de werking vanuit de gesloten spuitcabine met een afstands-

bediening.
➞ Elektronisch nauwkeurige dosering.
➞ Veiligheid door permanente controle van de systeemparameters, informeren van de bediener bij de 

geringste storing en automatisch onderbreken van de productie.
➞ Beveiliging van de parameters met een veiligheidscode en beveiliging van het systeem door regelmatige 

backups in een EPROM-geheugen.
➞ Mogelijkheid voor integratie in een controlesysteem (Profi bus).
➞ Elektronische afstelling van de mengverhouding tussen 0.1:1 en 50:1.
➞ Receptbeheer tot 100 recepten, 25 A-, 10 B-, 10 C- (3K) en 10 D-producten (4K)
➞ Mogelijkheid van twee gescheiden vloeistofcircuits voor snelle verfwissels en om twee onderling niet-

compatibele 2K-materialen van elkaar gescheiden te houden (b.v. polyurethaan- en epoxylakken) 
➞ Programmeerbare spoelrecepten voor besparing op spoelmiddelen tot 60% in vergelijking met 

klassieke systemen.
➞ Volautomatische besturing en bewaking bij 2-4 pistolen.
➞  Compatibel met producten op basis van oplosmiddelen en water, en selectieve automatische reiniging 

met water en/of oplosmiddelen.
➞ Toepassing van handmatige of automatische verstuivers.
➞ Diagnose op afstand en verhelpen van softwarestoringen via modem.
➞ PC-aansluiting, vrijgave van geautomatiseerde cabines, automatische pistoolspoelinstallatie enz.
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4.2 VERWERKBARE ARBEIDSSTOFFEN

4.3 GEGEVENS

4.3.1 TECHNISCHE GEGEVENS

Druk:

0.7-0.8 MPa; 
7-8 bar;
101-116 psi; 

Ingang perslucht

Dergelijke slijtage wordt niet door de garantie gedekt.
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Lagedruk-
uitvoering
Flexcontrol 
plus

Hogedruk-
uitvoering
Flexcontrol 
plus

Hogedruk-
uitvoering
Flexcontrol 
plus XL

Hogedruk-
uitvoering
Flexcontrol 
plus XL met 
Coriolis

0.8 MPa; 
8 bar; 
116 psi

27 MPa; 
270 bar;
3915 psi

40 MPa; 
400 bar;
5801 psi

35 MPa; 
350 bar;
5076 psi

Ingang oplosmiddelen (max)

0.8 MPa; 8 bar; 
116 psi

- - - Ingang perslucht spoeling (max)

2.5 MPa; 25 
bar; 362 psi

27 MPa; 270 
bar;
3915 psi

40 MPa; 400 
bar;
5801 psi

35 MPa; 
350 bar;
5076 psi

Ingang producten A-B (max.)

0.05-0.8 MPa; 
0.5-8 bar; 
7-116 psi

27 MPa; 270 
bar;
3915 psi

40 MPa; 400 
bar;
5801 psi

35 MPa; 
350 bar;
5076 psi

Uitgang mengproducten
(0.8 MPa; 8 bar; 116 psi vanwege materi-
aaldrukregelaar)

M16x1.5 M16x1.5 M16x1.5 M16x1.5 Materiaalingang (buiten)

M16x1.5 M16x1.5 M16x1.5 M16x1.5 Materiaaluitgang (buiten)

50 -
3000 cc/min

50 -
3000 cc/min

50 -
25000 cc/min

75 -
25000 gr/min

Opbrengst

Mengproducten:

20-10000 mPas Viscositeit van de producten A-B

120 Mikron Materiaalfi ltratie noodzakelijk, 
min. 100 mazen

3.5 - 9 Materiaal-pH-waarde

+  5°C -  +  40°C 
+41°F -  +104°F

Materiaaltemperatuur

+  5°C -  +  40°C 
+41°F -  +104°F

Omgevingstemperatuur

0.10:1 - 50.00:1
0.00:1 (1K)

A/B mengverhouding vol. (ook 1K) bij 3K 
(A+B) /C en 4K (A+B+C)/ D mengverhou-
ding vol. (zie Hs. 4.3.2)

± 1% Doseringsnauwkeurigheid

25 Max. aantal A-componenten

10 Max. aantal B, C en D-componenten

10 Max. aantal spoelmiddelen voor A

5 Max. aantal spoelmiddelen voor B, C en D

4 Max. aantal pistolen

~ 60 kg; 
132 pound

~ 60 kg; 
132 pound

~ 180 kg; 
397 pound

~ 180 kg; 
397 pound

Gewicht 
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Afmetingen:

H: 1790 mm; 70.47 inch 
B: 700 mm; 27.56 inch
D: 300 mm; 11.81 inch

Besturingskast en vloeistofkast op staander

H: 1200 mm; 47.24 inch 
B: 700 mm; 27.56 inch
D: 300 mm; 11.81 inch

Besturingskast en vloeistofkast wandbevestiging

H: 1000 mm; 39.4 inch 
B: 800 mm; 31.5 inch
D: 300 mm; 11.81 inch

Vloeistofkast Flexcontrol plus XL

110 dBA * Geluidsdrukniveau bij alarm

*  Gemeten A-gewogen maximaal geluidsdrukniveau op 1 m afstand, LpA1m conform EN ISO 3746-1995.

Elektrische voeding:

Paragraaf 13 Zie elektrisch schema 16A – 115 / 230VAC (50 / 60 Hz) + PE

4.3.2 WERKGEBIED

Werkgebied voor standaardmeetcel en coriolis NW4; 0.16 inch

Mengverhouding volumetrisch A:B [A:1] (0= alleen A)

Werkgebied std
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Werkgebied voor meetcel voor kleine hoeveelheden

Mengverhouding volumetrisch  A:B [A:1] (0 = alleen A)

Werkgebied KH
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Werkgebied voor meetcel A=25 L/min; B=7 L/min en Coriolis NW8

Mengverhouding volumetrisch  A:B [A:1] (0 = alleen A)
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Werkgebied voor meetcel A=7 L/min; B07 L/min

Mengverhouding volumetrisch  A:B [A:1] (0 = alleen A)D
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Werkgebied STD

Werkgebied KH
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4.4 WERKING

4.4.1 BESCHRIJVING VAN DE WERKING

Legenda:

1  Verfventiel 4  Spoellucht 7  Mengblok

2  Harderdoseerventiel 5  Stroommeter 8  Statischmenger

3  Spoelventiel 6  Terugslagventiel
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4.4.2 GEBRUIKERSINTERFACE

Een essentieel kenmerk van de 2K-installatie is de eenvoudige en overzichtelijke bedie-
ning. Met slechts een paar overzichtelijk geplaatste bedieningselementen kan de instal-
latie worden bestuurd.

Besturingskast
In de besturingskast zijn alle elektrische componenten gemonteerd. Via het bedienings-
paneel (touch screen) kan de installatie worden bestuurd. Via het bedieningspaneel wordt 
informatie getoond en kunnen gegevens worden ingevoerd.

Vloeistofkast
In de vloeistofkast bevinden zich alle componenten, die met de lak in contact komen.

Besturingskast Bedieningspaneel

Schakelaar aan/uit

Hoofdschakelaar 
Noodstop Vloeistofkast
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5 TRANSPORT / INSTALLATIE

5.1 TRANSPORT

5.2 OPSLAG

5.3 INSTALLATIE

De installatie kan op een Europallet worden getransporteerd.
H
B
D
Gewicht
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SIHI_0028_NL

WAARSCHUWING
Giftige en/of ontvlambare dampmengsels!
Gevaar voor vergiftiging en verbranding

Het apparaat gebruiken in een spuitcabine, die voor de gebruik-
te grondstoffen is toegelaten.
–of–
Het apparaat gebruiken bij een geschikte spuitwand met inge-
schakelde ventilatie (afzuiging). 
De lokale en nationale voorschriften met betrekking tot de
luchtafvoersnelheid in acht nemen. 
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5.5 PNEUMATISCHE AANSLUITINGEN

5.6 MATERIAALAANSLUITINGEN

SIHI_0014_NL

WAARSCHUWING
Bros worden van de filterdrukregelaar!
Het reservoir van de filterdrukregelaar wordt bros bij contact met
oplosmiddelen en kan scheuren. Letsel door wegschietende delen

Het reservoir van de filterdrukregelaar niet met oplosmiddelen
reinigen.

5.4 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
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5.7 BEWAKING VAN DE MEETCELLEN

5.8 MATERIAALSTORINGBEVEILIGING

Om ervoor te zorgen, dat de meng- en doseerinstallatie materiaal zonder luchtbellen krijgt 
toegevoerd
➞ De stroommeters kunnen niet detecteren of er materiaal of lucht wordt aangevoerd. 
➞ Daardoor kunnen mengfouten optreden. (voor de LD-uitvoering is als optie een 

luchtbelbewaking verkrijgbaar).

