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STR TEKNİK MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ 

ürünleri hakkında en güncel bilgileri www.strong3000.com.tr  adresinde bulabilirsiniz.TÜRKİYE’de düzenlenip 

basılmıştır. 

© Copyright 2017 STR TEKNİK MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.’nin

Tüm hakları saklıdır.

Adres
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GİRİŞ

Bu emniyet talimatları okunmalı ve eksiksiz uyulmalıdır. Ekipman dokümanları içerisinde gerekli

yerlerde görev tanımları ve ekipmanlarla ilgili özel uyarılar, dikkat notları ve talimatlar bulunmaktadır.

Tüm ekipman dokümanlarının, ekipmanları işleten ve bakımlarını yapan kişilere açık olduğundan ve ulaşılabilecek yerde durduğundan emin olunuz.

OPERATÖR
 
Ekipman sahipleri, STR Teknik Makina ekipmanlarının operatör tarafından monte edilmesinden, işletilmesinden ve bakımının yapılmasından sorumludurlar.

Kalifiye personel, kendilerine verilmiş olan işleri güvenli bir şekilde yerine getirmek üzere eğitilmiş personel veya sözleşmeli çalışanlardır. Bu kişiler emniyetle ilgili tüm kural 

ve talimatlara aşina olup, kendilerine verilmiş olan işleri bedensel olarak yerine getirebilme kapasitesine sahip olmalıdırlar.

KULLANIM AMACI

STR Teknik Makina ekipmanlarının bu dokümanlarda anlatılanlar haricinde başka şekilde kullanımı, ekipmanları kullanan kişilerin yaralanmasına veya ekipmanı oluşturan 

donanımların hasar görmesine sebep olabilir.

Ekipmanların kullanım amacına uygun olmayacak uygulamalara dair bazı örnekler aşağıda belirtilmiştir.

- Birbiriyle uyumsuz materyallerin kullanılması,

- İzin alınmadan ekipman üzerinde bazı değişikliklerin yapılması,

- Emniyet donanımlarının veya hareket mekanizmalarının çıkarılma veya atlanması,

- Onay alınmadan yardımcı ekipmanların kullanılması,

- Ekipmanların maksimum oranların üzerinde işletilmesi

YÖNETMELİKLER VE ONAYLAR

Tüm ekipmanların kullanıldığı çevrede kabul gördüğünden ve onaylandığından emin olunuz. Montaj, işletme ve bakım talimatlarına uyulmadığı müddetçe STR Teknik Makina 

ekipmanları için sağlanan onaylar geçersiz sayılacaktır.

EMNİYET
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Hasar oluşmasından kaçınmak için bu talimatlara uyulmalıdır.

-Operatör elemanı veya STR TEKNİK MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.’nin onayı olmadıkça ekipmanları çalıştırmayın veya bakımlarını yapmayın.

-Emniyet tertibatları ve kapakları tam yerinde oturmadıkça ve hareket mekanizmaları düzgün bir şekilde çalışmadıkça cihazı çalıştırmayın.

-Herhangi bir emniyet donanımını atlamayın veya devre dışı bırakmayın.

-Hareketli ekipmanları temiz tutun. Hareketli ekipmanın ayarını veya bakımını yapmadan önce enerjiyi kesin ve cihaz tamamen duruncaya kadar bekleyin. Beklenmedik 

durumları önlemek için güç kaynağını kapatın ve ekipmanı emniyet altına alın.

-Basınçlı sistemlerin veya parçaların ayarını veya bakımını yapmadan önce içerideki hidrolik ve pnömatik basıncın tamamen boşaltıldığından emin olun.

-Elektrikli ekipmanların bakımını yapmadan önce devreden çıkarın, kilitleyin ve şalteri kapatın.

-Toz boya tabancalarını manuel çalıştırırken, kendinizi toprakladığınızdan emin olun. Elektriksel olarak iletken eldivenler giyin. Tabanca kabzesine veya başka gerçek toprağa 

bağlanmış bir topraklama bandı takın. Mücevherat veya aletler gibi metalik cisimler takmayın veya taşımayın.

-Çok hafif bir elektrik çarpmasına maruz kalsanız bile tüm elektrikli veya elektrostatik ekipmanları derhal kapatın. Problemi teşhis edinceye ve ortadan kaldırıncaya kadar 

ekipmanı tekrar çalıştırmayın.

-Kullanılan tüm materyaller için Materyal Emniyeti Bilgi Sayfasını (MEBS) bulun ve okuyun. Güvenli şekilde çalıştırma konusunda ve materyallerin kullanımında ve tavsiye 

edilen personel koruma donanımlarının kullanımı konusunda üretici firmanın talimatlarına uyunuz.

-Püskürtme alanının yeterli biçimde havalandırıldığından emin olunuz.

-Yaralanmaları önlemek için işyerinde sıcak yüzeyler, keskin kenarlar, enerji yüklü elektrik devreleri ve pratik sebeplerden dolayı kapatılamayan veya koruma altına alınamayan 

hareketli parçalar gibi tamamen ortadan kaldırılamayan, tam belirgin olmayan tehlikeler karşısında dikkatli olun.

YÜKSEK BASINÇLI SIVILAR

Yüksek basınçlı sıvılar, güvenli biçimde muhafaza edilmedikleri taktirde aşırı derecede tehlikelidir.

- Yüksek basınçlı ekipmanları ayarlamadan yada bakımını yapmadan önce mutlaka ekipmandaki sıvı basıncını tamamen boşaltınız.

- Yüksek basınçlı sıvının fışkırması bir jilet gibi kesebilir ve beden yaralanmasına, ampütasyona veya ölüme neden olabilir.

- Cilde nüfuz eden sıvılar toksik zehirlenme de yaratabilir.

- Eğer bir sıvı enjeksiyonu yaralanması yaşıyorsanız acilen tıbbi yardıma başvurunuz.

KİŞİSEL EMNİYET
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UYARI: Yüksek basınçlı sıvının neden olduğu yaralanma ciddi      

olabilir. Yaralıysanız ya da yaralanmadan şüpheleniyorsanız:

- Hemen bir acil kliniğine başvurun.

- Doktora bir enjeksiyon yaralanmasından şüphelendiğinizi söyleyin.

