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Ransburg elektrosztatikus megoldások



Elektrosztatikus szórópisztolyok

Oldószeres 
85 kV

Vizes 85 kV Oldószeres 
65 kV

Oldószeres 
85 kV AA



• A Vector Solo szórópisztoly család egy belső,
préslevegő meghajtású áramfejlesztővel rendelkezik,
így nem szükséges külső magasfeszültségű generátor
és tápkábel a működtetéshez.

• Az alacsonyabb beüzemelési
költségek új piacok
meghódítását teszik
lehetővé, mint a repülőgép
ipar, vagy speciális
nehézipari területek.

Vector Solo sorozat



A Ransburg 
hagyományait követve a 
Vector Solo típus is az 
egyszerű kezelhetőségre 
és az ergonómiára 
törekszik maximális 
megbízhatóság mellett.

Vector Solo 



A szóró alkalmazás előnyös felépítése

Alacsony / magas 
feszültség 
Energia modul

Feszültség ki / 
be
Lepufogó csonk

Akasztó

Markolat

Ravasz

Lapsugár és 

anyag szabályzók

Cső

Fúvóka 
Levegősapka
Rögzítő gyűrű 

Folyadék cső

Folyadék bemenet

Levegő bemenet



A Vector Solo sorozat tartalma:

Vector Solo sorozat

Oldószeres 
85 kV

Vizes kivitel 
85 kV

Oldószeres 
65 kV

Oldószeres 
85 kV AA



Oldószeres kivitel 
Oldószeres

85 kV

Oldószeres 
65 kV

Új Vector Solo 
pisztoly
• Alacsonyabb tömeg

• Csökkentett tömeg

• Magasabb teljesítmény

• Állítható teljesítmény

 65 vagy 40kV



• Áttervezett cső és
anyagbevezetés

• Ravasz biztosító

• Folyadék tömlő és
bemenet új
kialakításban

Oldószeres kivitel 85 kV AA



• Kiegyensúlyozott elektróda
kialakítás
Az ipar számára magas átviteli
arányt biztosít

• Karbid fúvókák magas
ellenálló képességgel

• Magas rugalmasságú titánium
elektróda, hosszú
élettartammal

• Opcionális előfuratú fúvóka

Oldószeres kivitel 85 kV AA



Oldószeres 85 kV AA
Elérhető fúvókák  

Cikkszám
Szóráskép 
méret* Inch mm

Furat méret 
Inch mm

Opcionális 
előfuratos fúvóka

79691-0509 5 127 0.009 0.23 79692-01
79691-0511 5 127 0.011 0.28 79692-02
79691-0513 5 127 0.013 0.33 79692-03
79691-0811 8 203 0.011 0.28 79692-02
79691-0813 8 203 0.013 0.33 79692-03
79691-1011 10 254 0.011 0.28 79692-02
79691-1013 10 254 0.013 0.33 79692-03
79691-1015 10 254 0.015 0.38 79692-04
79691-1018 10 254 0.018 0.46 79692-06
79691-1021 10 254 0.021 0.53 79692-07
79691-1311 13 330 0.011 0.28 79692-02
79691-1313 13 330 0.013 0.33 79692-03
79691-1315 13 330 0.015 0.38 79692-04
79691-1318 13 330 0.018 0.46 79692-06
79691-1511 15 381 0.011 0.28 79692-02
79691-1513 15 381 0.013 0.33 79692-03
79691-1515 15 381 0.015 0.38 79692-04
79691-1518 15 381 0.018 0.46 79692-06
79691-1521 15 381 0.021 0.53 79692-07
79691-1715 17 432 0.015 0.38 79692-04

* Szóráskép méret 250mm (10”) céltárgy távolságból  65 bar
(1000psig)folyadéknyomáson. Előporlasztású fúvókát külön kell rendelni.



Oldószeres kivitel 85 kV AA

• Fúvóka szűrő a pisztoly alsó
részébe helyezhető kivitelben.

• Magasnyomású forgócsatlakozó a
pisztoly alsó részén
alapfelszerelés

• Két méret elérhető:
 100 mesh finomságú ( alap )
 60 mesh durva ( opció )

• Egy fordulatos szóráskép állító
30%-os szóráskép méret
szabályzást okoz.



Vízes kivitel 85 kV

Vízbázisú 
folyadéktömlő és 
szerelvénye.



Üzembehelyezés - Préslevegő ellátás

• Rendeléskor a Vector Solo
levegőtömlővel együtt van
szerelve.

• Csak Ransburg levegőtömlőt
használjon hogy biztos legyen a
rendszer földelése.

• Lehetséges a Solo pisztoly rendelése
gyorscsatlakozóval a levegőhöz.