Een materiaalstoringbeveiliging kan worden gerealiseerd door in het A-materiaalreservoir 
een niveausensor aan te brengen of Niveaubewaking via het verbruik (reservoir in touch-
panel) of doordat de bediener zich er altijd van vergewist dat er voldoende materiaal in de 
houder aanwezig is, anders leidt dit tot verkeerde coatresultaten (te veel harder).
Wanneer b.v. de niveausensor van het A-reservoir het minimumniveau aangeeft, kan een 
signaal de 2K-installatie stoppen (STOP), of een elektronische verbruiksmeting waarschuwt 
bij materiaalstoringen (in het basisapparaat inbegrepen).
De materiaalstoringbeveiliging met niveausensor is niet in de 2K-installatie inbegrepen en 
moet op locatie worden gerealiseerd..



23

FLEXCONTROL PLUS.

1
2

3

4

6

5

7

GEBRUIKSAANWIJZING

UITGAVE 04 /2009 BESTELNUMMER DOC392823

SIHI_0003_NL

WAARSCHUWING
Sterke verfnevel bij slechte aarding!
Vergiftigingsgevaar
Slechte kwaliteit van de opgebrachte verflaag

Alle delen van de apparaate aarden.
De te coaten werkstukken aarden.

5.9 SYSTEEM AARDEN

De 2K-installatie, de pompen en alle delen waar de spuiter mee in contact staat, moeten 
analoog aan onderstaand aardingschema worden geaard.
Aardingschema (Voorbeeld)

Niet Ex-zone  Ex-zone 1

Legenda

1   Besturing
2   Vloeistofkast (Ex  
     uitgevoerd)

3   Pomp
4   Verfreservoir

5   Werkstuk
6   Transporteur
7   Vloer, geleidend

8   Hoorn pneumatisch
9   Afstandsbediening EX
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5.10 MODEMAANSLUITING

5.11 PC-AANSLUITING

Afstand tot de PC 
< 5 m; 16.4 ft

Afstand tot de PC 
> 5 m; 16.4 ft

Switchnr. PC/PPI Kabel PC/PPI Kabel

1 0 0

2 1 1

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 1

7 0 0

8 0 0

Het modem moet met een 2-aderige kabel (a,b) op een analoge telefoonaansluiting wor-
den aangesloten.

De 2-aderige kabel moet via de wartel de elektrische schakelkast in worden geleid;
➞ aansluiten volgens het elektrische schema.

Om ongewild inbellen in de installatie te voorkomen, moet de stekker van de telefoonaan-
sluiting op het modem na elk gebruik worden verwijderd.

➞ De PC (RS-232) wordt met een PC/PPI-kabel op de installatie aangesloten. Bij een PC 
met USB-aansluiting wordt een RS-232-USB-overgang aangesloten. Bij een afstand tot 
de PC van meer dan 5 m moet een speciale verlengkabel worden gemonteerd, die het 
signaal van RS-232 naar RS-485 omzet.

➞ De PC/PPI-kabel moet via de Sub-D connector op de elektrische schakelkast met de 
besturing worden verbonden. 

➞ Er kan niet rechtstreeks een printer worden aangesloten.

Om communicatie tussen de besturing en de PC tot stand te brengen, moeten de DIP-swit-
ches van de PC/PPI-kabel en de converterkabel correct zijn ingesteld.



25

FLEXCONTROL PLUS.

GEBRUIKSAANWIJZING

UITGAVE 04 /2009 BESTELNUMMER DOC392823

Via het bedieningspaneel (touch screen) kan met de besturing worden gecommuniceerd.

Verkorte handleidingen voor inbedrijfstelling, de spuiter, de gebruiker en het service-
personeel vindt u Hs. 7.7 t/m 7.10

Gedetailleerde softwaredocumentatie is verkrijgbaar in de volgende talen:
Taal  Bestelnummer
Duits  392860
Engels  392861

6 BESTURING

6.1 SCHAKELELEMENTEN

6.2 BEDIENINGSPANEEL

Hoofdschakelaar:

➞ Schakel de voedingsspanning in door de rood-gele hoofdschakelaar aan de rechterzijde 
van de besturingskast op ON te zetten.

 – De hoofdschakelaar uitsluitend in noodgevallen en voor onderhoudswerkzaamheden 
 uitschakelen, zodat alle ventielen worden gesloten en de besturingskast span-
 ningsloos wordt geschakeld. 

 – Onder normale omstandigheden de besturing uitschakelen met de zwarte aan/uit-
 schakelaar (niet de hoofdschakelaar).

Aan/uit-schakelaar:

➞ Schakel de besturing in door de schakelaar aan de rechterzijde van de besturingskast 
op ON te zetten. 

 – De software wordt gestart.
 – De besturing uitschakelen door de schakelaar op OFF te zetten. Wanneer de 

 2K-installatie niet is gespoeld, wordt een waarschuwing weergegeven op het 
 bedieningspaneel. De besturing in dat geval opnieuw inschakelen en de 2K-installatie 
 spoelen. Alle gegevens worden in het geheugen opgeslagen.



26

FLEXCONTROL PLUS.

GEBRUIKSAANWIJZING

UITGAVE 04 /2009 BESTELNUMMER DOC392823

6.2.1 INVOER VERFRECEPT

circuit 1
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6.2.2 INVOER SPOELRECEPT

Stap

Spoelhoeveelheid

Voer het aantal spoelstappen in.
  1 -  16

   Herhalingen

Stap  t/m  Stap  Aantal

   Spoeldruk

Open op het bedieningspaneel met functietoets „F2“ de hoofdmenupagina. Na een druk op het veld met 
het spoelreceptpictogram verschijnt de eerste pagina
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7 INBEDRIJFSTELLING
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7.1 VOORREINIGING EN LEKTEST
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7.2 DRUK AFLATEN
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7.3 VULLEN VAN DE INSTALLATIE EN KALIBREREN

7.3.1 VULLEN VAN DE INSTALLATIE

Druk afl aten van het complete systeem:
1.  Druk op het veld [STOP].
2. Laat de materiaal- en luchtdruk af in de componenten- en oplosmiddeltoevoerpompen 

of de drukreservoirs (conform de aanwijzingen in de betreffende gebruikshand-
leidingen). 

3. Verzeker u ervan, bij gebruik van een elektrostatisch pistool, dat het elektrostatische 
systeem is uitgeschakeld.

4. Houd een metalen gedeelte van het pistool stevig tegen een geaarde metalen emmer 
en haal de trekker over om de materiaaldruk af te laten.

5. Druk op het veld [START].
6. Houd een metalen gedeelte van het pistool stevig tegen een geaarde metalen emmer 

en haal de trekker over om de materiaaldruk af te laten.
7. Druk op het veld [STOP].

➞ Open op het bedieningspaneel de pagina «Verfreservoir» door op de 2e startpagina 
op een verfreservoir te drukken.

Voorbeeld voor het harderventiel B1:
1. Selecteer via nummer harderventiel B1.
2. Bereid het reservoir voor de hardercomponent voor, verwijder het spoelmiddel uit de 

pompen en vul de pomp de verf. Voer de vulling van het reservoir in of druk op het 
verfreservoir om het tot de maximale inhoud te vullen.

3. Breng de harderpomp een beetje op druk. Open het harderventiel via het veld [Ventiel], 
houd het pistool in een reservoir, dat geschikt is voor het oplosmiddel, en open het 
pistool voorzichtig.

4. Sluit het ventiel weer via het veld [Ventiel] nadat de harder is ingeregeld.
 De stroommeter kan nu voor deze component worden gekalibreerd conform 

Hoofdstuk 7.3.2.

➞ Vul vervolgens op dezelfde manier de installatie met de andere componenten en 
kalibreer de stroommeters resp. de overige componenten.
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7.3.2 KALIBRATIE VAN DE STROOMMETERS

Materiaaldruk

➞ Open op het bedieningspaneel met functietoets «F2» de hoofdmenupagina. Voer het 
wachtwoord in voor de gebruiker (admin), die toegangsbevoegdheid 2 of 3 heeft. 
Selecteer het veld met het «Weegschaal»-pictogram om naar de kalibratiepagina te gaan. 
De tabel met toegangsbevoegdheden wordt beschreven in de softwaredocumentatie 
nr. 0392860 in Hs. 6.16.14.

1. Selecteer via het nummer het gewenste ventiel, dat vooraf handmatig tot aan het 
spuitpistool is gevuld.

2. De 2K-installatie is gevuld met 2K-lak, staat onder spuitdruk en de geselecteerde 
component (conform Hs. 7.3.1) bevindt zich al tot in het pistool.