- Doktora ne çeşit bir malzeme püskürttüğünüzü söyleyin.

YANGIN EMNİYETİ

Bir yangın veya patlamadan kaçınmak için aşağıdaki talimatlara uyun.

-Tüm iletken ekipmanı topraklayın. Ekipmanı ve iş parçasını topraklayan aygıtları düzenli olarak kontrol edin. Topraklama direnci ≤ 5ohm’dan küçük olmalıdır.

-Statik kıvılcım veya ark görürseniz derhal tüm ekipmanı kapatın. Sebep tespit edilip ortadan kaldırılıncaya kadar ekipmanı tekrar çalıştırmayın.

-Tutuşabilir materyallerin kullanıldığı veya depolandığı yerlerde sigara içmeyin, kaynak işlemi yapmayın veya açık ateş kullanmayın.

-Materyalleri üretici tarafından önerilen sıcaklıkların üzerinde ısıtmayın. Isı gözleme ve sınırlama aygıtları var ise doğru biçimde çalıştığından emin olun.

-Uçucu partiküllerin veya buharların tehlikeli şekilde yoğunlaşmasını önlemek için uygun şekilde havalandırılmasını sağlayın.

-Tutuşabilir materyallerle çalışıldığında açık elektrik devrelerini devreden çıkarmayın. Kıvılcım oluşmasını önlemek için bir kapatma şalterinde önce gerilimi kapatın.

-Acil kapatma butonlarının, kapatma valflerinin ve yangın söndürme aletlerinin nerede olduğunu bilin. Boyama kabininde bir yangın başlarsa, boya püskürtme sistemini ve 

egzoz fanlarını hemen kapatın.

-Elektrostatik ekipmanların ayar, temizlik veya tamir işlemlerine başlamadan önce elektrostatik güç kaynağını kapatın ve elektrik yükü içeren sistemi topraklayın.

-Ekipmanınızın temizliğini, bakımını, kontrolünü ve tamiratını ekipman dokümanlarında belirtilen talimatlara göre yapın.

-Sadece orijinal ekipmanda kullanım için için dizayn edilmiş yedek parçaları kullanın. Parça konusunda bilgi ve tavsiye almak için STR TEKNİK MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. veya 

bayileri ile irtibata geçin.

PROBLEM OLUŞMASI HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Bir sistemde veya bir sistem içersindeki herhangi bir ekipmanda fonksiyon bozukluğu varsa derhal sistemi kapatın ve aşağıdaki adımları uygulayın:

- Sistemin elektrik güç kaynağı bağlantısını kesin ve kapatın. Pnömatik kapatma valflerini ve bunlara bağlı basınçları kapatın.

- Fonksiyon bozukluğunun sebebini teşhis edin ve sistemi tekrar çalıştırmaya başlamadan önce bu arızayı ortadan kaldırın.



7www.strong3000.com

  TALİMATLAR

STR Teknik Makina tarafından üretilen toz boya sistemleri EN 50050 Avrupa Normlarına göre üretilmiştir.

 EMNİYET TALİMATLARI

ÖNEMLİ BİLGİLER:

- Bu sistem sadece elektrostatik toz boyama uygulamalarında kullanılmalıdır.

- Bu sistem mutlaka iyi bir şekilde topraklanmalıdır.

Bu sistem aşağıda yazılı talimatlara uyulmazsa tehlike teşkil edebilir.

- Elektropnomatik kontrol modülü mutlaka tehlikeli bölgelerden uzak tutulmalıdır.

( Ateş, tinerli ortam, asit, vs.)

- Bu sistem mutlaka eğitim görmüş kişiler tarafından kullanılmalıdır.

- Kullanıcının yakınında kendi dilinde kullanma talimatı bulundurulmalı ve görebileceği bir yere asılmalıdır.

- Kullanıcı mutlaka toprak geçirgenliği olan ayakkabılar giymeli, eldiven giyiliyorsa mutlaka avuç içi kesilip boşaltılmalıdır.( ISO 2251 Normuna göre )

- Operatörün çalışma alanında bastığı yerin iletken olması gerekir.(örnek: Beton Zemin)

- Toz boya atılan ortamın iyi havalandırılmış olması gerekmektedir. Boyanın mutlaka iyi emiş yapan bir kabinde atılması gerekmektedir.

- Cihaz ve çevresinde bulunan tüm malzemeler statik alandan etkilenme riski bulunduğundan mutlaka topraklanmalıdır.

- Tüm boyanan malzemeler max. 1m. askı sisteminde iyi topraklanmış olmalıdır.

- Çalışılan toz boya kabininin emiş kontrolleri düzenli yapılmalı, gerekirse bakıma alınmalıdır.

- Toz boya cihazının genel temizliği yapılırken sistem mutlaka kapalı tutulmalıdır.

- Sistem giriş havası mutlaka nemsiz ve yağsız olmalıdır. Depo içerisinde bulunan boya temiz ve nemsiz olmalıdır.

- Her iki saatlik kullanımda enjektör ve tabanca; her vardiya bitiminde boya hortumu ve depo temizlenmelidir.

- Güç kutusunun içinde ve tabancada temizlenmesi gereken yerler haricindeki kısımlara müdahale edilmemelidir.

- Tabanca kablosu ve boya hortumunun üzerine basılmamalı ve gereğinden fazla çekilmemelidir.

- Cihaz besleme geriliminin 220 V (± 7,5 V) değerinde sabit tutulması sağlanmalıdır.

- Kullanıcı, cihazı kullanma süresi boyunca yukarıdaki talimatları eksiksiz uygulamayı taahhüt etmektedir. Aksi takdirde cihaz muhtemel bir arızaya karşı garanti kapsamı 

dışında kalacaktır.
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 GİRİŞ

Bu kılavuz, YENİ ELITE Toz Boya Cihazları’nın tüm versiyonlarını

kapsamaktadır.

