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Všeobecné bezpečnostní předpisy 

Tato kapitola popisuje uživateli a třetím osobám, které provozují OptiFlex 
2 B, všechny základní bezpečnostní zásady, které je bezpodmínečně 
nutno dodržovat. 

Tyto bezpečnostní zásady musí být ve všech bodech přečteny a pocho-
peny předtím, než bude OptiFlex 2 B uvedeno do provozu. 

Bezpečnostní symboly (piktogramy) 
Dále jsou uvedeny varovné pokyny, které jsou použity v provozních ná-
vodech Gema a jejich význam. Vedle pokynů v příslušných provozních 
návodech musí být dodržovány všeobecně platné bezpečnostní předpisy 
a předpisy pro zabránění úrazům. 

 

NEBEZPEČÍ! 
znamená nebezpečí elektrickým napětím nebo pohybujícími se díly. 
Možné následky: Smrt nebo velmi těžká zranění 

 

VÝSTRAHA! 
znamená, že chybná obsluha může vést k poškození nebo chybné funkci 
zařízení. Možné následky: lehká zranění nebo věcné škody 

 

POKYN! 
udává tipy k použití a užitečné informace 
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Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B je podle současného stavu tech-
niky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel určeno výhradně 
pro běžné používání pro nanášení práškového laku. 

Každé další užívání mimo toto vymezení je považováno za nedovolené. 
Za škody z toho vyplývající výrobce neručí, riziko přitom nese výhradně 
uživatel! Pokud má být ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B používáno 
odchylně od našich zadání pro jiné provozní poměry a/nebo jiné materiá-
ly, je nutno zajistit souhlas firmy Gema Switzerland GmbH. 

K řádnému používání patří také dodržování výrobcem předepsaných 
provozních podmínek a podmínek pro údržbu a opravy. 

Je nutno dodržovat příslušné předpisy pro zabránění úrazů a ostatní 
všeobecně uznávaná bezpečnostně technická pravidla, pravidla pracov-
ního lékařství a stavebně technická pravidla. 

Dále je nutno ještě dodržovat bezpečnostní ustanovení, specifická pro 
příslušnou zemi. 

Další bezpečnostní a provozní pokyny si můžete přečíst na přiloženém 
CD nebo na domovské stránce www.gemapowdercoating.com 

 

 

Uvedení do provozu je zakázáno do té doby, než bude ruční práškovací 
zařízení OptiFlex 2 B umístěno a zapojeno podle směrnice EU o strojích. 

Svévolné změny ručního práškovacího zařízení OptiFlex 2 B vylučují ru-
čení výrobce za z nich vyplývající škody nebo úrazy. 

Podnik musí zabezpečit, že všichni uživatelé mají příslušné odborné zna-
losti manipulace s práškovacím zařízením a nebezpečí s tím spojených. 

Nesmí být používán žádný způsob práce, který ovlivňuje bezpečnou prá-
ci práškovacího zařízení. 

Pro Vaši vlastní bezpečnost používejte pouze příslušenství a přídavná 
zařízení, která jsou uvedena v provozním návodě. Používání jiných částí 
v sobě může skrývat nebezpečí zranění. Používejte pouze originální ná-
hradní díly Gema! 

Všeobecná 
nebezpečí 

Všeobecné 
informace 
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Opravy smí provádět pouze odborník nebo autorizovaná opravna Gema. 
Svévolné, nepřípustné zásahy mohou mít za následek zranění a věcné 
škody a vedou ke ztrátě záruky Gema Switzerland GmbH. 

 

 

Spojovací kabely mezi řízením a stříkací pistolí musí být položeny tak, 
aby nemohly být během provozu poškozeny. Dodržujte bezpečnostní 
předpisy místních zákonů! 

Zástrčková spojení mezi práškovacím zařízením a sítí smějí být odstra-
ňována pouze při vypnutém napětí. 

Všechny činnosti při údržbě musí být bezpodmínečně prováděny při vy-
pnutém práškovacím zařízení. 

Práškovací zařízení smí být zapnutelné teprve tehdy, pokud je kabina 
v provozu. Pokud kabina přeruší provoz, musí se také vypnout práškova-
cí zařízení. 

 

 

Řídící jednotky stříkacích pistolí smějí být umístěny a provozovány 
v zóně 22. Stříkací pistole jsou přípustné pro zónu 21. 

Ochranu proti explozi zajišťují pouze originální náhradní díly Gema. Při 
poškození cizími díly odpadá veškerý nárok na záruku nebo náhradu 
škody! 

Je nutno zabránit vzniku podmínek, které mohou vést k nebezpečným 
koncentracím prášku v práškovacích kabinách nebo stanovištích. Musí 
být zajištěno dostatečné technické větrání, aby v průměru nebyla překro-
čena koncentrace prášku 50% dolní hranice výbušnosti (UEG = max. pří-
pustná koncentrace vzduch/prášek). Pokud není UEG známa, je nutno 
vycházet z hodnoty 10 g/m3 (viz EN50177). 