3. Start de kalibratieprocedure via het veld [Start].
4. Via het pistool wordt een bepaalde hoeveelheid van de betreffende component (b.v. 

500 ml) in een maatbeker afgevuld. Op het display wordt de doorstroomhoeveelheid 
van de stroommeter weergegeven,

5. Druk de [STOP]-toets in.
6. De in de maatbeker afgevulde hoeveelheid moet in het veld naast de «Maatbeker» 

worden ingevoerd en bevestigd met [ENT].
7.  De besturing heeft nu de nieuwe Kn-factor berekend.
8. Druk op het veld [ -Ventiel] om de nieuwe K-factor toe te passen.
9. Voor de kalibratie meerdere keren uit om deze te controleren. 
 Bij grote onderlinge afwijkingen:
 - Zit er lucht in de leidingen ➞ vul de leidingen met materiaal en controleer het 

 aanzuigsysteem.
 - Zit er lucht in het materiaal in de maatbeker ➞ m.b.v. een weegschaal het gewicht 

 bepalen en via de dichtheid het volume bepalen.
 - Meet de stroommeter niet correct ➞ demonteer de stroommeter, reinig deze en 

 controleer op eventuele beschadigingen.
10. Wanneer de overige componenten soortgelijke eigenschappen hebben kan de 

kalibratiefactor voor dezelfde ventielgroep (A- of B-component of spoelmiddel A of 
spoelmiddel B) met het veld [ -Stroommeter] worden overgenomen.

11.  Ga terug naar het Hoofdstuk «Vullen van de installatie» om de volgende verf resp. de 
volgende stroommeter te vullen en deze daarna eveneens te kalibreren.
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7.4 BEGINNEN

➞ De materiaaldruk van de componenten moet afhankelijk van de gewenste aanvoer van 
het product worden afgeregeld. Daarbij moet erop worden gelet, dat de materiaaldruk 
van de B-component ca. 5 tot 10% hoger moet zijn dan van de A-component.

➞ Start de automatische bedrijfscyclus via het veld [Start].
➞ Richt het pistool geopend op een reservoir (afvalreservoir), dat geschikt om het 

materiaal in de hogedrukslang op te vangen. 
 – Het 2K-materiaal begint te stromen en de B-component wordt aan de A-component 

 toegevoegd.
➞ Wacht tot de hele hogedrukslang is gevuld met 2K-materiaal. 
 – Ga vanuit de vensters «Inregelen» over naar het werkvenster  
 – De verstuiverlucht wordt bijgeschakeld (optie)
 – De groene lamp van de afstandsbediening gaat branden (optie). 
 – Pas na het inregelen komt er juist gemengd materiaal uit het pistool.
➞ Begin met het coaten van een voorwerp.
➞ De capaciteit van de installatie is afhankelijk van:
 – De materiaaldruk, 
 – De diameters, 
 – De lengtes van de leidingen, 
 – de spuitkop en  
 – De viscositeit van de materialen. 
➞ Tijdens het coaten moet het B-schakelventiel afhankelijk van de aangevoerde 

hoeveelheid elke 0,5-3 seconden schakelen. 
➞ De schakelfrequentie kan door middel van de drukinstelling van de harderpomp of de 

slaglengte van het harderschakelventiel worden geoptimaliseerd.

Via het veld [Stop] kan de automatische bedrijfscyclus van de mengverhouding worden 
gestopt. Alle materiaalventielen worden gesloten.



34

FLEXCONTROL PLUS.

GEBRUIKSAANWIJZING

UITGAVE 04 /2009 BESTELNUMMER DOC392823

SIHI_0008_NL

GEVAAR
Exploderend gas-lucht-mengsel!
Levensgevaar door wegschietende delen en verbranding

Nooit in een gesloten reservoir spuiten.
Het reservoir aarden.

7.5 SPOELEN, WISSELEN VAN RECEPT

➞ Bij gebruik van een hogedrukpistool moet de spuitkop voor het spoelen worden 
verwijderd. 

 – Voor het verwijderen van de spuitkop moet de druk worden afgelaten (zie Hs. 7.2).
➞ Draag een veiligheidsbril.
➞ Gebruik voor het spoelen een zo laag mogelijke materiaaldruk, zodat de max. 

doorstroomhoeveelheid van de stroommeter niet wordt overschreden.
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7.5.1 SPOELEN

7.6 ALGEMEEN

7.5.2 WISSELEN VAN RECEPT

Wanneer meerdere verven of harders zijn geïnstalleerd, kunnen andere componenten via 
de velden [Receptnummer of -naam] worden geselecteerd.

➞ De spoelmiddeldruk voor A en B moet tijdens de werkzaamheden altijd op het apparaat 
aanwezig zijn

➞ Bij aansluiting op een ringleiding moeten geschikte afsluitvoorzieningen worden 
geïnstalleerd,

 - Die bij een evt. lekkage in het apparaat het vermengen van de producten voor-
 komen.

 - Deze afsluitvoorzieningen moeten bij het beëindigen van de werkzaamheden 
 altijd worden afgesloten.

➞ Een grafi sche illustratie van het voorspoelen in het spoelproces en bij receptwissels 
staat in Hs. 12.2.

➞ Bij een verfwissel (Stop, nieuwe recept, Start (zonder op het veld [Spoelen] te drukken)), 
lange werkonderbrekingen of beëindigen van de werkzaamheden moet de installatie 
worden gespoeld. Daarvoor moet eerst de installatie worden gestopt via het veld 
[Stop] en daarna het spoelproces gestart door te drukken op het veld [Spoelen]. 

➞ Richt het geopende pistool, met of zonder spuitkop, op een afvalreservoir tot het 
spoelproces is voltooid. Zolang de spoelcyclus loopt, staat het venster [Spoelen] met 
de spoelstappen open, daarna worden alle ventielen gesloten. 

➞ Wanneer de reiniging onvoldoende is, kan het spoelproces worden herhaald en kan 
aansluitend het spoelrecept worden aangepast.
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7.7 VERKORTE HANDLEIDINGEN VOOR DE INBEDRIJFSTELLING

1. Schakel het apparaat in (hoofdschakelaar op ON, ON/OFF-schakelaar op ON).
2.  Om de inbedrijfstelling te vereenvoudigen, moeten bij aanvang de volgende instell-

ingen op het bedieningspaneel worden uitgevoerd:
 - Log in als «admin» in het hoofdmenu (functietoets [F2]).
 - Voer op de verfselectie-pagina voor alle ventielen (A, B, Spoelen A , Spoelen B) 

 de namen in (b.v. V-rood, V-groen, enz.). Druk op het betreffende nummer en voer de 
 naam in in het tekstveld.

 -  Voer op de spoelrecepten-invoerpagina voor alle spoelrecepten de naam (b.v. SP1 
 water, enz.), de spoelstappen, de spoelventielen en de spoelhoeveelheden in. Korte 
 spoelstappen in het begin en lange spoelstappen (ca. tweemaal de slanginhoud) 
 aan het eind, zodat de gebruiksduur wordt gereset.

 - Voer op de verfrecepten-invoerpagina voor alle recepten de receptnaam (b.v. 
 2K-rood, 1K-groen, enz.), de mengverhouding, het spoelrecept en de gebruiksduur 
 in

 - Voer op de totalenweergave-pagina (pagina 3) voor alle ventielen de VOC-factoren 
 in.

 - Voer in het admin-menu de inhoud van de slangen in.
 - Wijzig zonodig de overige parameters (admin, service).
3. Meetprincipe-instelling: doorstroomhoeveelheid in liter (volume) of kilogram (ge-

wicht). Omschakeling uitsluitend door servicepersoneel. De mengverhouding wordt 
standaard volumetrisch ingevoerd en geregeld. 

 Wanneer de mengverhouding gravimetrisch moet worden ingevoerd, moeten de 
stroommeters met behulp van een weegschaal worden gekalibreerd en moet het 
gewicht worden ingevoerd. De 2K-installatie houdt geen rekening met de dichtheid!

4. Voer de voorreiniging en lektest uit conform Hs. 7.1.
5. Vul de installatie (Hs. 7.3.1) en kalibreer de stroommeters (Hs. 7.3.2).
6. Nu kan worden begonnen met de spuitwerkzaamheden, zie daarvoor Hs. 7.4 t/m 7.5 

en de verkorte handleiding voor de spuiter Hs. 7.8

Het hoofdmenu [F2]

Totalenweergave

Verfrecepten-invoer

Spoelrecepten-invoer

Admin-menu

De stroommeters kalibre-
ren

Verfselectie-pagina

Met admin inloggen
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7.8 VERKORTE HANDLEIDING VOOR DE SPUITER

1. Schakel het apparaat in (hoofdschakelaar op ON, ON/OFF-schakelaar op ON)
2. Schakel de verftoevoerapparatuur in zodat de materiaalleidingen op druk komen.
3. Selecteer het gewenste verfrecept via het nummer of de receptnaam.
4. Bij 2-4 pistolen:
 Selecteer pistolen via de pistoolpictogrammen op de startpagina (*).
5. [START]: druk voor spuitwerkzaamheden op het veld [START].
 Het venster «Inregelen» verschijnt om de materiaalslang volledig met gemengde verf 

te vullen. Houd bij het inregelen het pistool/de pistolen geopend in een geaard, open 
reservoir. Na het inregelen gaat het venster terug naar het hoofdvenster.