 TOZ BOYA BÖLÜMÜ

- YENİ ELITE Manuel Toz Boya Cihaz Seti – 50Lt. Depolu

- YENİ ELITE Otomatik Toz Boya Cihaz Seti

GENEL GÖRÜNÜM

YENİ ELITE DEPOLU ve MULTICOLOR
TOZ BOYA CİHAZI 

(50 Lt. Plastik Yuvarlak Toz Boya Depolu)

YÜKSEKLİK 820 mm 820 mm

GENİŞLİK 640 mm 640 mm

DERİNLİK 650 mm 650 mm

AĞIRLIK 33 - 36 kg

DEPOLU MULTİCOLOR
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YENİ ELITE Manuel elektro pnömatik güç kutusu, - YENİ ELITE Manuel elektro pnömatik güç kutusu,

- STRONG 3000 taşıyıcı araba - STRONG 3000 taşıyıcı araba

- 50 Lt. STRONG3000 yuvarlak plastik toz boya besleme deposu. - Multicolor taşıyıcı kol

- YENİ ELITE Manuel toz boya tabancası, - Multicolor kaynatma borusu

- Tabanca elektrik bağlantıları için tabanca kablosu, ( 6 metre ) - YENİ ELITE Manuel toz boya tabancası,

- YENİ ELITE NS3300 toz boya enjektörü - Tabanca elektrik bağlantıları için tabanca kablosu, ( 6 metre )

- Ø11 x 15 mm toz boya hortumu ( 6 metre ) - YENİ ELITE NS3300 toz boya enjektörü 

- Hava bağlantıları için pnömatik hortumlar, (Ø8 - 150cm,Ø6 - 150cm), - Ø11 x 15 mm toz boya hortumu ( 6 metre )

- Elektrik bağlantıları için şebeke güç kablosu, - Hava bağlantıları için pnömatik hortumlar, (Ø8 - 150cm,Ø6 - 150cm),

- Topraklama bağlantısı için topraklama kablosu, - Elektrik bağlantıları için şebeke güç kablosu,

- 3 Adet 1A cam sigorta - Topraklama bağlantısı için topraklama kablosu,

- Geçmeli deflektörler (Ø16 / Ø24) - 3 Adet 1A cam sigorta

- Ayarlı flat nozul - Geçmeli deflektörler (Ø16 / Ø24)

- Enjektör O’ringi - Ayarlı flat nozul 

- 2 adet M5x20 Imbus Civata - Enjektör O’ringi

- Quick kaplin karşılığı - 2 Adet M5x20 Imbus Civata

- Tabanca askı aparatı - Quick kaplin karşılığı

- Enjektör teflon burcu - Tabanca askı aparatı

- Gırtlak hortumu - Enjektör teflon burcu

- Clips orta boy - Gırtlak hortumu

- Kelepçe - Clips orta boy

- Filtre regülatör - Kelepçe

- Manometreli regülatör - Filtre regülatör

- Cihaz bağlantı sacı - Manometreli regülatör

- Cihaz ve regülatör bağlantı vidaları 6 adet (M5x12 Imbus Civata) - Cihaz bağlantı sacı

- Cihaz  Taşıyıcı Kol - Cihaz ve regülatör bağlantı vidaları 6 adet (M5x12 Imbus Civata)

- Cihaz Taşıyıcı Kol

- Multicolor Nozul Temizleme Valfi

 

Aşağıdaki parçalar cihazı teslim aldığınızda firmamız tarafından yollanan 

ekipmanlardır.

Manuel Toz Boyama Cihaz Seti aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır.

Genel olarak

 

Aşağıdaki parçalar cihazı teslim aldığınızda firmamız tarafından yollanan 

ekipmanlardır.

Manuel Toz Boyama Cihaz Seti aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır.

Genel olarak

Toz Boya Manuel Cihazı Toz Boya Multicolor Cihazı
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EKİPMAN TEKNİK BİLGİLERİ

STR Teknik Makina bu belgede bildirim yapmadan değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MODEL GİRİŞ ÇIKIŞ

YENİ ELITE
Elektro Pnömatik Güç Kutusu

110-240 VAC,
50/60 Hz

21 Vpp – 18 Khz

YENİ ELITE Toz Boya Tabancası 21 Vpp – 18 Khz 100 Kv / 120 μA

II 3(2) D 85°C,IP54
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MANUEL TOZ BOYA CİHAZI
       

GENEL GÖRÜNÜM

1- ELEKTROPNOMATİK GÜÇ KUTUSU 11- ANTİ STATİK TOZ BOYA HORTUMU (Ø11mm x 15mm)

2- NS3300 TOZ BOYA ENJEKTÖR 12- ŞİŞELİ REGÜLÂTÖR

3- GERGİ MANDALI 13- MANUEL TOZ BOYA TABANCASI

4- DEPO GÖZETLEME KAPAĞI 14- TABANCA ASKI APARATI

5- KAYNATMA MANOMETRELİ REGÜLATOR 15-MANUEL YENİ ELITE KABLO 5 MT

6- KAYNATMA DEPO HAVA GİRİŞİ 16-CİHAZ TAŞIMA KOLU

7- TAŞIYICI ARABA 17- ARABA DİKME

8- 50 LT.STRONG 3000 YUVARLAK PLASTIK BESLEME DEPO 18- DEPO KAPAĞI

9- DÖNER TEKERLEK 19- TAHLİYE HORTUMU

10- LASTİK TEKERLEK

1

16

2

3

8

9

6

4
18

11

13 12
15

5

19

14

17

7

10
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MANUEL TOZ BOYA MULTICOLOR
       

GENEL GÖRÜNÜM

1- ELEKTROPNOMATİK GÜÇ KUTUSU 11- KAYNATMA TEMİZLEME VALF

2- CİHAZ TAŞIMA KOLU 12- KAYNATMA BORUSU

3- ARABA DİKME 13- KAYNATMA BORUSU KİLİTLEME KANCASI

4- BOYA KAYNATMA REGÜLATÖRÜ 14- TABANCA KABLOSU (6M) YENİ ELİTE

5- ŞİŞELİ REGÜLATÖR 15- NS3300 TOZ BOYA ENJEKTÖR 

6- TAŞIYICI ARABA 16- MANUEL YENİ ELİTE TOZ BOYA TABANCASI

7- LASTİK TEKERLEK 17- TABANCA ASKI APARATI

8- DÖNER TEKERLEK 18- BORU TAŞIYICI KOL

9- MULTICOLOR MOTOR SACI 19- TOZ BOYA HORTUMU

10- VIB.MOTORU

1

2

3

9

12

13

15

1914

18

16

11

6

7

10

8

4

17

5
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STRONG 3000 YENİ ELITE TEKNİK  

ÖZELLİKLER

Kontrol Paneli YENİ ELITE Elektro Pnomatik Kontrol Paneli

Giriş Voltajı 110 – 240 V AC

Giriş Frekansı 50-60 Hz

Güç Tüketimi 25 W

Kart Giriş Voltajı 24 V Dc

Kart Çıkış Voltajı 21 Vpp

Çıkış Frekansı 19.5 KHz

Valf Kontrol Voltajı 24 V Dc

Corona Akım Limiti 0-120 μA

Tribo Akım Limiti 0-5 μA

Elektrik Koruma Sınıfı IP 54

Çalıştırma OrtaM Sıcaklığı +20 / +35 C maks.