Veškeré svévolné změny a přestavby práškovacího zařízení nejsou 
z bezpečnostních důvodů povoleny. 

Žádná bezpečnostní zařízení nesmějí být demontována nebo uváděna 
mimo provoz. 

Provozní a pracovní pokyny, vypracované provozovatelem je nutno vy-
pracovat ve srozumitelné formě a v jazyce zaměstnanců a umístit je na 
vhodné místo. 

Elektrická 
nebezpečí 

Nebezpečí výbu-
chu 
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Prášek, ležící na podlaze okolo stříkacího zařízení představuje hrozící 
nebezpečí sklouznutí. Do kabin se smí vstupovat pouze na místech, k 
tomu vhodných. 

 

 

Statický náboj 

Statický náboj může mít různé následky: Nabití osob, elektrickou ránu, 
tvorbu jisker. Dobrým uzemněním je nutno zabránit nabití předmětů sta-
tickým nábojem. 

Uzemnění 

Veškeré elektricky vodivé díly, které se nalézají v pracovní oblasti 5 m 
okolo každého otvoru kabiny a obzvláště pak práškované obrobky je nut-
no trvale uzemnit. Uzemňovací odpor každého výrobku musí mít hodnotu 
max. 1 MOhm. Tento odpor musí být pravidelně před začátlkem práce 
kontrolován. 

Vlastnosti uchycení výrobku a závěsů musí zajistit, že výrobky zůstanou 
uzemněny. Pro kontrolu uzemnění je nutno mít k dispozici na pracovišti 
vhodné měřící přístroje a používat je. 

Podlaha úseku nanášení musí být elektricky vodivá (normální beton je 
obecně vodivý). 

Připojte dodávaný zemnící kabel (zeleno/žlutý) na zemnící šroub elektro-
statického ručního práškovacího zařízení. Zemnící kabel musí mít dobré 
kovové spojení s práškovací kabinou, zpětným získáváním prášku a do-
pravním řetězem, respektive závěsným zařízením objektů. 

 

 

 

 

Kouření a zapalování ohňů jsou v celé oblasti stroje zakázány! Práce, při 
kterých vzniká oheň, nejsou povoleny! 

 

 

 

 

Nebezpečí 
sklouznutí 

Dodržujte předpisy o 
uzemnění 

Zakáz používání 
ohně a kouření 
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Všeobecně platí pro všechna práškovací zařízení, že se osoby 
s kardiostimulátorem v žádném případě nesmějí zdržovat v oblasti, kde 
vznikají silná vysoká napětí a elektromagnetická pole. Osoby 
s kardiostimulátory by se zásadně neměly zdržovat v blízkosti práškova-
cích zařízení, která jsou v provozu! 

 

 

 

 

 

Fotografování s bleskem může mít za následek zbytečná spouštění a / 
nebo vypnutí bezpečnostních zařízení. 

 

 

 

 

 

Před otevřením zařízení za účelem opravy nebo údržby je nutno je odpo-
jit od elektrického proudu! 

Zástrčková spojení mezi práškovacím zařízením a sítí smějí být odstra-
ňována pouze při vypnutém napětí. 

 

 

 

 

Pokud je potřeba, musí podnik uživatele zavázat personál obsluhy 
k nošení ochranného oděvu (např. ochranu úst) a podobně. 

Při každém čištění je nutno používat masku proti prachu, která odpovídá 
minimálně třídě filtru FFP2 

Personál obsluhy musí nosit elektricky vodivou obuv (na př. kožené po-
drážky) s ochrannými krytkami. 

Personál obsluhy by měl pistoli držet pouze v holých rukách. Pokud jsou 
používány rukavice, musí být elektricky vodivé. 

 

 

Tyto obecné bezpečnostní pokyny je 
nutno přečíst a pochopit před uvede-

ním do provozu! 

Pobyt pro 
osoby s  

kardiostimulátorem 
zakázán 

Zákaz fotografování 
s bleskem 

Před údržbou a 
opravami odpojte od 

sítě 
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Použití v souladu s původním určením stroje 
1. Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B je podle současného sta-

vu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel ur-
čeno výhradně pro běžné používání pro nanášení práškového 
laku. 

2. Každé další užívání mimo toto vymezení je považováno za ne-
dovolené. Za škody z toho vyplývající výrobce neručí, riziko při-
tom nese výhradně uživatel. Pokud má být ruční práškovací zaří-
zení OptiFlex 2 B používáno odchylně od našich zadání pro jiné 
provozní poměry a/nebo jiné materiály, je nutno zajistit souhlas 
firmy Gema Switzerland GmbH 

3. K řádnému používání patří také dodržování výrobcem předepsa-
ných provozních podmínek a podmínek pro údržbu a opravy. 
Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B smí používat, provádět 
údržbu a opravy pouze ty osoby, které jsou v těchto činnostech 
zaučeny a které jsou informovány o možných nebezpečích. 