 Bij een afstandsbediening (optie) gaat in plaats van de alarmlamp de groene lamp 
knipperen. De verstuiverlucht (optie) wordt na het inregelen ingeschakeld.

 De installatie is nu klaar om te spuiten.
6. [STOP]: druk om de spuitwerkzaamheden te onderbreken op het veld [STOP].
7. [Spoelen]: druk na de spuitwerkzaamheden of bij een overschrijding van de 

gebruiksduur (alarmmelding resetten) op het veld [Spoelen].
 Houd het pistool zolang geopend in een geaard, open reservoir, tot de spuitstraal na 

de spoelcyclus klein wordt en de druk afneemt.
 Bij 2-4 pistolen:
 Houd bij 2 pistolen beide tegelijk open en zolang als hierboven beschreven.
8. Verfwissel: herhaal de punten 3 t/m 5. Bij een verfwissel wordt na het drukken op het 

veld [Start] automatisch gespoeld en verschijnt het venster met de spoelstappen; houd 
daarbij het pistool/de pistolen geopend in een geaard, open reservoir. Aansluitend 
moet de nieuwe verf worden ingeregeld (zie punt 5).

9. In NOODGEVALLEN: schakel de installatie uit met de hoofdschakelaar (OFF).
 - neem contact op met het personeel verantwoordelijk voor de veiligheid / de 

 voorman / de onderhoudsafdeling.
10. Behandel storingen conform Hs. 9 van de gebruikshandleiding.
11. Druk na het bijvullen van het materiaalreservoir op een «Reservoir» op de startpagina 

(*). Het «Ventielselectie»-venster verschijnt. Selecteer via het nummer de verf en wijzig 
de vulling van het reservoir of druk op het veld [Reservoir], zodat de vulling wordt 
verhoogd naar de waarde van de maximale inhoud van het reservoir. (de installatie 
moet daarbij zijn gestopt)

12. Controleer bij het beëindigen van de werkzaamheden, dat er is gespoeld en dat de 
gebruiksduur is gereset. Schakel het apparaat met de ON/OFF-schakelaar uit (OFF).

13. Schakel de verftoevoerapparatuur uit zodat de druk in de materiaalleidingen wordt 
afgelaten.

➞ *Ga zo nodig van de vereenvoudigde startpagina over naar de volgende pagina
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7.9 VERKORTE HANDLEIDING VOOR HET ADMIN-SUBMENU
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7.10 VERKORTE HANDLEIDING VOOR HET SERVICE-SUBMENU

4. De speciale parameters op de 20 pagina‘s instellen:
1. Taalkeuze, weergave van de waarden in liter, kilogram of gallon, selectie van 2K of 3K of 4K, 1-circuit

of 2-circuit.
2. 1 - 4 pistolen, pistoolbewaking, pistoolselectieventiel, pistoolspoelinstallatie, na elkaar of tegelijk

inregelen/spoelen, dumpventiel voor het inregelen.
3. De afzonderlijke inregelhoeveelheden voor de A-, B-, C- en D-pagina en de inregelhoeveelheid tot

het pistoolselectieventiel.
4. +5. De aan te brengen hoeveelheid voor elk pistool, dumpventielhoeveelheid in % en de openingstijd

van de verstuivingslucht bij het spoelproces in %.
6. De max. controlehoeveelheid van QBcontrol [cc] (A en B), QCcontrol [cc] (AB en C) en QDcontrol [cc]

(ABC en D) en doorstromingsbewaking.
7. De tolerantiegrens van de controlehoeveelheid B+-%, C+-% en D+-%
8. De grenzen voorde stroommeters Amin, Amax, Bmin, Bmax, Cmin, Cmax, Dmin, Dmax
9. Luchtbelbewaking (LBB), LBB vertraging [s], de verstuiverlucht-uitschakelvertragingstijd, de pistool-

definitie in het recept en het aantal gebruikers.
10. De verwerkingstijdeenheid in min of sec., de na-alarmtijd na overschrijding van de verwerkingstijd, het

verwerkingstijdalarm met Muss-spoeling en de Coriolis activering en de Gun-Delay-Alarmvertragings-
tijd.

11. De materiaaldrukregeling, de externe-vrijgave, de indeling van de afstandsbediening (elektr. / pneum.
/ Robo / off ) en de Shot Mode

12. Het aantal recepten, A-, B-, C-, D-componenten.
13. Het aantal spoelrecepten, A-, B-, C-, D-spoelmiddelen.
14. Voorspoelen en mengerspoelen activeren, nummer van het mengerspoelventiel, nummer van het

luchtspoelventiel en de ventielschakelpauze.
15 De opdrachtsnummer-activering voor de PC-gegevensarchivering.
16. De niveau Stop en spoelreceptennummer A en B zonder meetcelen.
17. De wachtwoorden voor admin en service.
18.+19. De toegangsbevoegdheden en de wachtwoorden voor de gebruikers.
20. De functies «Opslaan», «Laden» en «Fabrieksinstelling laden» uitvoeren.
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8.1 REINIGEN VAN DE INSTALLATIE

8 ONDERHOUD

SIHI_0004_NL

WAARSCHUWING
Ondeskundig onderhoud/reparatie!
Letsel en schade

Reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend laten uit-
voeren door speciaal opgeleid personeel of door een service-
centrum van WAGNER.
Voor alle werkzaamheden aan de apparaat en bij werkonderbre-
kingen:
- De energie-/persluchttoevoer uitschakelen.
- De druk aflaten van spuitpistool en apparaat.
- Het spuitpistool borgen tegen ongewenste bediening.
Bij alle werkzaamheden de gebruiks- en onderhoudshandlei-
ding in acht nemen .

8.3 CONDENSAATAFVOER UIT HET FILTERREDUCEERVENTIEL  

8.2 REINIGEN VAN DE FILTERS

Conform de voorschriften voor vloeistofspuitapparatuur (ZH 1/406 en BGR 500 Deel 2,
Hs. 2.36):
– Vloeistofspuitapparatuur moet indien nodig, echter minimaal elke 12 maanden,

door een deskundige (b.v. een servicemonteur van Wagner) worden gekeurd op een
veilige staat.

– Bij buiten bedrijf gestelde apparatuur mag de keuring worden uitgesteld tot de
eerstvolgende inbedrijfstelling.
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8.4 STROOMMETER

Montage
Controleer, na het reinigen van de doorstroommeetcel en nadat de assen en tandwielen 
weer in de behuizing zijn gemonteerd, dat deze soepel kunnen draaien. Dit moet tevens 
het geval zijn, wanneer met de vinger zachtjes zijdelings tegen de assen wordt gedrukt.
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8.4 MATERIAALVENTIELEN

Op eventuele lekkage van de verfwisselventielen (vrijkomen van lucht of materiaal uit de 
lekboring) moet regelmatig (eenmaal per week) worden gecontroleerd.
➞ Bij het vrijkomen van lucht stang afdichting vervangen 
➞ Bij het vrijkomen van materiaal de afdichting na spannen of vervangen.
➞ Op eventuele lekkage van de ventielzitting moet regelmatig worden gecontroleerd 

door conform (Hs. 7.1) een lektest uit te voeren.

Materiaal afdichting

Stang afdichting 
(pneum. O-ring)

Naspanschroef
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8.8 BUITEN BEDRIJF STELLEN

SIHI_0029_NL

GEVAAR
Slangbreuk, openscheurende inschroefaansluiting!
Levensgevaar door injectie van materiaal

Ervoor zorgen, dat het slangmateriaal chemisch bestand is te-
gen de verspoten materialen.
Ervoor zorgen, dat spuitpistool, inschroefaansluiting en materi-
aalslang tussen apparaat en spuitpistool geschikt zijn voor de
door het apparaat opgewekte druk.
Controleren, dat op de gebruikte hogedrukslang de volgende
informatie staat:
- Fabrikant
- Toegestane bedrijfsoverdruk
- Fabricagedatum.

8.6 HOGEDRUKSLANGEN

8.7 ELEKTRISCHE BESTURING

Normaal gesproken wordt de besturing met de aan/uit-schakelaar uitgeschakeld en wor-
den dan de procesgegevens in het geheugen opgeslagen. Wanneer vervolgens de hoofd-
schakelaar wordt uitgeschakeld, blijven de procesgegevens in het geheugen bewaard.