Toz Boya Debisi 0-27 kg/saat

Avrupa Standartı EN 50050:2

Hava Basıncı 6 – 8 Bar (maks)

Hava Giriş Hortum Çapı 8 mm (İç Çapı)

Hava Tüketimi 116 lt/dk (7m3 /saat)

Ortam Hava Kalitesi Yağ 0.01 ppm(maks),Nem oranı 1,3 gr/m3(maks)

Tabanca Çeşidi Corona Sistem

Ağırlık 460 gr

Tabanca Uzunluğu 25 cm (Kafa Grubu Hariç)

Toz Boya Hortum Uzunluğu 6m

Voltaj Kablosu Uzunluğu 6m

Kaskad Giriş Gerilimi Max 21 Vpp

Kaskad Giriş Akımı Max 0,9 A

Kaskad Çıkış Gerilimi Max 100 Kv DC

Kaskad Çıkış Akımı MAX 120 μA DC

Elektrik Koruma Sınıfı IP 54

Yükleme Şekli(Polarizasyon) Negatif

Toz Boya Çıkışı 450 gr / dk (max)
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TOZ BOYA TABANCASI BOYA ATIŞ TABLOSU

Yazılı olan tablo; manüel toz boya tabancasının standart hortum, boyaya daldırılmış enjektör borusu ve 3 bar (45 psi) ana hava basıncı altında boya atış değerlerini 

göstermektedir. Bu ölçümler aşağıda belirtilen özelliklere göre hazırlanmıştır.

- 35μm inceliğinde epoxy/polyester toz boya.

- Toz boyaya daldırılmış NS3300 enjektör.

- Yardımcı hava kullanılmamıştır.

UYARI: Bu değerler firmamız tarafından ölçülen değerlerdir. Fabrika ortamında farklı değerler gözlemlenebilir.

TABANCA ÇALIŞMA PRENSİBİ

ELITE Toz Boya Tabancası toz boya atmak için üretilmiştir.
-İyonize edilmiş elektrik vasıtasıyla 0 - 100 Kv arasında statik elektrik üretir.
-Toz boya tabanca içerisinden geçerken kafa grubundaki elektrot sayesinde parçaya taşınana kadar negatif statik elektrik ile yüklenir.
-Sistem tümü kısa devre emniyet korumalı olarak dizayn edilip sizin için herhangi bir hayati tehlike söz konusu değildir
-0-100 KV bir elektrik alanından geçen toz zerreleri bu alan içerisinde hareket ederken negatif elektronlar ile yüklenmekte ve negatif elektron yüklü iyonlar oluşturmaktadır. 
Diğer bir ifade ile, basınçlı hava vasıtası ile elektrik alanı içersinden sürüklenen toz zerreleri bu alan içersinden geçerken negatif elektronlar ile yüklenmektedirler. Negatif yüklü 
toz iyonları pozitif yüklü olan boyanacak nesne üzerine hızla yapışarak nesnenin üzerini kaplamakta ve dolayısı ile boyanmasını sağlamaktadırlar.

HORTUM BOYU(m) 4 6 8 10 4 6 8 10 12

TOZ BOYA ATIŞ KAPASİTESİ 
(kg/saat) 30 26 23 18 35 32 29 26 12

HORTUM İÇ ÇAPI

Ø11 mm Ø12,8 mm



15www.strong3000.com

TOPRAKLANMIŞ
BOYANACAK PARÇA

TOZ HAVA KARIŞIMI (-)  YÜKLENMİŞ BOYA
TANESİ

FLAT SPRAY
 ŞAPKA

YÜKSEK VOLTAJ
GENERATÖRÜ(KASKAD)

CORONA TİP YÜKLEME

TOPRAKLAMA

STRONG 3000

-Toz boya tabancası içerisindeki kaskattan namlu içindeki iğneye yüksek voltajın, havanın nötral durumunu bozarak oluşturduğu eksi iyonların toz partiküllerine tutunması ile 

yüklenir.Bu sisteme Corona sistemi denir. Tabancalarımız bu yükleme sistemi ile çalışır.

-Boyanın malzemeye homojen olarak yapışması için boyanan malzemenin tam olarak topraklanması gerekmektedir.

Elektrik alan yollarının seyrek olduğu yerlere toz boya taneciklerinin ulaşamadığı bu olaya genelde Faraday Kafesi adı verilir.

UYARI: Yüksek voltaj Faraday Kafesi etkisini arttırır, malzeme yüzeyinde kolay ulaşılan yerlerde daha kalın film kalınlığı, zor ulaşılan yerlerde daha ince film kalınlığı elde 

edilmesine sebep olur. Tabanca voltajını yeterli yüksekliğe ayarlamak çok önemlidir. Gerekenden yüksek ayarlanmış voltaj istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. En uygun voltaj 

ayarını bulmak toz boya operatörünün becerisini gösterir.
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YENİ ELİTE TOZ BOYA SİSTEM

GENEL BAĞLANTI ŞEMASI
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YENi ELİTE MULTICOLOR  

GENEL BAĞLANTI ŞEMASI
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İşletmenin temel topraklaması eş potansiyel baraya bağlanır.Eş potansiyel bara kullanarak iki nokta arasında oluşabilecek gerilim farkı engellenir.Eş potansiyel 
baradan kabine,kabin baza ayağına ve cihaza topraklama verilerek ideal bir topraklama yapılmış olunur.
İdeal bir  topraklama sisteminde elektrik akımının rahatlıkla geçebilmesi için topraklama direnci mümkün olduğunca küçültülmelidir.Eğer topraklama direnciniz 
istediğiniz seviyede değilse;
Topraklama elektrodları derine gömülür,uzun tutulur ve iletkenliği daha fazla olan toprak bulunmaya çalışılır yada direnç düşürücü kimyasal kullanılır.Bu uygulamayı 
1-5 cm direnç düşürücü kimyasal 10 cm toprak olacak şekilde yapabilirsiniz.
İyi bir topraklama ile cihazlarımızdan istediğiniz verimi rahatlıkla alabilirsiniz.