4. Uvedení do provozu (to znamená zahájení řádného provozu) je 
zakázáno do té doby, než je zjištěno, že je ruční práškovací zaří-
zení OptiFlex 2 B umístěno a propojeno podle směrnice o stro-
jích (2006/42/ES). Rovněž je nutno dodržovat EN 60204-1 (Bez-
pečnost strojů). 

5. Svévolné změny ručního práškovacího zařízení OptiFlex 2 B vy-
lučují ručení výrobce za z nich vyplývající škody. 

6. Je nutno dodržovat příslušné předpisy pro zabránění úrazů a 
ostatní všeobecně uznávaná bezpečnostně technická pravidla, 
pravidla pracovního lékařství a stavebně technická pravidla. 

7. Dále je nutno ještě dodržovat bezpečnostní ustanovení, specific-
ká pro příslušnou zemi. 

Bezpečnostní opatření, specifická dle výrobku 
- Stavební instalace je nutno provést podle lokálních předpisů. 

- Musí být dbáno na to, aby byly veškeré komponenty zařízení 
uzemněny podle místních předpisů 

Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B 
Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B je  součástí linky, a tím je inte-
grována do bezpečnostního systému zařízení. 

Pro použití mimo bezpečnostní koncepci se musejí provést příslušná 
opatření. 

Upozornění: 
Pro další informace odkazujeme na podrobné bezpečnostní pokyny 
Gema! 
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O tomto návodu k provozu 

Všeobecné 
Tento návod k provozu obsahuje všechny důležité informace, které po-
třebujete k práci s Vaším ručním práškovacím zařízením OptiFlex 2 B. 
Provede Vás uváděním do provozu a poskytne Vám pokyny pro optimál-
ní používání Vašeho nového systému práškového nanášení. 

Informace o funkcích jednotlivých systémových komponentů – kabiny, ří-
zení pistole, ruční pistole nebo práškovacího injektoru – naleznete 
v příslušné přiložené dokumentaci. 
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Popis výrobku 

Oblast použiti 
Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B (s boxy s práškem) je koncipová-
no výhradně pro elektrostatické práškování organickými prášky (viz také 
kapitola "Technické údaje"). 

Každé další užívání mimo toto vymezení je považováno za nedovolené. 
Za škody z toho vyplývající výrobce neručí, riziko přitom nese výhradně 
uživatel. 

Pro lepší pochopení souvislostí při práškovém nanášení se doporučuje, 
dokonale si přečíst provozní návody ostatních komponent a tak se se-
známit také s jejich funkcemi! 

 

Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B 

Použití 
Elektrostatické ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B s ruční pistolí Op-
tiFlex 2 GM03 je vhodné obzvláště pro manuální práškování objektů. 
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Logicky očekávaná chybná použití 
- obsluha bez příslušného proškolení 

- používání při nedostatečné kvalitě stlačeného vzduchu a 
uzemnění 

- použití společně s neautorizovanými práškovacími zařízení-
mi nebo komponentami 

Technická data 

Připojitelné pistole 
OptiFlex 2 B připojitelné 

OptiFlex 2 GM03 ano 

 

Pozor: 
Řízení pistole OptiFlex 2 B smí být používáno pouze s uvedenými 
typy pistolí! 

Výdej prášku  (směrné hodnoty) 

Obecné podmínky pro injektor OptiFlow 
Typ prášku Epoxy/Polyester 

délka hadice pro prášek (m) 6 

hadice pro prášek Ø (mm) 10 

typ hadice pro prášek POE s vodícím páskem 

vstupní tlak (bar) 5,5 

tryska dopravního vzduchu Ø (mm) 1,6 

opravná hodnota C0 
kompenzace nulové hodnoty množství 

výstupního prášku 
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Směrné hodnoty pro OptiFlex 2 CG09 s injekto-
rem OptiFlow IG06 
Všechny hodnoty v těchto tabulkách jsou směrnými hodnotami. Hodnoty 
v tabulkách mohou být změněny různými podmínkami prostředí, opotře-
bováním a jinými druhy prášků. 

 

celkový vzduch   3 Nm³/h 4 Nm³/h 5 Nm³/h 

 výdej prášku (g/min) 

výdej prášku    (%) 20 85 100 120 
 40 150 185 210 

60 210 255 280 
80 270 320 350 

100 300 360 395 

Průtoková množství vzduchu 
Celkový vzduch se skládá z dopravního vzduchu a přídavného vzduchu,v 
poměru ke zvolenému množství prášku (v %). Přitom je udržováno cel-
kové množství vzduchu na konstantní hodnotě.  

 

OptiFlex 2 B Úsek 
Nastavení z 

výroby 

hodnota průtoku fluidizačního vzduchu:   

- OptiFlex B 0-1,0 Nm³/h 0,1 Nm³/h 

hodnota průtoku profukovacího vzduchu 
elektrod 0-3,0 Nm³/h 0,1 Nm³/h 

hodnota průtoku celkového vzduchu (při 
5,5 bar) 1,8-6,5 Nm³/h 

 

Upozornění: 
Celková spotřeba vzduchu zařízení se skládá ze 3 nastavených 
hodnot vzduchu. 
Tyto hodnoty platí pro interní řídící tlak 5,5 bar! 