De gebruiksduur van de slangen wordt ook bij zorgvuldige behandeling beperkt door om-
gevingsinvloeden. 
➞ Het is aan te bevelen regelmatig een visuele en af en toe ook een functionele controle 

uit te voeren. 
➞ Als voorzorgsmaatregel moeten slangen na een door de gebruiker bepaalde periode 

door nieuwe worden vervangen.
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9 STORINGEN OPSPOREN

Wanneer een storing optreedt, wordt deze weergegeven: 
➞ De hoorn klinkt en de installatie stopt; op het touchpanel wordt de storing weer-

gegeven.
➞ De rode lamp van de afstandsbediening brandt (optie)
➞ De storing moet met de toets [Reset] op het touchpanel of met de Stoptoets van de 

afstandsbediening worden bevestigd. 
Bij een alarm is het belangrijk, vanuit welke processtap de storing is ontstaan.

➞ Storingzoeken in de elektrische schakelkast mag uitsluitend worden uitgevoerd door 
een vakkundig persoon (b.v. elektrotechnisch monteur van het bedrijf )!
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9.1 ALARMMELDINGEN EN DE BETREFFENDE OPLOSSINGEN

Alarmnr. Alarmmelding op het display Betekenis

A01 A01:A+ Hoeveelheid Hoeveelheid Amax overschreden

A02 A02:B+ Hoeveelheid Hoeveelheid Bmax overschreden

A03 A03:C+ Hoeveelheid Hoeveelheid Cmax overschreden

A04 A04:D+ Hoeveelheid Hoeveelheid Dmax overschreden

A05 A05:A- Hoeveelheid Hoeveelheid Amin onderschreden

A06 A06:B- Hoeveelheid Hoeveelheid Bmin onderschreden

A07 A07:C- Hoeveelheid Hoeveelheid Cmin onderschreden

A08 A08:D- Hoeveelheid Hoeveelheid Dmin onderschreden

A09 A09:B+ tol. Alarm Buiten de tolerantie B+-,: te veel B

A10 A10:B- tol. Alarm Buiten de tolerantie B+-: te weinig B

A11 A11:C+ tol. Alarm Buiten de tolerantie C+-,: te veel C

A12 A12:C- tol. Alarm Buiten de tolerantie C+-: te weinig C

A13 A13:D+ tol. Alarm Buiten de tolerantie D+-,: te veel D

A14 A14:D- tol. Alarm Buiten de tolerantie D+-: te weinig D

A19 A19:PC communicatie ontbreekt - Controleer verbindingskabel
- Controleer de PC status

A20 A20:1.Gebruiksduur van pistool1 Vooralarm van de gebruiksduur van pistool 1

A21 A21:1.Gebruiksduur van pistool2 Vooralarm van de gebruiksduur van pistool 2

A22 A22:1.Gebruiksduur van pistool3 Vooralarm van de gebruiksduur van pistool 3

A23 A23:1.Gebruiksduur van pistool4 Vooralarm van de gebruiksduur van pistool 4

A24 A24:Gebruiksduur van pistool1 Gebruiksduur van pistool 1 is verstreken

A25 A25:Gebruiksduur van pistool2 Gebruiksduur van pistool 2 is verstreken

A26 A26:Gebruiksduur van pistool3 Gebruiksduur van pistool 3 is verstreken

A27 A27:Gebruiksduur van pistool4 Gebruiksduur van pistool 4 is verstreken

A28 A28: Eerst K1 spoelen Het 1e circuit moet worden gespoeld

A30 A30:1.Gebruiksduur P.1-K.2 Vooralarm van de gebruiksduur van pistool 1 voor het 2e circuit

A31 A31:1.Gebruiksduur P.2-K.2 Vooralarm van de gebruiksduur van pistool 2 voor het 2e circuit

A32 A32:1.Gebruiksduur P.3-K.2 Vooralarm van de gebruiksduur van pistool 3 voor het 2e circuit

A33 A33:1.Gebruiksduur P.4-K.2 Vooralarm van de gebruiksduur van pistool 4 voor het 2e circuit

A34 A34:Gebruiksduur P.1-K.2 Gebruiksduur van pistool 1 voor het 2e circuit is verstreken

A35 A35:Gebruiksduur P.2-K.2 Gebruiksduur van pistool 2 voor het 2e circuit is verstreken

A36 A36:Gebruiksduur P.3-K.2 Gebruiksduur van pistool 3 voor het 2e circuit is verstreken

A37 A37:Gebruiksduur P.4-K.2 Gebruiksduur van pistool 4 voor het 2e circuit is verstreken

A38 A38: Eerst K2 spoelen Het 2e circuit moet worden gespoeld

A40 A40:MeetcelA Meetcel A is geblokkeerd

A41 A41: Pistoolbewaking Pistoolbewaking is uit

A42 A42:Gebruiksduur loop Gebruiksduur loop --> spoelen

A43 A43:Spoelproces loopt niet Spoelproces loopt niet

A44 A44:Luchtbel Luchtbel in de leiding (alleen bij lagedruk)

A45 A45:Coriolis Coriolis-alarm, zie gebr.handl. van Coriolis

A46 A46:Geen vrijgavesignaal Geen vrijgavesignaal van b.v. luchtafvoer aanwezig

Reset Resetten van het alarm met tijdgegeven
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Alarmnr. Alarmmelding op het display Betekenis

A47 A47:Geheugenmodule storingen De geheugenmodule moet worden gecontroleerd

A48 A48:Stroomfout - De doorstroomhoeveelheid ligt onder de ingevoerde grens

A49 A49:Stroomfout + De doorstroomhoeveelheid ligt boven de ingevoerde grens

A50 A50:A_Ventiel circuitdef. De circuitdefi nitie van ventiel A is anders opgegeven dan de 
circuitdefi nitie in het werkrecept

A51 A51:B_Ventiel circuitdef. De circuitdefi nitie van ventiel B is anders opgegeven dan de 
circuitdefi nitie in het werkrecept

A52 A52:C_Ventiel circuitdef. De circuitdefi nitie van ventiel C is anders opgegeven dan de 
circuitdefi nitie in het werkrecept

A53 A53:D_Ventiel circuitdef. De circuitdefi nitie van ventiel D is anders opgegeven dan de 
circuitdefi nitie in het werkrecept

A54 A54:Spoelventiel circuitdef. De circuitdefi nitie van spoelventiel is anders opgegeven dan de 
circuitdefi nitie in het werkrecept

A55 A55:Niveau A leeg De bundelinhoud van A moet worden gevuld

A56 A56:Niveau B leeg De bundelinhoud van B moet worden gevuld

A57 A57:Niveau C leeg De bundelinhoud van C moet worden gevuld

A58 A58:Niveau D leeg De bundelinhoud van D moet worden gevuld

A59 A59:Niveau spoelmiddel leeg De bundelinhoud van het spoelmiddel moet worden gevuld

A60 A60:Niveau A Alarmwaarde van reservoirvulling A is onderschreden

A61 A61:Niveau B Alarmwaarde van reservoirvulling B is onderschreden

A62 A62:NiveauC Alarmwaarde van reservoirvulling C is onderschreden

A63 A63:NiveauD Alarmwaarde van reservoirvulling D is onderschreden

A64 A33:Niveau spoelmiddel Alarmwaarde van reservoirvulling spoelmiddel is onderschreden

A65 A65:A_Ventielservice Onderhoudsmelding voor ventiel A

A66 A66:B_Ventielservice Onderhoudsmelding voor ventiel B

A67 A67:C_Ventielservice Onderhoudsmelding voor ventiel C

A68 A68:D_Ventielservice Onderhoudsmelding voor ventiel D

A69 A69:Spoelventielservice Onderhoudsmelding voor ventiel spoelmiddel

A70 A70:A_Meetcelservice Onderhoudsmelding voor meetcel A

A71 A71:B_Meetcelservice Onderhoudsmelding voor meetcel B

A72 A72:C_Meetcelservice Onderhoudsmelding voor meetcel C

A73 A73:D_Meetcelservice Onderhoudsmelding voor meetcel D

Reset Resetten van het alarm met tijdgegeven
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9.2 STORINGEN VERHELPEN 

Gebruiksduuralarm: A20 - A37 
 De gebruiksduur is afgelopen, verder werken of spoelen.

