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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 Információk az üzemeltetési útmutatóhoz

A jelen üzemeltetési útmutató fontos tudnivalókat közöl a 
készülékkel való bánásmódhoz. A biztonságos munka-
végzés előfeltétele valamennyi biztonsági tudnivaló és 
kezelési utasítás betartása.
Ezenkívül az érvényes helyi munkavédelmi rendelkezé-
seket és általános biztonsági rendelkezéseket is be kell 
tartani.
Az üzemeltetési útmutatót mindennemű munka meg-
kezdése előtt figyelmesen olvassa át! Ez az útmutató a 
termék szerves részét képezi és a készülék közvetlen 
közelében, a személyzet számára bármikor hozzáférhető 
módon kell őrizni.
Az üzemeltetési útmutató információkat és segítséget 
nyújt nagyon sok üzemi szituációban. Ha a berendezé-
sénél valamilyen, az útmutatóban nem ismertetett prob-
léma merülne fel, akkor forduljon hozzánk bizalommal.

1.2 Rendeltetésszerű használat
A Lechler GmbH cég VarioSpray HP fúvóka-szelep 
kombinációja változtatható mennyiségű folyadékok kifú-
vatására használható. A fúvóka-szelep kombináció ipari, 
kereskedelmi helyiségekhez és alkalmazásokhoz éppúgy 
használható mint nyilvános intézményekben.
Robbanásveszélyes környezetben történő használata, 
valamint egészségre veszélyes folyadékok porlasztása a 
legszigorúbban tilos. 
A berendezés kezelését kioktatott vagy betanított sze-
mélynek kell végeznie.
Minden más használat szakszerűtlennek 
tekintendő!
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1.3 Szavatossági korlátozás

A jelen üzemeltetési útmutatóban közölt minden adat és 
tudnivaló az érvényes szabványok és előírások, a tech-
nika mai állásának, valamint a mi sokéves ismereteink és 
tapasztalataink figyelembevételével lett összeállítva.

A gyártó nem vállal felelősséget az alábbiak miatt 
bekövetkező károkért:

 � A dokumentáció figyelmen kívül hagyása

 � Nem kiképzett személyzet foglalkoztatása

 � Önkényes átalakítások

 � Műszaki változtatások

A tényleges szállítási terjedelem speciális kiviteleknél, 
a megrendelési opciók igénybevétele esetén vagy az 
ismertetett magyarázatok és ábrázolások legújabb 
műszaki változtatásai miatt eltérő lehet.

BIZTONSÁG

2.1 Általános tudnivalók

Itt található egy áttekintés minden fontos biztonsági 
szempontról a személyzet optimális védelme, valamint a 
biztonságos és zavarmentes üzemeltetés érdekében.

A jelen útmutatóban felsorolt kezelési utasítások és 
biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyása esetén 
jelentős veszélyek fenyegethetnek.

A jelen üzemeltetési útmutatóban ismertetett tudnivalók 
mellett az általánosan érvényes biztonsági és balesetvé-
delmi előírásokat is figyelembe kell venni!
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2.2 Maradék kockázat

A fúvóka-szelep kombináció üzemeltetésekor az összes 
biztonsági rendelkezés figyelembevétele esetén kizár-
ható a maradék kockázat.
 
A fúvóka-szelep kombinációval dolgozó minden 
személynek ismernie és kötelezően követnie kell az 
üzemeltetési útmutatóban a veszélyek elkerülése céljából 
ismertetett lépéseket.

2.3 Kezelőszemélyzet

2.3.1 Követelmények

FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély elégtelen képesítés esetén!
A szakszerűtlen munkavégzés jelentős személyi sérülé-
sekhez és anyagi károkhoz vezethet.
Ezért:
–  Speciális tevékenységeket csak kinevezett és azzal 

megbízott személyekkel végeztessen.
– Kétség esetén vonjon be szakembereket.

Az üzemeltetési útmutatóban a különféle tevékenységi terüle-
tekhez a következő képesítéseket neveztük meg:

 � Betanított személy(ek) 
akit (akiket) az üzemeltető egy betanítás keretében a 
rájuk átruházott feladatokra és a szakszerűtlen viselke-
dés esetén lehetséges veszélyekre kioktatott.