Elektrické údaje 
OptiFlex 2 B  

jmenovité vstupní napětí 100-240 VAC 

frekvence 50-60 Hz 

přípojná hodnota (bez vibrátoru) 140 VA 

jmenovité výstupní napětí (k pistoli) efekt. 10 V 

jmenovitý výstupní proud (k pistoli) max. 1.2 A 

připojení a výkon vibrátoru (na výstupu Aux) 
110/230 VAC 
max. 100 W 

připojení profukování (ventil) 
24 VDC 

max. 3 W 

rozsah teplot 
0 °C - +40 °C 

(+32 °F - +104 °F) 

max. teplota povrchu 120 °C (+248 °F) 
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schválení    II 3 D IP54 120 °C 

Pneumatické údaje 
OptiFlex 2 B  

max. vstupní tlak 10 bar 

min. vstupní tlak 6 bar 

vstupní tlak (dynamické nastavení regulátoru 
tlaku) 

5,5 bar / 80 psi 

max. obsah vodní páry ve stlačeném vzduchu 1,3 g/m³ 

max. obsah olejové páry ve stlačeném vzdu-
chu 

0,1 mg/m³ 

max. spotřeba stlačeného vzduchu: 8 Nm³/h 

Rozměry 
OptiFlex 2 B  

šířka 460 mm 

hloubka 862 mm 

výška 1105 mm 

hmotnost 42 kg 

Zpracovatelný prášek 
OptiFlex 2 B  

umělohmotný prášek ano 

kovový prášek ano 

emailový prášek ne 
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Konstrukce a funkce 

Celkový pohled 

 
Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B - Konstrukce 

1 řízení ruční pistole OptiFlex 2 CG09 10 filtrační jednotka  

2 OptiFlex 2 GM03 11 držák pistole 

3 injektor OptiFlow 12 držák hadice 

4 stojan s držákem 13 profukovací modul 

5 fluidní/nasávací jednotka 14 odkládací plocha 

6 vibrační stůl 15 gumové kolo 

7 box s práškem 16 řídící kladka 

8 výkyvné rameno s vodícím pouz-
drem 

  

Ruční pistole OptiFlex 2 GM03 

Veškeré informace o ruční pistoli OptiFlex 2 GM03 naleznete v příslušné 
přiložené provozní dokumentaci! 

Řízení ruční pistole OptiFlex 2 CG09 

Veškeré informace o ruční pistoli OptiFlex 2 CG09 naleznete v příslušné 
přiložené provozní dokumentaci! 

Injektor OptiFlow 

Veškeré informace o injektoru OptiFlow naleznete v příslušné přiložené 
provozní dokumentaci! 
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Objem dodávky 

OptiFlex 2 B 
- řízení OptiFlex 2 CG09 v kovovém těle se síťovým kabe-

lem 

- pojízdný stojan s držákem pistolí a hadice 

- vibrační stůl a fluidní /sací jednotka 

- zásuvný injektor OptiFlow 

- ruční pistole OptiFlex 2 GM03 s kabelem pistole, hadicí 
na prášek, hadicí profukovacího vzduchu a standardní 
sadou trysek (viz k tomu provozní návod ruční pistole 
OptiFlex 2 GM03) 

- pneumatické hadice pro dopravní vzduch (červená), pří-
davný vzduch (černá), fluidní vzduch (černá) a profuko-
vací vzduch (černá) 

- návod k obsluze 

- stručný návod 

Typické vlastnosti - Charakteristika funkcí 

Zpracování prášku přímo z originálního obalu 
dodavatele prášku 
Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B umožňuje zpracování prášku 
přímo z originálního obalu. Díky šikmému vibračnímu dnu je obal s práš-
kem zcela vyprázdněn.  

Volně otočná hlavice 
Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B nabízí uživateli možnost ergono-
mického přizpůsobení svého pracoviště při obsluze a seřizování. Hlavicí 
lze bez problémů otáčet a zaaretovat její polohu. 

 

 

Volně otočná hlavice 
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Uvedení do provozu 

Příprava pro uvedení do provozu 

Rámcové podmínky 
Při uvádění řízení ručního práškovacího zařízení OptiFlex 2 B do provozu 
musí být respektovány následující rámcové podmínky, které mají vliv na 
výsledek práškování: 

- správné sestavení ručního práškovacího zařízení  

- správné připojení řízení pistole 

- správné připojení pistole 

- příslušný zdroj proudu a stlačeného vzduchu 

- úprava a kvalita prášku 

Umístění 
Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B by mělo být vždy instalováno ver-
tikálně a na rovné podlaze.  

POZOR: 
Ruční práškovací zařízení nesmí být v žádném případě umístěno 
vedle zdrojů tepla (vypalovací pec a pod.) nebo elektromagnetic-
kých zdrojů (rozvaděč a pod.). 