B+ (resp. C, D) of B- (resp. C, D) tol. alarm (A09 - A14) of meetcel A (A40)
 De mengverhouding is in een bepaald gecontroleerde hoeveelheid (QBcontr (resp. C, 

D) niet binnen de tolerantie bereikt.
 – Controleer het drukverschil van A en B (resp. C, D) , B (resp. C, D) moet ca. 10% hoger  

 zijn dan A. 
 – De slaginstelling van het B (resp. C, D)-ventiel is te kort afgesteld;  draai de stel-

 schroef iets uit.
 – Controleer het schakelen van het harderdoseerventiel (optimaal 0.5 - 3 keer per 

 sec). Is het B (resp. C, D)-ventiel altijd open (LED bij het luchtventiel), is het drukver-
 schil nog te klein of de slag van het B (resp. C, D)-ventiel te klein.

 – Zijn de materiaalhouders van A, B, C of D leeg?
 – Er stroomt meer dan 15 seconden verstuiverlucht, zonder dat er materiaal stroomt. 

 Of de meetcel is door vuil geblokkeerd. De LED bij de meetcel moet bij materiaal-
 stroom branden, anders is deze verstopt (openen, reinigen, zie Hs. 8.4) 

 – Controleer of spuitkoppen, mengers of fi lters verstopt zijn.
 – Evt. is de QBcontr (resp. C, D) hoeveelheid te klein ingesteld (standaard 150 cc). Als 

 de QBcontr. (resp. C, D) hoeveelheid wordt verhoogd, wordt het regelalgoritme 
 stabieler, omdat deze dan een grotere hoeveelheid materiaal heeft (en daardoor 
 meer tijd) om de mengverhouding te bereiken.

A - , B- , C- resp. D- fl ow rate (A05 - A08)
 Er stroomt b.v. meer dan 5 seconden (pistoolschakelvertraging (Gun-delay) verstui-

verlucht, zonder dat er materiaal stroomt. 
 – De doorstroomhoeveelheid van de A-, B-, C- resp. D-Komponcomponent is kleiner 

 dan de ondergrens van de meetcel Amin, Bmin, Cmin resp. Dmin. 
  (de hoeveelheid kan echter inderdaad zo klein zijn).
 – Evt. is de pistoolschakelvertraging (Gun-delay) te kort ingesteld. Deze problemen 

 kunnen optreden wanneer bij korte spuitonderbrekingen de verstuiverlucht van het 
 pistool door blijft stromen. Laat de trekker van het pistool helemaal los of verhoog 
 de Gun-delaytijd.

 – Controleer of de pistoolbewaking juist schakelt.
 – Mogelijke andere oorzaken net als bij het B+ ,B- ,C+,C-, D+ of D- tol. alarm

A+, B+, C+ resp. D+ fl ow rate (A01 - A04)
 De materiaaldoorstroomhoeveelheid van de A-, B-, C- of D-component is groter dan de 

bovengrens van de meetcel Amax, Bmax, Cmax bzw. Dmax. (5L/min). 
 – De hoeveelheid moet worden verlaagd.
 – Evt. is de spuitkop versleten, de slang lek of zijn er andere lekkages.

Gun control (A41)
 Er stroomt materiaal door de A-meetcel en er is al 50 seconden geen signaal dat het 

pistool is geopend. 
 – Dat betekent, dat de pistoolbewaking defect is resp. dat hier geen contact mee is. 
 – Repareren of vervangen.
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9.3 OVERIGE MOGELIJKE STORINGEN

Storing Oplossing

De installatie start niet -  Controleer de aansluiting op de persluchtleiding
-  Controleer de drukwaarde op de drukmeter van de installatie voor de 

aansturing van de ventielen.
-  Controleer de voedingsspanning (is het bedieningspaneel aan?)
-  Controleer de geselecteerde ventielen.
-  Controleer de zekeringen.

De installatie is in bedrijf 
(een pomp loopt), maar 
er wordt geen materiaal 
aangevoerd.

-  Controleer de materiaalleidingen van de componenten en de fi lters 
(verstopping) en de aanzuigbuizen (lekkage).

-  Controleer het niveau van de componenten in de reservoirs.
-  Controleer de viscositeit van de componenten resp. het drukverlies.

De installatie levert geen 
materiaal, de pompen 
staan stil.

-  Controleer de mengbuis en de toevoerslangen
-  Controleer het pistool en het pistoolfi lter
-  Reinig de leidingen met een spoelproces of handmatig. 

Het 2K-materiaal 
reageert niet juist

-  Controleer de mengverhoudingwaarde.
-  Controleer de aanzuigleidingen (lekkage).
-  Controleer de stroommeters met de kalibratieprocedure.
-  Optimaliseer het schakelgedrag van het harderdoseerventiel tijdens de 

spuitwerkzaamheden (0.5 - 3 keer per sec.) via het drukverschil van B en A of 
via de slaginstelling van het ventiel.

-  Controleer de specifi caties van de lak.

De 
doorstroomhoeveelheid 
is te klein.

-  Controleer de mengbuis en de toevoerslangen
-  Controleer het pistool en het pistoolfi lter
-  Reinig de leidingen met een spoelproces of handmatig. 
-  Verhoog de drukken van de materiaalpompen.

Vrijkomen van lak uit de 
ontluchtingsboring van 
een materiaalventiel

-  Vervang de ventielnaald afdichting, controleer ventielnaald en -behuizing op 
beschadigingen en vervang zonodig het complete ventiel.

Langdurige 
stroomstoring

-  Open de spoelventielen handmatig via de pneumatische ventielen om de 
installatie te spoelen.

Er is een zekering defect. 
De LED brandt.

-  Controleer volgens het schakelkastschema of er een kabel is beschadigd.
-  Vervang de zekering.

De installatie levert 
materiaal, maar het 
spuitresultaat is 
onvoldoende.

-  Verhoog de drukken van de materiaalpompen.
-  Stel de verstuiverlucht juist af (alleen AIRCOAT)
-  Controleer hogedruk- en pistoolfi lter.
-  Vervang de pistoolspuitkop spuitkop, die beter geschikt is (AIRLESS en 

AIRCOAT)
-  Stel de bundellucht juist af (alleen luchtpistolen)
-  Controleer de viscositeit van het product en verdun het volgens de 

aanwijzingen van de fabrikant. Corrigeer zonodig de mengverhouding.

De 
doorstroomhoeveelheid 
is te groot

-  Vervang de pistoolspuitkop (AIRLESS en AIRCOAT)
-  Controleer de leidingen op lekkages.
-  Stel de opening van de pistoolnaald juist af (alleen luchtpistolen) 
-  Verlaag de drukken van de materiaalpompen.
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10 INSTALLATIE VAN TOEBEHOREN

10.1 VERFUITBREIDING

10.2 AIRLESS-PISTOOLBEWAKING

In principe wordt elke installatie besteld en geleverd met de gewenste toebehoren.
➞ Achteraf kan door een monteur van Wagner een materiaaluitbreiding worden ge-

ïnstalleerd. Bij de installatie moet de betreffende montagehandleiding worden 
opgevolgd.

 Verf 4  Verf 3  Verf 2  Verf 1  Harder  Spoelmiddel

Stromingssensor

Zuigerpomp/
Luchtmotor

Aanwijzingen voor de Airless-pistoolbewaking
➞ Voor de hand-Airless- of HVLP-pistolen moet onderstaande bewaking worden toege-

past. 
 – Om het blokkeren van de stroommeters te kunnen bewaken, kan de materiaal-

 stroom indirect worden gecontroleerd via het luchtverbruik van de materiaalpom-
 pen

 – Het meest geschikt daarvoor is een stromingssensor waarvan het schakelpunt kan 
 worden ingesteld.

Er mogen geen andere luchtverbruikers (b.v. pompen voor ringleidingsystemen, roerders, 
enz.) dan de materiaalpompen voor de 2K-installatie (verven, harders en spoelmiddelen) 
op de luchtvoorziening worden aangesloten.
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10.2.1 VERKORTE HANDLEIDING VOOR DE AIRLESS-PISTOOLBEWAKING

Instelling van de stromingssensor niet-Ex (Type SI5000, verf zilver)
➞ De stromingssensor moet op locatie conform de bijgeleverde gebruikshandleiding 

van de fi rma IFM worden ingesteld. 
➞ Daarbij moet bij normaal bedrijf van de materiaalpompen de maximale stroom 

worden ingesteld (HIGH FLOW):
 ➞ De toets ►indrukken en ingedrukt houden. 
 ➞ De LED Nr. 9 brandt, na ca. 5 sec. knippert deze. De toets loslaten.
➞ De minimale stroom moet met uitgeschakelde materiaalpompen worden ingesteld 

(LOW FLOW):
 ➞ De toets ◄ indrukken en ingedrukt houden.
 ➞ De LED Nr. 0 brandt, na ca. 5 sec. knippert deze. De toets loslaten.
➞ Daarna kan het schakelpunt worden ingesteld (voorstel: LED 3):
 ➞ De toets ◄ of ► kort indrukken. De LED knippert.
 ➞ De toets ◄ of ► opnieuw indrukken. Elke toetsdruk verschuift de LED met een 

  positie in de aangeduide richting. 
 Opmerking: Wordt er 2 sec. lang geen toets ingedrukt, gaat het apparaat met de nieuw 

ingestelde waarde in de bedrijfsmodus.

