
Elektrostatické striekacie pištole s profesionálnym výkonom

O V E R E N Á  K V A L I T A .  Š P I Č K O V Á  T E C H N O L Ó G I A .

Pro Xp  Auto
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Pracuje dlhšie
Odolné komponenty zaručujú minimálnu 
potrebu údržby a viac času na striekanie.

Nižšie prevádzkové náklady
Jednoduchosť údržby a odolné komponenty 
znižujú prevádzkové náklady.

Viac flexibility 
Produktová rada poskytuje väčší výber 
modelov a širokú flexibilitu pri vzduchovom
aj air-assist striekaní, ako aj aplikácii
materiálov na vodnej báze. 

Rýchlejšie nastavenie
Proces striekania sa urýchli pomocou 
jednoduchej modulárnej inštalácie. Výber 
typov manifoldov umožňuje vysokú flexibilitu 
systému.

Šetrite peniaze
Vyššia efektivita = menej odpadu = úspora 
nákladov na materiál.

Úspora nákladov na energiu 
Nové vzduchové trysky používajú 
menej vzduchu a tým šetria energiu.

Vyberte si Pro Xp

Zabudovaná
spoľahlivosť

Všestrannosť 
produktu

Maximalizujte 
svoj zisk
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Vyniknite nad ostatnými

Výborný výkon a kvalitný povrch
Získajte výkon a efektivitu našich manuálnych elektrostatických pištolí Pro Xp v automatickej verzii. Sú menšie, ľahšie a navrhnuté pre 

maximalizáciu Vášho zisku. Každá automatická pištoľ Pro Xp je testovaná a dodávaná s certifikátom o zhode so všetkými požiadavkami pre 

striekací lúč, mechanickú odolnosť a elektrický výkon. Môžete si tak byť istý, že dostávate kvalitný produkt.

Pištole ProXp Auto sú pripojené priamo k riadiacemu modulu, takže môžete presne kontrolovať ako pracuje Vaša pištoľ 24 hodín, 7 dní v 
týždni. S našim riadiacim modulom môžte jednoducho meniť nastavenie napätia a optimalizovať parametre striekania pre najlepšiu kvalitu 
povrchu Vašich produktov.

Flexibilita systému

Jeden riadiaci modul môže byť 
spojený s jednou alebo dvomi pištoľami 
prostredníctvom tenkého optického kábla.

Zobrazuje výkon striekania

Majte informácie o tom, ako pracuje Vaša pištoľ 
na jednom displeji. Displej ukazuje napätie, prúd 
a rýchlosť alternátora.

Prispôsobte Vašim potrebám

Vyberte si spomedzi 4 profilov striekania pri 
najlepšom napätí pre Váš výrobný proces.

Eliminujte neistoty pri údržbe

Nastavte pripomienky údržby kľúčových 
komponentov (vzduchovú trysku, alternátor ako 
aj striekaciu trysku).

Komunikujte s Vašim systémom

I/O konektivita umožňuje sledovanie výstrahy 
nízkeho napätia a zmeny profilov prostredníctvom 
PLC zbernice alebo Switchboxu.

Riadiaci modul

Manifoldy
Manifoldy sú vhodné takmer pre každý systém
Všetky hadice a tenké optické káble sú pripojené k manifoldu. Pištoľ môže byť jednoducho odstránená bez potreby odpojenia hadíc od manifoldu. 
Robte údržbu pištole jednoducho!

Zadný manifold
Ideálny pre stacionárne 
a mechanizované systémy.

Spodný manifold
Ideálny pre upevnenie na rameno robota.

Môže byť tiež priamo napojený na tyč 
s priemerom 13 mm (1/2”)
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Vhodné pre nízkotlaké, vysokokvalitné 
striekanie. Dostupné vo verzii pre materiály s 
vysokou vodivosťou.

Navrhnuté pre vysokotlaké striekanie s vyššou efektivitou a vysokou kvalitou 
povrchu. Všetky pištole obsahujú AEM alebo AEF trysku podľa výberu.

Modely pištolí pre farby s vysokou vodivosťou obsahujú prívodnú hadičku v prevdení HC, odolnú HW trysku a odolnú HW elektródovú ihlu.