NOT:STRONG 3000 EKİPMANLARI İÇİN TOPRAKLAMA DİRENCİ 5 OHM’U GECMEMELİDİR.

UYARI:Toz boya tabancası ve boyanacak parca arası en az 15-20 cm olması tavsiye edilir.Bu mesafeyi diğer şartlarıda göz önünde bulundurarak en verimli boyama 
mesafesi belirlenir.Bu mesafeyi:

-    Kullanılan Nozzle tipi
-    Çalışma barı
-    KV ve μA değerleri belirler

Manuel ve Otomatik Elektrostatik Toz Boya ve Toz Emaye
Püskürtme Ekipmanları İçin Topraklama Şartları
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DEVREYE ALMA VE AYARLAR

Şekil 1: ELEKTRO PNOMATİK GÜÇ KUTUSU ÖN KONTROL YÜZÜ

Butonlar ve Fonksiyonları

1- Beklemeye Alma-Çalıştırma

2- KV Azaltma

3- Kv Yükseltme

4- μA Azaltma

5- μA Yükseltme

6- Sabit Hafıza 1.Kat Boyama

7- Ana Hava Regülatörü

8- Corona Modu Çalışma Ledi

9- Tabanca Çalışma Ledi

10- Toprak Hata Ledi

11- Tribo Modu Çalışma Ledi

12- Yardımcı Hava Regülatörü

13- Sabit Hafıza İkinci Kat Boyama

14- Sabit Hafıza Köşeli Parça Boyama

15- Manuel Hafıza Seçimi

1

2 3 4 5 6 7

8
9 10
11

12131415
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1- Ana Hava Girişi
2- Enjektör Ana Hava
3- Enjektör Yardımcı Ana Hava
4- Tabanca Soketi
5- Topraklama Terminali

6- Açma Kapama Anahtarı
7- 1 Amper Sigorta Yuvası
8- Power Kablo Girişi

1- Ana Hava Girişi
2- Enjektör Ana Hava
3- Enjektör Yardımcı Ana Hava
4- Tabanca Soketi
5- Topraklama Terminali

6- Açma Kapama Anahtarı
7- 1 Amper Sigorta Yuvası
8- Power Kablo Girişi
9- Vibrasyon Motor Soketi

YENİ ELITE manuel kaplama ünitesi başlatırken, kaplama sonuçlarını etkileyen aşağıdaki genel şartlar dikkate alınmalıdır:

- Manuel kaplama ekipmanları düzgün kurulup kurulmadığı
- Emaye ve Toz boya elektropnomatik kontrol ünitesi doğru bağlanıp bağlanmadığı
- Toz boya tabancası doğru bağlanıp bağlanmadığı
- Cihazın çalışması için gerekli enerji ve mevcut basınçlı hava
- Kullanılacak tozun hazırlaması ve tozun kalitesi
- Topraklanma hatlarının uygun bağlanması

NOT: YENİ ELITE manuel kaplama ekipmanı, her zaman düz bir yüzeye dikey olarak ayarlanması gerekir.

ELEKTRO PNOMATİK GÜÇ KAYNAĞI ARKA PANELİ ELEKTRO PNOMATİK GÜÇ KAYNAĞI ARKA PANELİ

1 1

2 2
6 6
7 7
8 8

5 5

9

4 43 3
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ELEKTRO PNOMATİK GÜÇ KAYNAĞI ARKA PANELİ

 -Tabanca tetiğine basıp, voltaj ve boya ayarını yapınız. 6 - 13 - 14 - 15 numaralı butonları kullanarak boyanacak parçaya uygun çalışma programını seçiniz.

Sabit Hafıza 1 =Düz parçalar için 80 kV – 120 μA

Sabit Hafıza 2 =Yeniden boyanacak parçalar için

50 kV – 80 μA

Sabit Hafıza 3 =Derin köşeli parçalar ve metalik uygulama için 60kV – 60 μA

Tabanca tetiğine basıldığı anda şekil 1 deki 9 numaralı operasyon ledi yanacak ve cihaz çalışmaya 

başlayacaktır.

Tabanca toprak hattında bir arıza durumunda şeki 1 deki 10 numaralı topraklama ledi yanar ve cihaz 

çalışmaz

Kullanıcı Ayarlı Hafıza =Kullanıcı Şekil 1 deki 2 - 3 numaralı voltaj ayar butonlarını ve 4 – 5 numaralı 

akım ayar butonlarını kullanarak yaptığı çalışma ayarlarını bu butona 5 saniye basılı tutarak hafızaya 

alabilir ve istediği zaman bu butona basarak tekrar çağırabilir. Düz yüzeylerin boyanması, girintili 

çıkıntılı parçaların boyanması ve boyası istenilen düzeyde olmayıp 2.bir toz boya kaplaması söz konusu 

olan parçaların re-coat (tekrar kaplama) yapılarak rötuş işlemlerinin programları modül üzerinde 

hafızada mevcut olup,bu programlar set edildiğinden tekrar ayara gerek kalmadan çağrılması ve zaman 

kaybı olmadan boya yapılması yine bu cihazda mümkün kılınmıştır.
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Tabanca kablosu takıldığında corona modu ledi yanacaktır. ( BKNZ Şekil-1 / 8 )

Tabanca kablosu takılmadığında tribo modu ledi yanacaktır. ( BKNZ Şekil-1 / 11 )

- Çalışılan değerler KV ve μA seviye ledlerinden izlenebilmektedir.

Boyanacak malzemeye göre ideal voltaj değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Not: Voltaj değerleri parçanın kalınlığına ve boyama mesafesine göre değiştmektedir.

NOT: EN 50177 uyarınca kabin içersinde boyanacak parçanın toprak direnci 1 MΏ’den büyük olmamalıdır.