Instelling in de besturing van de 2K-installatie
➞ Stel de waarde van Gun-delay (alarmvertraging ca. 20 sec.) in de setup zo in, dat bij het 

sluiten van het spuitpistool geen alarm optreedt.

Instelling van de stromingssensor niet-Ex (Type SI1000, verf oranje)
➞ De stromingssensor moet op locatie conform de bijgeleverde gebruikshandleiding 

van de fi rma IFM worden ingesteld. 
➞ Daarbij moet bij normaal bedrijf van de materiaalpompen de maximale stroom worden 

ingesteld:
 ➞ Druk de Learn/Set-toets 5 sec. in en laat deze los, wanneer de LED‘s van links naar 

  rechts branden (HI-Teach).
➞ De minimale stroom moet met uitgeschakelde materiaalpompen worden ingesteld:
 ➞ Druk de Learn/Set-toets 10 sec. in en laat deze los, wanneer de LED‘s van rechts 

  naar links branden (LO-Teach).
➞ Daarna kan het schakelpunt worden ingesteld (voorstel: 3): 
 ➞ Druk de Mode/Enter-toets kort in. Druk vervolgens de Learn/Set-toets in en houd 

  deze vast tot het gewenste schakelpunt wordt weergegeven. Druk ter afsluiting de 
  Mode/Enter-toets weer kort in.
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Elektrische aansluitingen
➞ Zie elektrische schema
➞ Installatie van de stromingssensor:
 – Conform bijgeleverde gebruikshandleiding van IFM
 – Monteer het apparaat bij horizontaal lopende buizen zo mogelijk aan de zijkant.
 – Monteer het apparaat bij verticaal lopende buizen in de stijgleiding.
 – Om storingen in de werking te voorkomen, moeten minimale afstanden tussen de 

sensor en bochten, ventielen en dergelijk worden aangehouden: 
  - Minimaal 5 keer de buisdiameter aan de aanstroomzijde
  - Minimaal 3 keer buisdiameter aan de wegstroomzijde
 – De wartel en alle schroefdraden moeten met de bijgeleverde smeerpasta worden 

ingevet. Let op: Er mag geen vet op het sensoruiteinde terechtkomen!
 – Schroef de passende adapter op de procesaansluiting.
 – Plaats de stromingssensor op de adapter en draai de wartel aan (aanhaalmoment 

max. 50 Nm; 36.88 lbft).
 – Insteekdiepte van de sensor: minimaal 12 mm; 0.47 inch in de buis. 
  Let op: Het uiteinde van de sensor mag de buiswand niet raken.

10.2.2 KORTE HANDLEIDING VOOR DE LUCHTBELBEWAKING

Voor de optimale afstelling van de luchtbelsensors op het telkens gebruikte materiaal kan 
de set 392067 worden gebruikt.

Set inhoud:

Pos Aantal Bestelnr. Omschrijving

1 1 9987005 Slang

2 2 9998928 Afsluitplug

3 1 372301 Sensorbehuizing

4 1 389384 Aansluitkabel

5 1 (9956184) Schroevendraaier (deel van de sensor)
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Uitvoering:

1. De steekverbinding van de sensor losmaken en hem uit zijn behuizing in de Fluidkast 
draaien.

2. De slang [1] van de set voor de helft met het betreffende materiaal (verf of verharder) 
vullen, met de stoppen [2] sluiten en door de bijgeleverde sensorbehuizing [3] leiden.

3. De sensor langs de stekker met de kabel [4] verbinden en op de 
scheidingsschakelversterker in de elektrokast klemmen.

 Ader Nr.1 van de kabel [4] met klem 1 (4) van de scheidingsschakelversterker.
 Ader Nr.2 van de kabel [4] met klem 3 (6) van de scheidingsschakelversterker.
4. De sensor in een bereik van de slang brengen die met materiaal is gevuld.
 Voorzichtig de potentiometer met de schroevendraaier aan de achterzijde van 

de sensor met de wijzers van de klok mee draaien tot de gele LED 1 (2) op de 
scheidingsschakelversterker brandt (let op, de scheidingsschakelversterker is op zijn 
kop gemonteerd, de gele LED is aan de linker zijde.

5. De potentiometer, ter controle, voorzichtig naar  links draaien (ca. ¼...½ slag) tot de LED 
dooft.

6. De potentiometer weer voorzichtig slechts zover naar rechts draaien tot de gele LED 
op de versterker net brandt.

 Nu kan ter controle van de functie, de sensor op de slang in een bereik zonder 
materiaal worden verschoven. De LED op de versterker moet uitgaan. Wordt de sensor 
geretourneerd moet de LED weer branden.

7. De sensor in zijn behuizing in de Fluidkast monteren. Erop letten, dat achter de 
sensorbehuizing geen object (metalen deel of slang) aanwezig is.

8. Op dezelfde manier moet met de tweede sensor worden omgegaan.

Een test welke sensor in de  Fluidkast bij welk kanaal van de scheidingsschakelversterker 
hoort kan als volgt plaatsvinden: Wordt de steekverbinding van de sensor losgemaakt,  be-
gint de middelste rode LED van de versterker te knipperen (Leidingbreukbewaking).

Opmerking: Een correcte werking van de luchtbelbewaking wordt alleen bij zorgvuldige 
instelling van de sensors gegarandeerd. Achter de sensorbehuizing mag tijdens de instel-
ling en tijdens het bedrijf geen ander object (metaal, slang, vinger!) aanwezig zijn.
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De volgende afbeeldingen verduidelijken de rangschikking van de componenten in de 
kast als ook de uitvoering van de afregelprocedure.

Legenda:

1. Scheidingsschakelversterker in de schakelkast

Legenda van de scheidings-
schakelversterker

1. Klem 1
3. Klem 3
4. Klem 4
6.  Klem 6
7. LED rood
8. LED groen
9. LED geel
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Legenda van de afregelsensor

1. Slang zonder materiaal
2. Slang met materiaal
3. Sensor
4. Sensor Huis
5.  LED
6. Potentiometer

Legenda van de afregelsen-
sor

1. Sensor 1
2. Sensor 2
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10.3 OMREKENEN VAN VERSCHILLENDE MENGVERHOUDINGGEGEVENS

Het is belangrijk de databladen van de fabrikant beschikbaar te hebben, zodat de juiste 
mengverhouding kan worden ingevoerd. 
➞ Sommige lakfabrikanten geven de mengverhouding op in gewichtsaandelen en 

andere in volumeprocenten resp. als volumeverhouding. 
➞ Omdat de tandwielstroommeters volumetrisch meten, zijn deze gegevens als volume 

nodig.
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11 RESERVEONDERDELEN

11.1 HOE WORDEN RESERVEONDERDELEN BESTELD?

SIHI_0004_NL

WAARSCHUWING
Ondeskundig onderhoud/reparatie!
Letsel en schade

Reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend laten uit-
voeren door speciaal opgeleid personeel of door een service-
centrum van WAGNER.
Voor alle werkzaamheden aan de apparaat en bij werkonderbre-
kingen:
- De energie-/persluchttoevoer uitschakelen.
- De druk aflaten van spuitpistool en apparaat.
- Het spuitpistool borgen tegen ongewenste bediening.
Bij alle werkzaamheden de gebruiks- en onderhoudshandlei-
ding in acht nemen .
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Nummer Gebruiksaanwijzingen resp. reserveonderdelenlijsten

392840 Reserveonderdelenlijst Flexcontrol plus Duits

392841 Reserveonderdelenlijst Flexcontrol plus Engels

389865 Gebruiksaanwijzing Coriolis-stroommeter Duits

389866 Gebruiksaanwijzing Coriolis-stroommeter Engels

392600 Reserveonderdelenlijst Flexcontrol plus XL Duits

392601 Reserveonderdelenlijst Flexcontrol plus XL Engels

11.2 OVERZICHT RESERVEONDERDELE:



58

FLEXCONTROL PLUS.