 � Szakszemélyzet 
akik szakmai képzettségük, ismereteik és tapaszta-
lataik, valamint az idevágó rendelkezések ismerete 
alapján képesek a rájuk átruházott munkákat elvégez-
ni és a lehetséges veszélyeket önállóan felismerni.
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2.3.2 Betanítási és oktatási segítség

 � A fúvóka-szelep kombináció üzemeltetője köteles 
tájékoztatni a kezelőszemélyzetet a létező jogszabá-
lyokról és balesetvédelmi előírásokról, valamint a 
meglévő biztonsági berendezésekről, illetve betanítani 
őket ezekre. Ennek során figyelembe kell venni a 
munkatársak különböző szakmai képzettségét.

 � A kezelőszemélyzetnek meg kell értenie a betanítás 
során kapott ismereteket. Gondoskodni kell róla, 
hogy a betanított ismereteket figyelembe is vegyék.

 � A kioktatott vagy betanított személyzetet csak egy 
tapasztalt személy állandó felügyelete mellett foglal-
koztassa a fúvóka-szelep kombinációval.

2.4 Egyéni védőfelszerelés

A fúvóka-szelep kombináció használata során, valamint 
annak állagfenntartási és karbantartási munkálatai alatt 
kötelezően szükséges egyéni védőfelszerelést viselni.

FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély hiányzó védőöltözet miatt!
Veszélyes és egészségkárosító folyadékokkal történő 
munkavégzés során a védőöltözet hiánya jelentős szemé-
lyi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet.
Ezért:
–  Az illető munkához szükséges védőfelszerelést a 

munkavégzés alatt mindig viselni kell.
–  A munkaterületen az egyéni védőfelszerelésre utaló 

táblákat figyelembe kell venni.
–  Az adott folyadék biztonsági adatlapján feltüntetett 

adatokat kötelező követni.
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Minden munka során alapvetően viselendő

Biztonsági lábbeli
a leeső nehéz alkatrészek elleni védelemhez és a csús-
zós felületen előforduló kicsúszás ellen.

Arcvédő
a szemek és az arc finom részecskékkel szembeni 
védelméhez.

Szemvédő
a szemek és az arc finom részecskékkel szembeni 
védelméhez.

2.5 Különleges veszélyek

2.5.1  Porlasztott folyadékok belélegzése okozta veszé-
lyeztetés

Lehetséges, hogy a fúvóka-szelep kombináció használa-
ta során valamely folyadéknak tüdőbe kerülő finomc-
seppjei keletkeznek. Ezek bizonyos körülmények között 
egészségveszélyeztetéseket idézhetnek elő.

FIGYELMEZTETÉS!
Egészséget fenyegető veszély tüdőbe kerülő 
finomcseppek miatt!
Az eljárás során egészségkárosító finomcseppek kelet-
kezhetnek. Ezért:
–  A fúvóka-szelep kombináció használata előtt feltétle-

nül olvassa el az üzemeltetési útmutatót.
–  Vegye figyelembe a porlasztandó folyadék biztonsági 

adatlapját.

Légzésvédő
gázok vagy finomcseppek egészségkárosító belélegzése 
elleni védelemhez.
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ISMERTETÉS

3.1 Működés ismertetése

A jelen fúvóka-szelep kombinációnál egy elektromágne-
ses szelepnek az impulzustávolság-moduláció (PWM) 
segítségével való üzemeltetése történik. Ekkor a szele-
pen lévő feszültség impulzustávolság-modulált lesz.

A cél ilyenkor a térfogatáram modulálása anélkül, hogy 
ekkor a sugárzási paramétereket (sugárszög, sugármély-
ség, cseppméret) negatívan befolyásolnák. 

Impulzustávolság-moduláció alatt egy négyszög-jel ton 
bekapcsolási idejének, illetve toff kikapcsolási idejének 
variálása értendő állandó frekvencia mellett. A bekapc-
solási időnek a T periódus-időtartamhoz való viszonya 
határozza meg a térfogatáramot. Minél kisebb ez az 
arány, annál kisebb a térfogatáram. A választott frekven-
ciától függően a pulzálás az emberi szem számára alig 
észrevehető.

Szelep  
nyitva

Szelep  
zárva

Impulzustávolság-arány 90% Impulzustávolság-arány 10%
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Az ütemek váltakozásszáma csak kis mértékű befolyást 
gyakorol a tömegáramra, ezt mint szabályozási jellemzőt 
ne használják.