Pokud držíte ruční zařízení při manévrování na držadle, může při 
sklopení držadla k držadlu dojít k pohmoždění prstů. 
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Návod k instalaci 
Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B se instaluje podle instalačního a 
připojovacího návodu, které je součástí dodávky. 

 

 

Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B 

 



 V 03/13  

OptiFlex 2 B Uvedení do provozu  •  19 

Návod k připojení 

 
 

Návod k připojení - přehled 

 

Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B se připojuje podle návodu k insta-
laci a připojení, které je součástí dodávky (viz také návod k provozu ruč-
ního řízení pistole OptiFlex 2 CG09). 

 1.   2.  

Upozornění: 
Připojte zemnící kabel kleštěmi na kabinu nebo závěsné zařízení. 
Překontrolujte uzemnění ohmmetrem, hodnota smí být max. 
1MOhm! 

jednotka údržby 

injektor 

pistole 

profukovací modul 

fluidní/nasávací jednotka 

5,5 bar 
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 3.   4.  

 5.   6.  

 7.   8.  

 9.  10.  

 

Upozornění: 
Stlačený vzduch nesmí obsahovat vodu, ani olej! 
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První uvedení do provozu 

Pokyn: 
Při event. vzniku závady použijte návod k vyhledávání závad nebo 
návod k provozu řízení pistole! 

 

 

 

Upozornění: 
Další postup při uvádění ruční pistole OptiFlex 2 GM03 do provozu 
je podrobně popsán v provozním návodě řízení pistole OptiFlex 2 
CG09 (kapitola „První uvedení do provozu" a "Uvedení do provo-
zu")! 
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Nastavení hlavice 

 1.  2.  

 3.  

Nastavení typu zařízení 
Upozornění: 
Pokud je řízení dodáno jako součást jednotky OptiFlex, je podle to-
ho při výrobě příslušně nastavený systémový parametr (více viz v 
návodu řízení ruční pistole OptiFlex 2 CG09 k provozu! 

 

POKYN: 
Po každém zapnutí řízení ruční pistole se zachovají poslední nasta-
vení. 
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Obsluha 

Práškování 

POZOR: 
Pokud se práškování s ručními jednotkami neprovádí před příslušně 
dimenzovanou odsávací jednotkou, může zvířený prášek způsobit 
dýchací problémy nebo nebezpečí uklouznutí / pádu. 

-  Ruční zařízení smí být provozováno pouze před příslušně dimen-
zovanou odsávací jednotkou (jako na př. kabinou Gema-Classic-
Open). 

1. zapněte řízení pistole tlačítkem ON 
indikátory svítí a zařízení je připraveno k provozu 

2. fluidní / nasávací jednotku vytočte do strany 

3. postavte otevřenou nádobu s práškem na vibrační stůl 

POZOR: 
Pokud je nádoba postavena na vibrační desku, může dojít k po-
hmoždění prstů v mezeře mezi oběma deskami. 

- Obalsmí  vážit maximálně 30 kg. 

4. fluidní / nasávací jednotku nasaďte na prášek 

5. nastavte parametry práškování: 

6. stiskněte příslušné aplikační tlačítko pro předdefinovaný druh 
provozu (Preset Mode): 

ploché dílce 
 

složité dílce 
 

silná vrstva 
 

Šipka nad stisknutým tlačítkem se zapne 

 

NEBO 

7. stiskněte programové tlačítko  

a) zvolte požadovaný program (01-20) 

 

b) případně změňte parametry práškování 



 V 03/13 

24  •  První uvedení do provozu OptiFlex 2 B 

Upozornění: 
Programy 01-20 jsou při výrobě vybaveny přednastavením, která 
však lze změnit a automaticky uložit. 

 

Popis Přednastavení 

výdej prášku  50%  

celkový vzduch  4,0 Nm³/h  

vysoké napětí  80 kV  

stříkací proud  80 mikro A  

profukovací vzduch elektrod  0,1 Nm³/h  

fluidizační vzduch  0,1 Nm³/h (pro OptiFlex-B a S) 

8. nastavení celkového množství vzduchu 

 

  

dobrý oblak prášku příliš málo celkového vzduchu 

Upozornění: 
Jako základní hodnota se doporučuje celkové množství vzduchu 
4 Nm³/h a podíl prášku 50%. 
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9. nastavení množství výdeje prášku (na př. podle požadované 
tloušťky vrstvy) 

 nebo  

  

mnoho prášku málo prášku 

 

Upozornění: 
Pro dosažení nejvyšší efektivity doporučujeme pokud možno zabrá-
nit příliš vysokému množství prášku! Jako základní hodnota se do-
poručuje standardní nastavení podílu prášku 50% a celkového 
množství vzduchu 4 Nm³/h.  Celkové množství vzduchu přitom řízení 
automaticky udržuje na konstantní hodnotě. 

Při zadání hodnot, které zařízení nemůže zpracovat, je na to obsluha 
upozorněna blikáním příslušného indikátoru a přechodným chybo-
vým hlášením! 