Boyanacak Malzeme KV Limiti μA Limiti

Kalın Boya Tatbikatı 60-85 Kv 100-120 μA

Köşeli Olmayan Düz Ve  

Yuvarlak Parçalar
70-85 Kv 100-120 μA

Köşeli Parçalar 50-85 Kv 40-60 μA

İkinci Kat Rötüş 50-65 Kv 60-80 μA

Metalik Uygulama 40 Kv 40-60 μA
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- Komprosörden gelen ana hava şişeli regülatörden gelen çıkışı 5 / 6 bar olacak şekilde ayarlanır.

- Elektrostatik toz boya depo kabartma regülatörü yardımıyla ayarlanır, gerekli kabartma değerine getirilir. Enjektör sayesinde ana hava ve yardımcı hava vasıtasıyla, 

tabancaya toz boya ve emaye transferi sağlanır.

- Malzemeye atılacak boya miktarını yukarıdaki şekil’deki 7 no’lu ana hava ayar regülatöründen ayarlayınız. Hava basıncını 7  no’lu manometreden izlenebilir.

- Boya taşıyıcı havası yukarıdaki şekil’deki 12 no’lu yardımcı hava ayar regülâtöründen ayarlayınız. Hava basıncı 12 no’lu manometreden izlenebilir.

- Tabanca elektrod havasını yukarıdaki şekil ’deki 16 no’lu elektrod havası ayar regülatöründen ayarlayınız. Hava basıncını 16 no’lu manometreden izlenebilir. Elektrod havası 

tabanca ucundaki iğnenin ısınmasını ve boya birikimini engeller.

- Yardımcı havanın fonksiyonunu tam alabilmek için toz boya hortumunun minimum 3 metre olması gerekmektedir.

- Bütün regülâtörler kilitli tiptir ve kafaları hafifçe içeri bastırıldığında kilitlenir.

- Yeniden ayar yapabilmek için regülatör kafalarının hafifçe dışarı doğru çekilerek kilitlerinin açılması gerekir.

- Regülâtör basınçları saat yönünde çevrilerek artırılır.

- Toz boya deposu içerisinde boya kapartmaya başladığında Yeni Elite Toz boya tabancasını kabin içersinde tutarak tetiğe basınız. Tabancadan toz boya geldiğinde sistem 

malzeme boyamaya hazırdır.

NOT: Toz boya hortumunun standart kullanımında 1 bar taşıma hava basıncında enjektör teflon burç ömrü ( boyanın kalitesine göre ) ortalama 60 saattir.

NOT: Elektrostatik tabancaya ve ünitesine gelen hava nemsiz ve kuru olmalıdır. Bunun için uygun bir kompresör ve artı nemden arındırmak için hava kurutucusu tavsiye edilir.

Sistemi Kapama

- Toz boya tabancası tetiğini bırakın.

- Kontrol ünitesini stand-by konumuna alınız.

- Açma-kapama düğmesinden elektriği kesiniz.

- Havayı kapatınız.

- Toz boya tabancasını,enjektörü ve aparatları temizleyiniz.

Bir Günden Fazla Kullanmama Varsa

- Manuel toz boya cihazı güç kablosunu şebekeden ayırınız.

- Ana havayı kapatın.

7

12



24www.strong3000.com

UYARI: Düzenli bir bakım Yeni Elite manuel kaplama ekipmanlarının kullanım ömrünü artırır ve daha uzun süreli kaplama kalitesi sağlar.

NOT: Bakım çalışmaları sırasında değiştirilecek olan parçalar yedek parça olarak mevcuttur. Bu parçalara yedek parça kısmından ulaşabilirsiniz.
İŞE BAŞLARKEN
Kablo ve hortum bağlantılarını kontrol edin.
GÜNLÜK

BAKIM VE MUHTEMEL ARIZALAR

ENJEKTÖR

Enjektörü toz boya deposu üzerindeki yerinden çıkarınız.

Anti statik toz boya hortumunu, Enjektör ana hava ( Ø8mm ) ve yardımcı hava 

( Ø6mm ) hortumlarını enjektörden çıkarınız.Daha sonra enjektörü basınçlı hava 

yardımı ile temizleyiniz.

Enjektör teflonunu kontrol ediniz.Aşınmışsa değiştiriniz.

TOZ BOYA

TABANCASI

Sistem hava beslemesini ve gücü kapatınız.

Toz boya tabancasını kabine yönlendirin ve toz boya tabancasını temizleyin.

Toz boya tabancasının toz gelen yolunu temizleyin.

Enjektördeki toz hortumun bağlantısını kesin.

Hortumun tabanca ucunu kabine yerleştirin ve hortuma hava tutunuz. Elektrot 

takımını çıkarın ve düşük basınçlı sıkıştırılmış hava ve temiz bezlerle temizleyin. 

Parçalarda aşınma varsa kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

Toz boya tabancasına hava tutunuz ve temiz bir bez ile silin.

ELEKTROPNOMATİK

KONTROL PANELİ

Aracı ve elektropnomatik kontrol panelini hava tabancasıyla temizleyin.Temiz bir 

bez yardımıyla elektropnomatik kontrol paneli üzerindeki tozu temizleyin.

Boyamaya başlamadan önce günlük sistemi gerçek bir toprak zeminine

güvenli bir biçimde bağlı olduğundan emin olunuz

Düzenli Olarak

Sistem hava filtresini kontrol edin. Filtreyi boşaltın ve gerektiğinde filtre elemanını değiştirin.

Tüm sistem toprak bağlantılarını kontrol edin.

40 ile 60 Saat Arası

Enjektör memesi, enjektör burcu gibi aşınma riski bulunan parçaları kontrol edin. Kemikleşmiş kısımları temizleyin. Aşınmış parçaları değiştirin.

Yılda Bir

Cihazın genel bakımını üretici firmaya yaptırın.
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PROBLEM MUHTEMEL NEDENİ SORUN GİDERME

Yüzeyde düzgün olmayan boya veya değişken 

yüzey kaplama kalınlığı

Püskürtme tabancasında,toz hortumunda 

veya enjektörde tıkanıklık

Deflektör ve elektrot takımı aşınmış,deseni 

etkiliyor.