A szelepbemeneten a minimális munkanyomás akkora 
legyen, hogy a fúvókáknál 3 bar nyomás alakuljon ki, 
azaz a fúvóka pozíciót is figyelembe kell venni. A legyező 
alakú sugár fúvóka biztos üzemeltetéséhez ekkora 
nyomás szükséges. 

A tulajdonképpeni szabályozási jellemző a fúvókák nyi-
tási foka, amelynek 3% és 95% (100%) közé kell esnie. 
Csak ha ez nem elég a kívánt térfogatáram eléréséhez, 
akkor kell bevonni a munkanyomást szabályozási 
jellemzőként.

3.2 Vezérlési elv

3.2.1 Peak-and-Hold működés ismertetése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
0

4

8

12

16

20

24

U [V]

11 12
t [ms]

open
valve

closed
valve

voltage at VarioSpray HP valve coil, Peak-and-Hold principle
duty cycle of VarioSpray HP valve, PWM modulated, 
here as an example at 100 Hz operating frequecy and 50 % duty cycle

voltage at power amplifier output, PWM modulatedFeszültség az erősítő-kimeneten, PWM modulált
Feszültség a szeleptekercsen, Peak-and Hold elv
VarioSpray HP szelep impulzustávolság-aránya, PWM modulált, a példá-
ban 100 Hz üzemi frekvencia és 50% impulzustávolság-arány esetén

Szelep  
nyitva

Szelep  
zárva
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A VarioSpray HP szelep a PWM-elv szerinti mennyisé-
gszabályozást valósít meg. Eközben a szelep bekapc-
solási időtartama az üzemi frekvencián belül váltakozik 
(pontosvessző-vonal, itt pl. 50% bekapcsolási időtartam 
100 Hz üzemi frekvencia esetén).

A VarioSpray HP szelep vezérlése a Peak-and-Hold elv 
szerint történik (szaggatott vonal, itt példaként. Vpeak=18 V 
800 µs-hoz és Vhold=2,2 V 4200 µs-hoz). 

A szükséges feszültségjel előállítása szintén a PWM-elv 
alapján történik (folyamatos vonal, itt példaként 2 kHz 
vivőfrekvenciával 80% bekapcsolási időtartammal  
800 µs-hoz -> Vpeak = 18 V és 9% bekapcsolási időtar-
tammal 4200 µs-hoz -> Vhold = 2,2 V).

Ekkor a tipikusan 500 –1.000 µs tpeak ideig kb. 2 A áram 
lesz betáplálva a szelepbe. A thold bekapcsolási időtartam 
maradék idejéig az áramerősség kb. 0,25 A. Ezzel a 
módszerrel rövid megszólalási idő és a szelep energiaha-
tékony vezérlése érhető el, ami emellett még a mágnes-
tekercsben a csekély hőfejlődésről is gondoskodik.
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Tipikus Peak-and-Hold paraméterek, az üzemi 
nyomástól és a közegtől függően:

tpeak:  500 –1.000 µs

Vpeak:  16 – 28 V

Vhold:  2,0 – 5,6 V

A Lechler cég által kínált elektronikus vezérlők 
alkalmasak a legjobban a VarioSpray HP mágness-
zelepek vezérléséhez. Ezeknél alkalmazásra kerül a 
Peak-and-Hold elv. 

3.3 Teljesítmény-fokozó ajánlása

A Lechler VarioSpray HP szelepek biztosított üzeméhez és 
teljes teljesítmény-kihasználásához egy teljesítmény-fokozó 
használatát javasoljuk.
  
A szükséges műszaki paraméterek a következő link alatt
www.lechler.de/variospray/leistungstreiber
www.lechler.com/variospray/optocoupler
tölthetők le. A teljesítmény-fokozó opcionálisan a Lechler 
cégnél beszerezhető. 
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MŰSZAKI ADATOK

4.1 Jellemző adatok

4.2 Léghang

A tartós hangnyomás-szint a VarioSpray fúvóka-szelep 
kombinációnál 50 dB(A) alatt van. 
A hangnyomás-szint mérése 1,0 m magasságban és a 
készüléktől 1,0 m távolságban történt.