10. nastavení profukovacího vzduchu elektrod 

a) stiskněte tlačítko  
přepne se do druhé úrovně zobrazení 

b)  
 

  

 příliš mnoho profukovacího vzduchu 
elektrod  

11. nastavení fluidizace 

cca 0,1 
Nm³/h 

cca 0,5 
Nm³/h 
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a)  stiskněte tlačítko  
přepne se do druhé úrovně zobrazení 

b)  
 

c) zkontrolujte fluidizaci prášku v obalu 
fluidizace prášku závisí na druhu prášku, vlhkosti vzduchu a 
okolní teplotě. Fluidizace funguje se zapnutím řídící jednotky. 

POZOR: 
Pokud je fluidizace chybně nastavena, způsobí prášek vznik obláč-
ku prachu, který může způsobit dýchací obtíže. 

-  Správné nastavení fluidizace 

12. pistoli nasměrujte do kabiny, ale nikoli na práškovaný objekt, 
stiskněte spoušť pistole a vizuálně zkontrolujte výstup prášku 

13. zkontrolujte, zda všechno dobře funguje 

14. práškujte 

15. v případě potřeby upravte parametry práškování 

16. občas aktivujte funkci profukování 

Upozornění: 
Při zpracování na příklad metalických prášků jsou eliminovány pří-
padné přechodové můstky, které by mohly vést ke zkratu. 
Ve vlhkém, nebo tropickém prostředí bude z injektoru, hadice a pis-
tole vystupovat eventuální vlhkost. 

a)   

- na indikátoru CG09 začnou běžet LCD segmenty 

Upozornění: 
Funkci profukování lze kdykoli zastavit tlačítkem P. 

 

b)   

 

 = automaticky 

 = manuálně 
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Procedura Působnost 

automaticky 

- odstartuje automatické profukování 
- stlačený vzduch profukuje injektor, hadici, pistoli a roz-

prašovač 
- automatické profukování umožňuje současné paralelní 
čištění ostatních komponent, jako na př. fluidizační jed-
notky, obalu s práškem a pod. 

manuálně 
- obsluha řídí počet a délku profukovacích impulzů stisk-

nutím spouště pistole 

Po ukončení profukování se řízení vrací do modu práškování. 

Nastavení osvětlení pozadí 

1. stiskněte tlačítko  
zobrazení přejde do následující úrovně: 

 

2.  
nastavte požadovaný jas 
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Změna barvy 

Všeobecné 
Při změně barvy musí být jednotlivé komponenty ručního práškovacího 
zařízení pečlivě vyčištěny. Přitom musí být odstraněny veškeré částečky 
prášku předcházejícího barevného odstínu! 

Dále je popsána tak zvaná extrémní výměna barvy (světlá-tmavá). 

 

 1.   2.  

 3.   4.  

 5.   6.  

 7.   8.  

 9.  10.  
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11.  12.  

13.  14.  

15.  16.  

16.  17.  

18.  19.  

20.  21.  

22.  23.  

 
 
 
 
 
sejmout rozprašovač, vyčistit a 
profouknout pistoli 
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24.  25.  

26.  27.  

28.  29.  

30.  31.  

32.  33.  

34.  
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Uvedení mimo provoz 
1. uvolněte spoušť pistole 

2. vypněte řídící jednotku 

Upozornění: 
Nastavení vysokého napětí, výdeje prášku, profukovacího vzduchu 
elektrod a fluidizace zůstanou uložena! 

Při nepoužívání po dobu více dní 

1. vytáhněte síťovou zástrčku 

2. vyčistěte nanášecí aparát (viz příslušný návod k provozu) 

3. přerušte hlavní přívod stlačeného vzduchu 
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Čištění a údržba 

Upozornění: 
Prováděním pravidelné a svědomité údržby se zvyšuje životnost 
čerpadla na prášek OptiFlex 2 B a zajišťuje se delší stejnoměrná 
kvalita nanášení prášku. 
Díly, které se při údržbě vyměňují, jsou k dispozici jako náhradní dí-
ly. Tyto díly lze nalézt v příslušném seznamu náhradních dílů! 

Denní údržba 
1. vyčistěte injektor (viz provozní návod injektoru OptiFlow) 

2. vyčistěte pistoli (viz provozní návod ruční pistole OptiFlex 2 
GM03) 

3. vyčistěte hadici, viz část "Změna barvy" 

Týdenní údržba 
1. vyčistěte fluidní / nasávací jednotku, injektor, profukovací modul 

a pistoli. fluidní / nasávací jednotku vsuňte do prášku teprve před 
novým začátkem provozu 

2. zkontrolujte uzemňovací propojení řídícího modulu s kabinou, 
závěsy stříkaných objektů, popř. s řetězem dopravníku. 

Při nepoužívání po dobu více dní 
1. vytáhněte síťovou zástrčku 

2. vyčistěte práškovací aparát 

3. přerušte hlavní přívod stlačeného vzduchu 

Profukování práškové hadice 
při delším odstavení vyčistěte práškovou hadici od prášku. 