Všestranná produktová rada s napätím 85 kV a interným zdrojom nevyžaduje nijaký elektrický kábel, ktorý by sa mohol pokaziť, alebo by 

bola nutná jeho výmena. Štandardné modely pištolí vždy pracujú pri napätí 85 kV a obsahujú indikátor rýchlosti alternátora pre zobrazenie 

elektrostatického výkonu. Smart modely pištolí sa pripájajú k riadiacemu modulu kvôli kontrole napätia ako aj zobrazeniu výkonových 

charakteristík pištole.

Elektrostatické pištole Pro Xp Auto

Vzduchové pištole

Pištole s podporou vzduchu (Air-Assist)

Obj. 
číslo kV

Štandardný  
Model

Smart  
Model*

Spodný 
manifold

Zadný 
manifold

HA1M10 85 • •

HA1T10 85 • •

HA2M10 85 • •

HA2T10 85 • •

*Smart modely neobsahujú riadiaci modul ani optický kábel. Je potrebné ich objednať samostatne.

Obj. 
číslo kV Veľkosť trysky

Štandardný  
Model

Smart  
Model*

Štandardné
púzdro

Odolné 
púzdro/vysoká 

vodivosť
Spodný 
manifold

Zadný 
manifold

LA1M10 85 1,5 mm • • •

LA1M16 85 1,5 mm • • •

LA1T10 85 1,5 mm • • •

LA1T16 85 1,5 mm • • •

LA2M10 85 1,5 mm • • •

LA2M16 85 1,5 mm • • •

LA2T10 85 1,5 mm • • •

LA2T16 85 1,5 mm • • •

*Smart modely neobsahujú riadiaci modul ani optický kábel. Je potrebné ich objednať oddelene.
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Dostupné s napätím 60 kV pre technológiu vzduchového striekania 
ako aj striekania s podporou vzduchu (air-assist).*

Pro Xs Auto WB - vzduchové striekanie

Obj. 
číslo Popis

24A206 Pro Xs pištoľ s externým nabíjaním

Pištoľ pre vodouriediteľné materiály s externým nabíjaním
umožňuje striekanie bez izolačného systému.
Vhodné pre cirkulačné systémy!

Obj. 
číslo kV Veľkosť trysky

Štandardný
Model

Smart  
Model**

Zadný 
manifold

LA1M18 60 1,5 mm • •

LA1T18 60 1,5 mm • •

Pro Xp Auto WB - vzduchové striekanie
Použitie len s izolačnými systémami

Obj. 
číslo kV

Štandardný
Model

Smart  
Model**

Zadný 
manifold

HA1M18 60 • •

HA1T18 60 • •

Pro Xp Auto WB - Air-Assist
Použitie len s izolačnými systémami

 * 7,5 m a 15 m materiálová hadica je predávaná samostatne.
**   Pištole Smart neobsahujú riadiaci modul ani optický kábel. Objednáva sa samostatne.

Pištole pre vodouriediteľné materiály

Pištoľ Pro Xp Auto - vzduchové striekanie Pištoľ Pro Xp Auto - Air Assist striekanie

Maximálny pracovný tlak materiálu 7 bar (0.7 MPa - 100 psi) 210 bar (21 MPa - 3000 psi) 

Maximálny pracovný tlak vzduchu 7 bar (0.7 MPa - 100 psi) 7 bar (0.7 MPa - 100 psi)

Maximálna pracovná teplota materiálu 48ºC 48ºC

Rozsah vodivosti farby - štandard 25 МΩ/cm až ∞ 3 МΩ/cm až ∞

Rozsah vodivosti farby - vysoká vodivosť (HC) 3 МΩ/cm až ∞

Skratový prúd zdroja 125 µA 125 µA

Hmotnosť pištole (závisí od typu pištole) 1,2 kg 1,2 kg

Dĺžka pištole 27 cm 28 cm

Výstupné napätie Štandardné modely 85 kV 85 kV

Smart Modely 40-85 kV 40-85 kV

Štandardné modely - WB 60 kV 60 kV

Smart modely - WB 30-60 kV 30-60 kV

Veľkosť Vstup/Výstup Vstup vzduchu do turbíny, ľavý závit 1/4 npsm(m) 1/4 npsm(m)