VarioSpray HP  
adatlap 752.060.1Y.00 752.090.1Y.00

Térfogatáram 
(20 °C/68 °F fokos víz)

2-33 l/óra  
(300 kPa/43,5 PSI)

4-66 l/óra  
(300 kPa/43,5 PSI)

Maximális üzemi nyomás 
(20 °C/68 °F fokos víz)

1.000 kPa/ 
145 PSI

700 kPa/ 
100 PSI

Maximális környezeti 
hőmérséklet 105 °C/220 °F

Maximális közeghőmérséklet 80 °C/180 °F

Tekercs 12 V DC, 9 W

Elektromos csatlakozó 3-pólusú M8 csatlakozódugó

Direktvezérlő Bekapcsolási időtartam: 15 %

Peak-and-Hold vezérlés Bekapcsolási időtartam: 100 %

Peak-feszültség 16 – 28 V DC*

Hold-feszültség 2,0 – 5,6 V DC*

Peak-idő 500 – 1.000 µs*

Nyitási idő 500 –1.000 µs*

Zárási idő <1.000 µs

Maximális üzemi frekvencia 200 Hz

* Az üzemi nyomástól és közegtől függően
Megjegyzés: PWM-üzem csak peak-and-hold vezérléssel lehetséges.
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4.3 Méretek/tömeg

 

4.4 Csatlakozó-foglaltság

1+4: +24 V DC

3:      0 V D

Üzemi tömeg 
kb. 305 g

Ø 36,5

18

Ø 4,1

11

2,1

12,3

14

32

25,5

85
39

Ø 36,5

18

Ø 4,1

11

2,1

12,3

14

32

25,5

85
39

752.060.1Y.00
752.090.1Y.00

* Az üzemi nyomástól és közegtől függően
Megjegyzés: PWM-üzem csak peak-and-hold vezérléssel lehetséges.

13

4



14

4.5 Üzemeltetési határértékek

A készülék csak a következő üzemeltetési határértéke-
ken belüli üzemre alkalmas. 
 
Külső hőmérséklet: minimális érték

A minimális érték alá csökkenés a készülék lekapcso-
lását eredményezheti!

+5 °C-tól

+105 °C-ig

Külső hőmérséklet: maximális érték

A határérték túllépése a készülék lekapcsolását eredmé-
nyezheti. A visszaállítás manuálisan történhet.

Klimatikus feltételek

0 ... 85% relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül.

 
TUDNIVALÓ!

A határértékek új készülékekre, illetve szabályszerűen 
telepített és karbantartott készülékekre érvényesek. 
A garanciális rendelkezések nem érvényesek olyan 
sérülésekre és működési zavarokra, amelyek a megen-
gedett üzemeltetési határértékeken kívüli üzemeltetés 
alatt vagy következtében fordulnak elő!
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4.6 Beépítés

Először a szelepházat (3) a csavarokkal (8) fel kell 
erősíteni egy választható tartószerkezetre. Ezt követően 
a csatlakozókábelt (1) rá kell dugaszolni a szelep elek-
tromos csatlakozójára, majd a hollandi anya segítsé-
gével szerszám nélkül rá kell csavarozni.Ezt követően 
A fúvókát (6) a hollandi anya (7) segítségével rá kell 
csavarozni a szelepkimenetre, majd megfelelően be kell 
igazítani. Ennek során ügyelni kell arra, hogy ne legyenek 
szennyeződések a szelep és a fúvóka között, továbbá 
a szelepkimenet tiszta legyen. Ezenkívül ügyelni kell 
az O-gyűrű korrekt elhelyezkedésére, mert ellenkező 
esetben nem garantált a tömítettség.

1 M8-as 3-pólusú kerek dugaszoló összekötő
2 Dugaszolt menetes tömlőcsatlakozó
3 Szelepház
4 Rögzítőanya
5 O-gyűrű
6 Legyező alakú sugár fúvóka
7 Hollandi anya
8 Μ4-es szerelőcsavar

Rétegfelhordó-/porlasztófúvóka

765432

1
8
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4.7 Átöblítés üzembe helyezés előtt

A szennyeződéseknek a vezetékhálózatból történő 
eltávolításához a folyadékvezetékeket a szelepre való 
csatlakoztatás előtt feltétlenül kellően át kell mosni. 
A Lechler cég ezenkívül egy előszűrő beépítését is 
javasolja. A Lechler cég termék-portfóliójában többféle, 
megfelelő szűrőfinomságú szűrő áll rendelkezésre.