Postup: 

1. práškovou hadici stáhněte z přípojky na injektoru 

2. pistoli nasměrujte do kabiny 

3. hadici manuálně profoukněte pistolí se stlačeným vzduchem 

4. práškovou hadici opět připojte na koncovku na injektoru. 
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Čištění 
POZOR: 
Pokud se při čištění ručních zařízení nepoužívá žádná maska, nebo 
maska bez příslušné třídy filtrace, může zvířený prášek způsobit dý-
chací potíže. 

- Při všech čistících pracích musí být zapnutý odvětrávací systém. 

- Při každém čištění je nutno používat masku proti prachu, která 
odpovídá minimálně třídě filtru FFP2 

Čištění fluidní / nasávací jednotky 
1. sejměte injektor 

2. sejměte profukovací modul 

3. sejměte fluidní/nasávací jednotku 

4. vyčistěte fluidní / nasávací jednotku stlačeným vzduchem. sací 
trubici na prášek rovněž vyčistěte stlačeným vzduchem 

5. vyčistěte injektor (viz provozní návod injektoru) 

6. vyčistěte profukovací modul 

7. díly opět sestavte dohromady 

Čištění ruční pistole OptiFlex 2 GM03 
Časté čištění pistole přispívá k lepší kvalitě nanášení prášku. 

Upozornění: 
Před čištěním pistole je nutno vypnout řídící jednotku. Stlačený 
vzduch používaný k čištění musí být bez vody a oleje! 

Denně: 

1. pistoli z vnějšku vyčistěte ofoukáním a otřením atd. 

Týdně: 

2. práškovou hadici odpojte od přípojky 

3. rozprašovací nástavec sejměte z pistole a vyčistěte. 

4. pistoli profoukněte stlačeným vzduchem směrem od přípojky. 

5. v případě potřeby vyčistěte trubici pistole pomocí dodaného kar-
táčku 

6. pistoli ještě jednou profoukněte stlačeným vzduchem 

7. práškovou hadici vyčistěte 

8. pistoli opět zkompletujte a připojte 

Upozornění: 
Viz také provozní návod ruční pistole OptiFlex 2 GM03! 
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Údržba a čištění filtrační jednotky 
Filtrační jednotka ručního práškovacího zařízení OptiFlex B měří a čistí 
stlačený vzduch. Zde se nachází hlavní přípojka stlačeného vzduchu za-
řízení. 

Výměna filtračního prvku 
Postup: 

1. našroubujte na filtrační jednotku filtrační sklo 

2. uvolněte šroub s čočkovitou hlavou 

3. sejměte kompletní filtrační prvek 

 

4. vyměňte filtrační prvek 

5. vyčistěte filtrační sklo uvnitř a opět jej namontujte 
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Odstranění závad 

Všeobecné 
Upozornění: 
Před každým hledáním chyby zkontrolujte, zda jsou parametry zaří-
zení, nastavené v řízení (P0) platné pro typ zařízení (viz návod k 
provozu řízení ruční pistole OptiFlex 2 CG09, kapitola "První uvádě-
ní do provozu - Nastavení typu jednotky") 

 

Chyba Příčiny Odstranění chyb 

zobrazení řídící jed-
notky zůstanou tmavá, 
ačkoli je řídící jednotka 
zapnutá 

řídící jednotka není při-
pojena k síti 

připojte jednotku k síti 

vadná pojistka síťové 
části 

vyměňte pojistku 

vadná síťová část kontaktujte lokální za-
stoupení Gema 

pistole při zapnutém 
řídícím přístroji a stisk-
nuté spoušti nestříká 
žádný prášek 

není k dispozici stlačený 
vzduch 

přístroj připojte na stla-
čený vzduch 

ucpaný injektor, škrtící 
klapka motoru, nebo 
tryska na injektoru, 
prášková hadice nebo 
pistole. 

příslušný díl vyčistit 

záchytná tryska na in-
jektoru je ucpaná 

vyměnit 

záchytná tryska není 
vložena 

vložit záchytnou trysku 

fluidizace nefunguje viz dole 

celkový vzduch je špat-
ně nastaven 

nastavte správně celko-
vý vzduch (implicitní 
hodnota 4 Nm³/h) 

vadný hlavní ventil vyměnit hlavní ventil 

LED-kontrolky na pis-
toli se nerozsvítí po 
zapnutí spouště pistole 

pistole není připojena pistoli připojte 

závada na zástrčce pis-
tole, kabelu nebo připo-
jení 

kontaktujte lokální za-
stoupení Gema 

porucha dálkového 
ovládání pistole 

kontaktujte lokální za-
stoupení Gema 
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Chyba Příčiny Odstranění chyb 

prášek neulpívá na 
stříkaném objektu ač-
koliv pistole po zapnutí 
spouště stříká prášek 

objekty jsou špatně 
uzemněny, nebo nejsou 
uzemněny vůbec 

překontrolujte uzemně-
ní, zlepšete kvalitu 
uzemnění 

deaktivováno vysoké 
napětí a proud 

stisknout tlačítko volby 
(aplikační tlačítko) 