GEBRUIKSAANWIJZING

UITGAVE 04 /2009 BESTELNUMMER DOC392823

12 TABELLEN / PARAMETERS

12.1 TABEL SLANGINHOUD

Di = Slangbinnendiameter

L = Slanglengte

Vol = materiaalvolume in de slang
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12.2 ILLUSTRATIE VAN VOORSPOELEN MET ÉÉN PISTOOL

gemengd 
materiaal R-R Spoelen Inregelen Inregelen Inregelen

gemengd 
materiaal

Eind-
spoelen

Vullen van de spuitslang met ge-
mengd materiaal

Verfwissel (enkelvoudig spoelen): 

1. Stop
2. R1 ➞ R2
3. Start

Vullen A en B tot 
mengblok apart

1. Stop
2. Eind-spoelen

Verfwissel (met voorspoelen oplosmiddel van nieuw recept): 

1. Stop
2. R1 ➞ R2
3. Start

gemengd 
materiaal R-R Spoelen

Inregelen
na R-R Inregelen Inregelen Inregelen

gemengd 
materiaal

gemengd 
materiaal R-R Spoelen Pauze

Inregelen
na R-R Inregelen Inregelen Inregelen

gemengd 
materiaal

1. Stop
2. Eind-spoelen

1. Stop
2. R1 --> Rx (x=1-12)
3. Start

Mengerspoelen (externe statische menger): 3. Eind-spoelen

1. Stop
2. Mengerspoelen

3. R1 ➞ R2
4. Start

3. Start

Eind-spoelen

gemengd 
materiaal 

Menger-
spoelen Inregelen

gemengd 
materiaal 

R-R Spoelen
Inregelen
na R-R Inregelen

 
Inregelen Inregelen

gemengd 
materiaal

Eind-spoelen
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12.3 ILLUSTRATIE VAN VOORSPOELEN MET TWEE PISTOLEN

Pistool gemengd 
materiaal
 

R-R Spoelen,
Voorspoelen na

Inregelen,
gemengd 
materiaal

Pistool gemengd 
materiaal R-R Spoelen,

Voorspoelen na
Inregelen,

gemengd 
materiaal

1. Stop
2. R1 ➞ R2
3. Start

Verfwissel: 
Voor verfwissel: recept R1; pistool 1
Na verfwissel: recept R2; pistool 1

Pistool gemengd 
materiaal R-R Spoelen,

Voorspoelen na
Inregelen,

gemengd 
materiaal

Pistool

 

1. Stop
2. R1 ➞ R2
3. Start

Verfwissel: 
Voor verfwissel: recept R1; pistool 1
Na verfwissel: recept R2; pistolen 1 en 2

1. Stop
2. R1 ➞ R2
3. Start

Pistool gemengd 
materiaal R-R Spoelen,

Voorspoelen na
Inregelen,

gemengd 
materiaal

Pistool Voorspoelen na

, Inregelen,
gemengd 
materiaal

Verfwissel: 
Voor verfwissel: recept R1; pistolen 1 en 2
Na verfwissel: recept R2; pistolen 1 en 2
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Verfwissel: 
Voor verfwissel: recept R1; pistolen 1 und 2
Na verfwissel: recept R2; pistool 1

1. Stop
2. R1 ➞ R2
3. Start

Pistool gemengd 
materiaal R-R Spoelen,

Voorspoelen na
Inregelen,

gemengd 
materiaal

Pistool gemengd 
materiaal R-R Spoelen,

Later wordt pistool 2 geselecteerd (pistool 1 blijft geselecteerd)
Let op: er wordt niet met spoelmiddel Y voorgespoeld!

1. Stop
2. Selectie pistool 1+2
3. Start

Pistool
gemengd 
materiaal  

gemengd materiaal gemengd 
materiaal  

Pistool
 

Inregelen 
 

gemengd 
materiaal  
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 Pistool gemengd 
materiaal Eind-spoelen Pauze

Voorspoelen na
, Inregelen

gemengd 
materiaal  

 Pistool gemengd 
materiaal Eind-spoelen Pauze

Voorspoelen na
Inregelen

gemengd 
materiaal  

1. Stop
2. Eind-spoelen

3. Start

Stop, spoelen en start: 
Voor het spoelen:  recept R1; pistolen 1 en 2
Na het spoelen:  recept R1; pistolen 1 en 2

Stop, spoelen en start: 
Voor het spoelen:  recept R1; pistolen 1 en 2
Na het spoelen:  recept R1; pistool 1

1. Stop
2. Eind-spoelen

3. Start

 Pistool gemengd 
materiaal Eind-spoelen Pauze

Voorspoelen na
Inregelen

gemengd 
materiaal  

 Pistool gemengd 
materiaal Eind-spoelen Pauze

Stop, spoelen en start: 
Voor het spoelen:  recept R1; pistool 1
Na het spoelen:  recept R1; pistolen 1 en 2

1. Stop
2. Eind-spoelen

3. Start

 Pistool gemengd 
materiaal Eind-spoelen Pauze

Voorspoelen na
, Inregelen

gemengd 
materiaal  

 Pistool
 Pauze

Voorspoelen na
Inregelen

gemengd 
materiaal  
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13 SCHAKELKAST SCHEMA

Nummer Schakelkast schema

389912 Pneumatische schakelkastschema Flexcontrol plus

389391c Schakelkastschema Flexcontrol plus

De vereiste schakelkastschema‘s worden apart met de installatie meegeleverd
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Duitsland
J.WAGNER GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 18 
Postfach 1120 
D- 88677 Markdorf
Telephone: ++49/ (0)7544 / 5050 
Telefax: ++49/ (0)7544 / 505200 
E-Mail:service.standard@wagner-group.com

Zwitserland
J.WAGNER AG
Industriestrasse 22 
Postfach 663 
CH- 9450 Altstätten
Telephone: ++41/ (0)71 / 757 2211 
Telefax: ++41/ (0)71 / 757 2222 
E-Mail: rep-ch@wagner-group.ch

België
WAGNER Spraytech Benelux BV
Veilinglaan 58
B- 1861 Wolvertem
Telephone: ++32/ (0)2 / 269 4675 
Telefax: ++32/ (0)2 / 269 7845 
E-Mail: info@wagner-wsb.eu

Denenmarken
WAGNER Spraytech Scandinavia A/S 
Helgeshøj Allé 28
DK- 2630 Tåstrup
Telephone: ++45/ 43 271 818 
Telefax: ++45/ 43 43 05 28 
E-Mail wagner@wagner-group.dk

Engeland
WAGNER Spraytech (UK) Ltd.
The Coach House
2  Main Road
GB- Middleton Cheney, OXON OX17 2ND
Telephone: ++44/ (0)1295 / 714 202
Telefax: ++44/ (0)1295 / 710 100
E-Mail: enquiries@wagnerspraytech.co.uk

Frankrijk
J.WAGNER France S.A.R.L. 
5, Ave. du 1er Mai – BP 47 
F- 91122 Palaiseau-Cedex

Telephone: ++33/ (0)1 / 69 19 46 76 
Telefax: ++33/ (0)1 / 69 81 72 57 
E-Mail: division.batiment@wagner-france.fr

Nederland
WAGNER SPRAYTECH Benelux BV
Zonnebaan 10 
NL- 3542 EC Utrecht
PO Box 1656 
3600 BR Maarssen
Telephone: ++31/ (0)30 / 241 4155 
Telefax: ++31/ (0)30 / 241 1787 
E-Mail: info@wagner-wsb.eu

Italië
WAGNER COLORA S.r.l
Via Fermi, 3 
I- 20040 Burago di Molgora (MI) 

Telephone: ++39/ 039 / 625021 
Telefax: ++39/ 039 / 6851800 
E-Mail: info@wagnercolora.com

Japan
WAGNER Spraytech Ltd.
2-35, Shinden Nishimachi 
J- Daito Shi, Osaka, 574-0057 

Telephone: ++81/ (0)720 / 874 3561 
Telefax: ++81/ (0)720 / 874 3426 
E-Mail: marketing@wagner-japan.co.jp

Oostenrijk
J.WAGNER GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 18 
Postfach 1120 
D- 88677 Markdorf
Telephone: ++49/ (0)7544 / 5050 
Telefax: ++49/ (0)7544 / 505200 
E-Mail:service.standard@wagner-group.com

Zweden
WAGNER Industrial Solutions Scandinavia AB
Karbingatan 28
S- 25467 Helsingborg
Telephone: ++46/ (0)42 150 020 
Telefax: ++46/ (0)42 150 035 
E-Mail: mailbox@wagner.se

Spanje
WAGNER Spraytech Iberica S.A. 
Ctra. N- 340, Km. 1245,4 
E- 08750 Molins de Rei (Barcelona)
Telephone: ++34/ (0)93/ 680 0028 
Telefax: ++34/ (0)93/ 668 0156 
E-Mail: info@wagnerspain.com

Tsjechië
WAGNER s.r.o.
Na Belidle 1/63 
C- 15000 Praha 5 
Telephone: ++420/ (0)2/ 573 123 24 
Telefax: ++420/ (0)2/ 545 001 
E-Mail: wagner.s.r.o.@telecom.cz

VS
Walter Pilot North America
46890 Continental Drive
Chesterfield, MI 48047 USA 
Telephone: ++1/ 877 / 925-8437 
Telefax: ++1/ 586 / 598-1457 
http://www.waltherpilotna.com
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