A vezetékhálózat átmosása és tisztítása a szelepek 
problémamentes és tartós üzeme érdekében elenged-
hetetlen. Ezáltal garantált, hogy a VarioSpray HP szelep 
szabad keresztmetszetei nem dugulnak el és ezáltal 
a szelep működése nem válik korlátozottá.

Ezt követően a folyadéktömlőt (kívül kalibrált Ø 8 mm) 
össze kell kötni a szelep Push-in-Fitting csőszerelvé-
nyével (2). A tömlőt fixen be kell tolni a csőszerelvénybe, 
majd hátrafelé húzással ellenőrizni kell a korrekt elhelye-
zkedését. A szennyeződéseknek a szelepbe történő 
bejutásának elkerülése érdekében a tömlő csorbamen-
tes levágása elengedhetetlen. 

4.8 Szűrő (opcionális)

A szennyeződéseknek és ezzel a károsodásoknak 
a szeleptől és a fúvókától való távoltartása érdekében 
javasoljuk egy szűrőnek (opcionálisan kapható) a szelep 
elé történő beépítését vagy a folyadékvezetékbe integ-
rálását. 

A fővezetékbe beépített szűrő ne lépje túl a 40 µm 
szűrőfinomságot, egy közvetlenül a szelep előtt elhelye-
zett szűrő (Last-Chance-Filter) szűrőfinomsága 80 µm 
legyen.
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1 2 3

A szelep visszaöblítése

Ha szennyeződés gyűlne össze a szelepben, akkor meg 
lehet fordítani az átáramlás irányát és így kimosható a 
szennyeződés.

Ehhez le kell szerelni a fúvókát és a hollandi anyát, majd 
helyettük be kell szerelni a visszaöblítő-csőcsatlako-
zót (2). Ez a Lechler cégnél opcionálisan kapható. 

Ekkor ügyelni kell arra, hogy a folyadékvezeték 
nyomásmentes legyen! A következőkben a szelep 
a visszaöblítő-csőcsatlakozón és egy alkalmas tömlőn 
(kívül kalibrált Ø 8 mm) keresztül visszaöblíthető és ezzel 
kitisztítható.

Ilyenkor az ütemciklus és a 100%-ig nyitott funkció 
között legyen felcserélve a szelep vezérlése. Ez gyorsítja 
és optimalizálja a tisztítási folyamatot.

4.9

Szelep megtisztítása
1. Adapteridom és dugas-
zolt menetes csatlakozó 
felszerelése
2. Tömlő rászerelése 
a dugaszolt menetes 
csatlakozóra
2.1 Szelep csatlakoztatása 
a vezérlőre és az alábbiak 
szerinti üzemeltetése
3. Szelep ellenirányú 
átöblítése vízzel

Szelep átmosása
1 HR-szelep
2 Visszaöblítő-csőcsatlakozó
3 Dugaszolt menetes csatlakozó

Felszerelés legyező alakú 
sugár fúvókával
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KARBANTARTÁS ÉS ÁLLAGFENNTARTÁS

5.1 Általános tudnivalók

TUDNIVALÓ!

Állagfenntartási teendők végzésekor a berendezést 
áramtalan és nyomásmentes állapotra kell kapcsolni.

TUDNIVALÓ!

Csak a gyártó által ajánlott eredeti pótalkatrészeket 
használjon.

5.2 Karbantartási terv

Üzemórák Szerkezeti elem Teendő

Hetenként Fúvóka Szemrevételezés

Havonta Teljes készülék

Szemrevételezés
Tudnivaló:

Szakszerű használat 
esetén a készü-
lék nem igényel 
karbantartást.

Negyedévenként Szűrő (opcionális) Szűrőtisztítás

Évente Elektromos csatla-
kozók Szemrevételezés
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AMIT MÉG ÉRDEMES TUDNI



Részletes kezelési útmutató és megfelelőségi nyilatkozat 
web-oldalunkon

www.lechler.de/variospray/bedienungsanleitung
www.lechler.de/variospray/konformität 

az Ön számára a letöltéshez rendelkezésre állnak.
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