závada vysokonapěťové 
kaskády 

kontaktujte lokální za-
stoupení Gema 

prášek není fluidizován není k dispozici stlačený 
vzduch 

přístroj připojte na stla-
čený vzduch 

příliš nízko nastavený 
fluidizační vzduch na 
řídící jednotce 

nastavte správně fluidi-
zační vzduch 

vadná škrtící klapka mo-
toru 

kontaktujte lokální za-
stoupení Gema 

žádný profukovací 
vzduch elektrod 

vadná škrtící klapka pro-
fukovacího vzduchu 

kontaktujte lokální za-
stoupení Gema 

vibrátor nefunguje vadný vibrátor / konden-
zátor 

kontaktujte lokální za-
stoupení Gema 

kabel vibrátoru není za-
pojený 

zapojit 

nastavený chybný typ 
zařízení 

nastavte parametr P0 
(viz provozní návod ří-
zení ruční pistole Op-
tiFlex 2 CG09, kapitola 
"První uvádění do pro-
vozu - Nastavení typu 
jednotky") 
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Seznam náhradních dílů 

Objednávání náhradních dílů 
Pokud objednáváte náhradní díly pro Vaše práškovací zařízení, potřebu-
jeme následující údaje: 

- typ a sériové číslo Vašeho práškovacího zařízení 

- objednací číslo, množství a popis každého náhradního 
dílu 

 

Příklad: 

- Typ OptiFlex 2 B 
sériové číslo 1234 5678 

- obj. číslo 203 386, 1 kus, svorka - Ø 18/15 mm 

 

Při objednávání kabelů a hadic musí být vždy udána požadovaná délka. 
Čísla náhradních dílů této „metráže“ jsou vždy označena *. 

Spotřební díly jsou vždy označeny # . 

Všechny rozměry umělohmotných hadic mají uvedeny vnější a vnitřní 
průměr: 

Příklad: 

Ø 8/6 mm, 8 mm vnější průměr / 6 mm vnitřní průměr 

 

 

VÝSTRAHA! 
Smějí být používány pouze originální náhradní díly Gema, protože 
tak zůstane zachována také ochrana proti explozi. Při poškození vli-
vem použití cizích dílů odpadají veškeré záruční nároky. 
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Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B - Seznam ná-
hradních dílů 

1 řídící jednotka pistole CG09 - kompletní (viz příslušný seznam náhradních dílů) 1007 018

2 ruční pistole GM03 - kompletní (viz příslušný seznam náhradních dílů) 1008 070

3 injektor IG06 - kompletní (viz příslušný seznam náhradních dílů) 1007 780

4 pneumatická spojka dopravní vzduch - úplná(včetně poz. 4.1, 4.2, 14, 4.3) 

4.1 rychlospojka - NW5, Ø 8 mm, červená 261 645

4.2 matice s ochranou proti zlomu - M12x1 mm, průměr 8 mm 201 316

4.3 umělohmotná trubka - průměr 8 / 6 mm , červená 103 500*#

5 pneumatická spojka přídavný vzduch - kompletní (včetně poz. 5.1, 5.2 a 5.3) 

5.1 rychlospojka - NW5, Ø 8 mm, červená 261 637

5.2 matice s ochranou proti zlomu - M12x1 mm, průměr 8 mm 201 316

5.3 umělohmotná trubka - průměr 8 / 6 mm , černá 1008 038#

6 profukovací modul  - kompletní (viz provozní návod ruční pistole OptiFlex 2 GM03) 1007 362

7 pneumatická spojka PowerClean-vzduch - kompletní (včetně poz. 7.1 a 7.2) 

7.1 rychlospojka - NW5, Ø 8 mm 1008 027

7.2 umělohmotná trubka - průměr 8 / 6 mm , černá 103 152#

8 fluidní / nasávací jednotka - kompletní 1007 509

9 pneumatická spojka fluidní vzduch - kompletní (včetně poz. 9.1, 9.2 a 9.3) 

9.1 rychlospojka - NW5, Ø 6 mm 200 840

9.2 matice s ochranou proti zlomu - M10x1 mm, průměr 6 mm 201 308

9.3 umělohmotná trubka - průměr 6 / 4 mm , černá 1001 973

10 pneumatická skupina kompletní (viz příslušný seznam náhradních dílů) 

11 rychlospojka - NW7,8-Ø 10- Ø 26 mm 239 267

12 pryžové ložisko - Ø 20x25 mm, M6/2a 43sh 246 000

13 šestihranná matice se zajišťovacím zubem - M6 244 430

14 prášková hadice - Ø 15/10 mm, 6 m 1001 673

15 stručný návod 1007 143

16 Návod k obsluze 1007 141

* zadejte prosím délku 
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Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B - Seznam ná-
hradních dílů 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ruční práškovací zařízení OptiFlex 2 B - Náhradní díly 
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OptiFlex 2 B - Pneumatická skupina 
 pneumatická skupina - kompletní 1007 120

1 filtrační vložka - 20 μm 1007 325

 

 

 
OptiFlex 2 B - Pneumatická skupina 
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