Nemli Toz

Toz boya deposundaki

tozun kabarması uygun değil

Basınçlı havanın püskürtme veya akış 
oranı düşük

Tabanca elektrotun temizliği

Tabanca hortum temizliği

Enjektör temizliği ve enjektör teflon 

kontrolü

Püskürtme tabancasını temizleyin. Elektrot takımını çıkarın.

Toz hortumunu püskürtme tabancasından ayırın.Püskürtme 

tabancasını bir hava tabancasıyla temizleyin.Toz hortumunu 

enjektörden ayırın ve hortumu temizleyin.Toz tıkanmışsa 

hortumu değiştirin.Enjektörün bağlantısını sökün ve enjektörü 

temizleyin. 

Deflektör ve elektrot takımını çıkarın ve temizleyin.Gerekiyorsa 

aşınmış parçaları değiştirin. Eğer fazla yıpranma veya çarpışma 

kaynaşması teşkil ediyorsa, akışı ve püs-kürtme havasını azaltın.

Enjektör memesini kontrol ediniz.

Hava kurutucusunu ve hava kompresörünü kontrol edin.

Depo kabartma havasını kabartma regülatöründen arttırın.

Püskürtme veya akış havası akımını artırın.

Elektrot takımını çıkartın ve temizleyin. Gerekiyorsa püskürtme 

tabancası hortumunu çıkarın ve temizleyin.Enjektörü çıkartın ve 

temizleyin, teflonu kontrol edin aşınmışsa değiştirin.

Toz Deseninde Boşluklar
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PROBLEM MUHTEMEL NEDENİ SORUN GİDERME

Düşük elektrostatik gerilim

Zayıf elektrot bağlantısı

Kötü topraklanmış parçalar

Düşük tedarikli hava basıncı

Hava boruları kıvrılmış veya tıkalı

Akış ve püskürtme hava borularının 
bağlantıları ters dönmüş

Düşük toz akışı veya toz akışı dalgalanması

Enjektör girişi aşınmış

Tabanca toz yolu tıkalı

Toz hortumu tıkalı veya kıvrılmış

Akış havası valfi tıkalı

Giriş havası 5-6 bar arası olmalıdır.

Yetkili firmayı arayınız.

Enjektörü değiştirin.

Kıvrılmalara karşı akış ve püskürtme hava borularını kontrol edin.

Hortumdaki kıvrılmaları kontrol edin.

Pisliğe karşı giriş borusunu,dirseği, çıkış borusunu ve elektrodu 
kontrol edin. Hava ile temizleyin.

Hatalı ise akış ve püskürtme havası borularının yönünü kontrol 
edin.

Filtredeki çanağı çıkarın ve suyu,kiri boşaltın.Gerekiyorsa filtre 

elemanını değiştirin.Sistemi temizleyin,gerekiyorsa parçaları 

değiştirin.

Düşük basınç veya toz boya tabanca ağzında 

tıkanma
Giriş hava basıncını kontrol edin.Tabanca ucunu temizleyin.

Elektrot takımını çıkarın. Elektrodu temizleyin.Boyancak parçada sarma gevşek ve kötü 

transfer verimliliği

Parçalar ve toprak arasındaki direnç 1MΏ’dan az olmalıdır.En 

iyi sonuçlar 500Ώ veya daha azı önerilir.

Elektrostatik voltajı artırın.

Elektrot ucunda artan toz

Besleme hava filtresi tıkalı veya filtre 

çanağı dolu,kontrolörde su kirliliği
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PROBLEM MUHTEMEL NEDENİ SORUN GİDERME

Elektrik prizinden enerji gelmiyor olabilir.Güç 

kaynağı yanmış olabilir.

Power soketteki sigorta yanmış olabilir. Kart 

sigortası yanmış olabilir.

Hava yok ya da ayar manometreli kapalı

Hatalı bağlama ya da regülâtör kapalı

Kaskad arızalı

Kontrolör arızalı

Tabanca kablosu arızalı

Yetersiz topraklama

Enjektör tıkalı ya da boya hortumları tıkalı Boya hortumlarında kıvrılma varsa düzeltin.Enjektör bağlantılarını 

kontrol edin.

Valfin takılı kalıp kalmadığını kontrol edin.

Depo kaynatma regülâtörünün açık olup olmadığını kontrol edin.

Depo ve enjektör hortumlarının takılı olup olmadığını kontrol edin.

Toprak hattının bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Kabzedeki topraklamaya  mutlaka temas ediniz.

Tabanca kablosunu kontrol edin, kısa devre varsa değiştirin.

Kaskad çıkışı yüksek voltaj ölçü aleti ile kontrol edilip üretici 
firma ile iletişime geçilmelidir.

Depoda kabartma havasının açık olup olmadığını kontrol edin.

Toz boya yok Depoda boya olup olmadığını kontrol edin.

Power soketteki sigortayı kontrol ediniz.Kart sigortasını kontrol 

ediniz.

Şişeli regülâtöre hava gelip gelmediğini kontrol edin. Ayar 

regülâtörlerinin açık olup olmadığını kontrol edin.

Elektrik prizinde enerji olup olmadığını kontrol edin.

Cihaz arkasındaki sigortayı kontrol edin.

Kabartma havası yok

Cihaz Açılmıyor

Tabanca tetiğine basılıyor voltaj var fakat 

tabancadan boya gelmiyor

Tabanca tetiğine basılıyor;voltaj var, 

manometreler yükseliyor fakat boya gelmiyor

Depo içindeki toz boya kabarmıyor

Tetiğe basmadan süreklli boya atıyor fakat 

voltaj yok

Tabanca kabzasından operatöre voltaj 

atlaması var

Toz boya tabancasından KV ve μA çıkışı 
yok(KV=0--μA=0),toz püskürtüyor



Cihaz ve Tabanca Yedek 
Parçaları
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YENİ TOZ BOYA DEPOSU 50 LİTRE
NEW TYPE POWDER HOPPER 50 LITERS