Vstup pre atomizačný vzduch 5/16 in OD nylon tube (8mm) 5/16 in OD nylon tube (8mm)

Vstup vzduchu do ventilátora 5/16 in OD nylon tube (8mm) 5/16 in OD nylon tube (8mm)

Vstup vzduchu pre ovládanie ihly pištole 5/32 in OD nylon tube (4mm) 5/32 in OD nylon tube (4mm)

Vstup materiálu 1/4-18 npsm(m) 1/4-18 npsm(m)

Manuály Štandard 333010 333011

Pre materiály na vodnej báze (WB) 333012 333013

Riadiaci modul 332989 332989

Technická špecifikácia



6

Striekacie trysky AEM
Odporúčané pre aplikácie vysokokvalitných povrchov pri nízkom a strednom tlaku.
Objednajte si požadovanú trysku, obj. číslo AEMxxx, kde xxx = 3-miestny kód z tabuľky nižšie. 

Veľkosť 
otvoru 
trysky

mm (in) 

Objemový výkon
l/min

Maximálna šírka striekacieho lúča pri vzdialenosti trysky 305 mm (12 inch) od povrchu
mm (inch)

pri 41 bar  
(4.1 MPa -  
600 psi)

pri 70 bar  
(7.0 MPa - 
1000 psi)

50-100 

(2-4)

100-150 

(4-6)
150-200 

(6-8)
200-250 
(8-10)

250-300 
(10-12)

300-350 
(12-14)

350-400 
(14-16)

400-450 
(16-18)

Striekacia tryska

† 0,178 (0,007) 0,1 0,15 107 207 307 – – – – –

† 0,229 (0,009) 0,2 0,27 – 209 309 409 509 609 –

† 0,279 (0,011) 0,3 0,4 – 211 311 411 511 611 711 –

0,330 (0,013) 0,4 0,5 – 213 313 413 513 613 713 813

0,381 (0,015) 0,5 0,7 – 215 315 415 515 615 715 815

0,432 (0,017) 0,7 0,85 – 217 317 417 517 617 717 –

0,483 (0,019) 0,8 1,09 – – 319 419 519 619 719 –

0,533 (0,021) 1,0 1,36 – – – 421 521 621 721 821

0,584 (0,023) 1,2 1,56 – – – 423 523 623 723 823

0,635 (0,025) 1,5 1,94 – – – 425 525 625 725 825

0,736 (0,029) 1,9 2,65 – – – – – – – 829

0,787 (0,031) 2,2 3,03 – – – 431 – 631 – 831

0,838 (0,033) 2,5 3,42 – – – – – – – 833

0,939 (0,037) 3,1 4,20 – – – – – – 737

0,990 (0,039) 3,4 4,59 – – – – 539 – – –

* Trysky sú testované s vodou
Výstup materiálu (Q) pri iných tlakoch (P) môže byť vypočítaný podľa vzorca: Q = (0,041) (QT) √P kde QT = materiál na výstupe (l/min) pri 41 bar (4,1 MPa - 600 psi) pre vybranú 
veľkosť otvoru trysky z tabuľky vyššie.
† Tieto veľkosti trysiek obsahujú 150 mesh filter.

Príslušenstvo pre elektrostatické pištole Pro Xp Auto

Pištole pre vzduchové striekanie

Fine-Finish striekacie trysky AEF

Odporúčané pre aplikácie vysokokvalitných povrchov pri nízkom a strednom tlaku. Trysky AEF majú predatomizačný otvor, ktorý napomáha lepšej atomizácii tixotropných 
materiálov .Objednajte si požadovanú trysku, obj. číslo AEFxxx, kde xxx = 3-miestny kód z tabuľky nižšie. 