1
2

3
4

5

6

7
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S.no Parça Adı Sipariş Kodu
1 Gözetleme Kapağı Ns3501
2 Gözetleme Kapak Kilidi Ns3502
3 Depo Büyük Kapak Ns3503
4 Tahliye Hortumu Ns3504
5 Depo Boya Borusu Ns3505
6 Kabartma Tabanı Ns3506
7 Depo Alt Kapak Ns3507
8 Döner Tekerlek Ns3508
9 Döner Tekerlek Montaj Vidası Ns3509
10 Kaynatma Alt Rakor Ns3510
11 Depo Alt Kapak Montaj Vidası Ns3511
12 Kaynatma Gövde Rakoru Ns3512
13 50 lt Depo Ns3513
14 Mandal Ns3514
15 Depo Contası Ns3515
16 Gözetleme Kapak Montaj Vidası Ns3516
17 Plastik Mandal Pimi Ns3517
18 Depo Kapak Contası Ns3518
19 Mıknatıs Ns3519
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S.no Parça Adı Sipariş Kodu
1 Cihaz Taşıma Kolu Ns3601
2 Cihaz Ünitesi Ns3200
3 Manuel Tabanca Ns3000
4 Cihaz Ünite Montaj Sacı Ns3602
5 Şişeli Regülatör Ns3603
6 Araba Arka Plastik Üst Kapak Ns3604
7 Araba Arka Plastik Ns3605
8 Araba Arka Plastik Alt Kapak Ns3606
9 Büyük Tekerlek Ns3607
10 Araba Arka Plastik Yan Kapak Ns3608
11 Araba Alt Montaj Sacı Ns3609
12 Araba Döner Tekerlek Ns3610
13 Araba Ön Plastik Ns3611
14 Vibrasyon Montaj Sacı Ayağı Ns3612
15 Vibrasyon Takozu Ns3613
16 Vibrasyon Motoru Ns3614
17 Multicolor Nozul Temizleme Valfi Ns3615
18 Vibrasyon Motor Montaj Sacı Ns3616
19 Multicolor Nozul Ns3617
20 Yeni Toz Boya Enjektörü Ns3300
21 Multicolor 90° Nozul Aparatı  Ns3618
22 Ø30 Aluminyum Boru  Ns3619
23 Ø30 Boru Bağlantı Aparatı  Ns3620
24 Araba Bağlantı Aparatı  Ns3621
25 Nozul Bağlantı Sacı  Ns3622
26 Tabanca Bağlantı Aparatı  Ns3623
27 Kabartma Regülatörü  Ns3624



ÜRETİCİ FİRMA :  STR TEKNİK MAKİNA İNŞAAT TURİZM TEKSTİL 
                                                 SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ

MERKEZ ADRESİ            :    Ömerli Mah. Elektro 2000 Sanayi Sit. B18                        
                                                 BlokTunaboyu Sk. No:1az Arnavutköy İstanbul

TELEFON                          :   +90 212 438 56 91

FAKS                                  :   +90 212 438 56 94 

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI KAŞESİ                :

ÜRÜNÜN

MARKASI                          :  STRONG 3000 

MODELİ                            :   ELİTE

SERİ NO                            :

TESLİM TARİHİ                 :
VE YERİ

GARANTİ SÜRESİ           :   2 YIL
 
AZAMİ SERVİS                :   30 İŞ GÜNÜ             
SÜRESİ

ÜRETİCİ FİRMA

UNVANI                          :

ADRESİ                           :
                          

TELEFONU                     :

FAKS                                :

FATURA TARİH VE NO  : 

TARİH-İMZA-KAŞE

GARANTİ BELGESİ

Piyasada strong3000 marka ile taklit ürünlerin üretilmesi söz konusudur.
Aldığınız tüm strong3000 marka ekipmanları STR Teknik Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne veya bayilerine kesinlikle teyit ettiriniz. Aksi takdirde şirketimiz kullanmakta 
olduğunuz strong3000 marka ekipmanlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu üstlenmeyecektir.

ALICI FİRMA 

UNVANI                          :

ADRESİ                          :
                         

TELEFONU                    :

FAKS                              :

FATURA TARİH VE NO  : 



GARANTİ BELGESİ

Garanti Kapsamı

-Kullanmakta olduğunuz Strong3000 marka herhangi bir ürün normal kullanım sırasında arızalanırsa, satın aldığınız tarihten itibaren 2 yıllık süre içerisinde ücretsiz 

onarılacaktır.

-Garanti süresi içindeyken cihaz normal çalışma koşullarında servis gerektirirse, bu garanti belgesi ile birlikte satın aldığınız yere ya da yetkili servise götürerek onarım 

talebinde bulununuz.

-Cihazın tamir süresi, kullanılan yerde tamiri istenmesi durumunda 5 gün, servis yerine veya ürünü satan şirketin merkezine gönderilmesi durumunda 2 gündür.

-Cihazın garanti süresinde, aynı arızanın 5 veya daha fazla tekrarlanması durumunda arızalı parça ücretsiz olarak değiştirilir.

-Bu garanti belgesi sadece ürünü satın aldığınız ülkede geçerlidir.

Aşağıdaki durumlarda müşterinin ücretsiz onarım ya da program talebi geçersiz olacaktır:

-Cihazda,  kabloda veya cihazın herhangi bir parçasında maddi hasar oluşmuşsa.

-Arıza, Elektrik tesisatındaki hatalardan veya sistem cereyanındaki değişikliklerden kaynaklanmışsa.

-Cihazın kullanıldığı firmada, yetkili personel dışında birisi cihaza müdahale etmişse.

-Arıza, doğal afetler sonucu ortaya çıkmışsa.

-Servis talebinde bulunulurken bu garanti belgesi yoksa.

-Garanti belgesi eksik doldurulmuşsa veya firma kaşesi yoksa.

-Arıza, cihazın kullanıldığı ortamdaki topraklama sorunundan veya yanlış topraklama sonucu ortaya çıktı ise.

-Arıza, kullanılan toz boyanın kuru ve temiz olmaması durumundan kaynaklanmış ise.

-Arıza, cihazın kullanıldığı tesisteki eksikliklerden kaynaklanmış ise.

-Cihazda veya kaskadında nemlenmeden dolayı bir arıza oluşmuş ise.

-Elektrik Tesisindeki eksikliklerden dolayı bir arıza söz konusu ise.

-Orijinal yedek parçalar dışında kullanılan yedek parçalar cihazı garanti dışı bırakır.

Yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda STR Teknik Makina Ltd. Şti., üretmiş olduğu Strong3000 marka cihazlarında meydana gelen arızaların 2 yıl süre ile ücretsiz tamir ve 

onarımını garanti eder.
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