Veľkosť 
otvoru 
trysky

mm (in) 

Objemový výkon
l/min

Maximálna šírka striekacieho lúča pri vzdialenosti trysky 305 mm (12 inch) od povrchu
mm (inch)

pri 41 bar  
(4.1 MPa -  
600 psi)

pri 70 bar  
(7.0 MPa - 
1000 psi)

150-200 
(6-8)

200-250 
(8-10)

250-300 
(10-12)

300-350 
(12-14)

350-400 
(14-16)

400-450 
(16-18)

Striekacia tryska

0,203 (0,008) 0,25 0,32 – – – 608 – –

† 0,254 (0,010) 0,28 0,37 310 410 510 610 710 –

0,305 (0,012) 0,35 0,47 312 412 512 612 712 812

0,356 (0,014) 0,47 0,62 314 414 514 614 714 814

0,406 (0,016) 0,59 0,78 – 416 516 616 716 –

* Trysky sú testované s vodou
Výstup materiálu (Q) pri iných tlakoch (P) môže byť vypočítaný podľa vzorca: Q = (0,041) (QT) √P kde QT = materiál na výstupe (l/min) pri 41 bar (4,1 MPa - 600 psi) pre vybranú 
veľkosť otvoru trysky z tabuľky vyššie.
† Tieto veľkosti trysiek obsahujú 150 mesh filter.

CERTIFIKÁCIA PIŠTOLÍ PRO Xp** 

**Čaká na patent
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RIADIACI MODUL

I/O KÁBLE

OPTICKÉ KÁBLE
Spájajú pištoľ Smart s riadiacim modulom.

Obj. číslo Popis

Modely pištolí so zadným manifoldom (Čísla modelov LA1xxx alebo HA1xxx)

24X003 7,6 m optický kábel
24X004 15 m optický kábel
24X005 30,5 m optický kábel

Modely pištolí so spodným manifoldom (Čísla modelov LA2xxx alebo HA2xxx)

24X006 7,6 m optický kábel
24X007 15 m optický kábel
24X008 30,5 m optický kábel

Opravná sada optického kábla*

24W875 Sada pre opravu poškodených koncoviek kábla

*Pre ďalšie doplnky k optickým káblom prosím pozrite manuál č. 332989

Obj. číslo Popis

24W035 Riadiaci modul s konzolou na stenu obsahuje zdroj 
a hardvér. Nie je možné používať v Ex prostredí.

Obj. číslo Popis

24W881 15m I/O kábel
24W882 30,5m I/O kábel

Pripája sa k pištoli Smart pomocou optického kábla.

Spájajú riadiaci modul s PLC alebo inou priemyselnou zbernicou. 

Riadiaci modul

TABUĽKA PRE VÝBER VZDUCHOVÝCH HLAVÍC

UZEMNENÉ VZDUCHOVÉ HADICE PRÍSLUŠENSTVO PIŠTOLÍ

TABUĽKA PRE VÝBER TRYSIEK

Obj. číslo Popis

24V929 Kryty pišotlí. Balenie 10 ks.
24N318 Vzduchová hlavica s kruhovou stopou. Pre prestavbu

štandardnej striekacej pištole na kruhovú stopu.
24N319 Vzduchová hlavica s kruhovou stopou. Pre prestavbu

štandardnej air-assist pištole na kruhovú stopu.
24N704 Náhradná elektródová ihla HW pre abrazívne materiály. Modrá.
112534 Vzduchová rýchlospojka

Dĺžka Air Flex™ Air Flex  
s QD

Štandard
WB Vodná báza*  
(pre izolačné systémy)

1,8 m 244963 – 223068 235068
4,6 m 244964 – 223069 235069
7,6 m 244965 24N736 223070 235070
11 m 244966 24N737 223071 235071
15 m 244967 24N738 223072 235072
23 m 244968 – 223073 235073
30,5 m 244969 – 223074 235074

Air Flex: Jadro aj obal z EPDM kvôli lepšej ohybnosti.
Air Flex s QD: Hadica obsahuje spojky Quick Disconnect, objednávacie číslo 112534

Štandard: Modifikované vodivé polyamidové jadro, uretánový obal kvôli väčšej odolnosti.
*Vodná báza: Vodivý SST oplet pre uzemnenie. Polyuretánové jadro a obal.

Objednávacie číslo (farba)
Tvar 
striekacieho lúča

Dĺžka
cm

Odporúčaná viskozita materiálu
pri teplote 21ºC

Odporúčané
objemové prietoky materiálu

24N477 (čierna) Kruhový lúč 381-432 Nízka až stredná (20–70 cp) do 450 cm3/min
24N438 (čierna) Kruhový lúč 381-432 Nízka až stredná (20–70 cp) do 450 cm3/min

24N279 (čierna) Kruhový lúč 356-406
Stredná až vysoká (70–260 cp),  
a vysoký obsah sušiny (360+cp)

do 450 cm3/min

24N376 (čierna), 24N276 (modrá)
24N277 (červená), 24N278 (zelená)

Eliptický lúč 432- 483 Nízka až stredná (20–70 cp) do 450 cm3/min

24N274 (čierna) Eliptický lúč 305-356 Nízka až stredná (20–70 cp) do 450 cm3/min

24N275 (čierna) Eliptický lúč 356-406
Stredná až vysoká (70–260 cp),
a vysoký obsah sušiny (360+cp), letecké nátery

do 750 cm3/min

24N439 (čierna) Eliptický lúč 279-330 
Použitie s 2,0 mm tryskami.
Stredná až vysoká (70–260 cp), 
a vysoký obsah sušiny (360+cp)

do 600 cm3/min

24N453 (čierna) Kruhový lúč 356-406 Nízka až stredná (20–70 cp) do 450 cm3/min

Materiálová tryska pre štandardné materiály

Objednávacie číslo Farba Veľkosť otvoru - mm (inch)

24N619 Čierna 0,022 (0,55)
24N613 Čierna 0,029 (0,75)
24N614 Čierna 0,042 (1,0)
24N615 Čierna 0,047 (1,2)
24N616 Čierna 0,055 (1,5)
24N617 Čierna 0,070 (1,8)
24N618 Čierna 0,080 (2,0)

Materiálová tryska HW s vysokou odolnosťou pre abrazívne materiály

Objednávacie číslo Farba Veľkosť otvoru - mm (inch)

24N620 Modrá 0,029 (0,75)
24N621 Modrá 0,042 (1,0)
24N622 Modrá 0,047 (1,2)
24N623 Modrá 0,055 (1,5)
24N624 Modrá 0,070 (1,8)
24N625 Modrá 0,080 (2,0)

• Vzdialenosť povrchu: 254 mm • Tlak vzduchu - vstup: 3.4 bar (34 kPa, 50 psi)  • Vzduch ventilátora: nastavený pre maximálnu šírku • Objemový prietok: 300 cm3/min

Vzduchové pištole

Príslušenstvo
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O SPOLOCNOSTI
DASS s.r.o.

Spoločnosť DASS s.r.o., založená v roku 1995, je autorizovaným zástupcom americkej firmy GRACO 
Inc. Minneapolis a jej európskej centrály GRACO BVBA v Maasmechelene v Belgicku, s pôsobnosťou 
pre oblasť automobilového priemyslu, všeobecného priemyslu a dodávateľov povrchových úprav.
Obchodná politika spoločnosti DASS s.r.o. je založená na distribúcii prvotriednych produktov, na 
kvalitnom a rýchlom servise a technickom poradenstve na veľmi vysokej úrovni. Týmto sa spoločnosť 
zaraďuje medzi najlepších odborníkov na technológiu GRACO nielen na Slovensku, ale i v strednej 
Európe.

Čerpacia a aplikačná technika GRACO je veľmi dobre etablovaná najmä v oblasti automobilového 
priemyslu, veľkej obľube sa teší aj v ostatných oblastiach priemyslu najmä vďaka spoľahlivosti, dlhej 
životnosti, dostupnosti náhradných dielov, spotrebného materiálu a kvalite servisu.

PREDAJ, SERVIS, 
TECHNICKÁ PODPORA

A APLIKÁCIA

©2015 DASS, s.r.o., Brožúra�č. 345066 SK (rev. A), 04/15, Vytlačené v Európe
Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších dostupných
informáciách o výrobkoch v čase publikácie. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
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