Üzembehelyezés - Levegő tömlők

Előnyök

• Alacsonyabb tömeg

• Egyszer kell csatlakoztatni

Sztenderd levegőtömlő Gyorscsatlakozós levegőtömlő

Előnyök

• Egyszerű színváltás

• Egyszerű pisztoly leszerelése



Üzembehelyezés - Préslevegő ellátás
¼"-18 NPS  

menetes 
préslevegős 
csatlakozás

Gyorsan oldható ½-20 LH menet

A földelés kábelt 
csatlakozatssa 

megfelelő ponthoz



Üzembe helyezés - Préslevegő ellátás

Elérhető konfigurációk

Megnevezés Cikkszám 

 Menet mérete 

préslevegő

Vector Solo, Sztenderd levegőtömlő (10M) 79900-10 1/4-18 NPS 1/2-20 LH

Vector Solo, Sztenderd levegőtömlő (20M) 79900-20 1/4-18 NPS 1/2-20 LH

Vector Solo, Sztenderd levegőtömlő (30M) 79900-30 1/4-18 NPS 1/2-20 LH

Vector Solo, gyorscsatlakozású levegő (10M) 79900-11 1/4-18 NPS N/A, QD

Vector Solo, gyorscsatlakozású levegő (20M) 79900-21 1/4-18 NPS N/A, QD

Vector Solo, gyorscsatlakozású levegő (30M) 79900-31 1/4-18 NPS N/A, QD

 Sztenderd csere levegőtömlő (10M) 79727-10 1/4-18 NPS 1/2-20 LH

 Sztenderd csere levegőtömlő (20M) 79727-20 1/4-18 NPS 1/2-20 LH

  Sztenderd csere levegőtömlő (30M) 79727-30 1/4-18 NPS 1/2-20 LH

Csere levegőtömlő gyorscsatlakozóval, vizes (10M) 79727-11 1/4-18 NPS N/A, QD

Csere levegőtömlő gyorscsatlakozóval, vizes (20M) 79727-21 1/4-18 NPS N/A, QD

Csere levegőtömlő gyorscsatlakozóval, vizes (30M) 79727-31 1/4-18 NPS N/A, QD

Pisztoly bemenete



Üzembe helyezés - Préslevegő ellátás

Maximális:
• 6.9 bar (100psi-ig)

Maximum folyadék bemeneti nyomás:

• 6.9 bar (100psi-ig) Alacsony nyomás:

• 207 bar(3000psig) levegő rásegítéses Airless:



Tesztelés és szervízelés 
79870-00

• 2.8 bar (40 PSI ) nyomás szükséges teszt üzem
közben.

• Távolítsa el s teszt szettet és tegye fel a:
– 79727-X0 Sztenderd légtömlőt vagy:
– a 79727-X1 QD légtömlőt

Teszter szett cikkszáma: 79870-00

½-20 bal menetes

Szükséges 2.8 bar (40 PSI) bemenő nyomás

½-20 bal menetes

Földelés csatlakozás



• Ajánlott tömlőhosszok

– 79548-10, 10M (33’)
– 79548-15, 15M (49’)
– 79548-20, 20M (66’)
– 79548-30, 30M (99’)

• A tömlő belső átmérője 6,4 mm

• A folyadék tömlőnek minimum 6,9 bar 
anyagnyomást kell tudni elviselni

Folyadék tömlő csatlakozás

3/8-18 ½ NPSM csatlakozás az alacsony nyomású kivitelnél

Alap esetben a folyadék tömlő nem jár az alacsony 
nyomású pisztolyokhoz.



• Ajánlott tömlőhosszok:

– 7994-36, 11M (36’)
– 7994-50, 15M (50’)
– 7994-75, 23M (75’)
– 7994-100, 30M (100’)

• A tömlő belső átmérője 4,7 mm

• A tömlőnek 207 bar-ig nyomástűrőnek kell 
lenni. 

¼-18 NPSM  magasnyomású forgó csatlakozó

A folyadéktömlő tartozék a levegő rásegítéses Airless 
típusoknál.

Folyadék tömlő csatlakozás



A többi vezeték nélküli ( vagyis 
belső turbinás ) szórópisztollyal 
ellentétben a Vector Solo követi a 
hagyományos préslevegős 
szórópisztolyok kezelőszerv 
elhelyezkését, ezzel is 
megkönnyítve a festő szakember 
munkáját. Ösztönszerűbben 
kezelhető ezáltal a pisztoly.

kV

A Solo pisztoly kezelőszervei



• A kezelőszervek között nagyobb a tér, 
így jobban hozzáférhetőek.

• A pisztolytakaró használatánál nagyon 
előnyös hogy a kezelő gombok 
különböző méretűek, így a gyakorlott 
felhasználó már tapintásra is meg tudja 
különbözetetni a funkciójukat.

Lapsugár 
Folyadék mennyiség

(A magasnyomású verziókon nem  )

kV kijelző



Folyadék mennyiség

• Betekerve, nincsen anyag

• Kifelé csavarva több anyag

• A magasnyomású 
kiviteleken nem elérhető

Lapsugár állító

• 4,5 fordulat maximum út

• 0 a teljes szórásszélességhez

• 1 fordulatos szabályzás a 
magasnyomású kivitelen



A Vector Solo esetében az elektrosztatika beállításai fordító kapcsolók 
segítségével lehetségesek.

Feszültség Be     Feszültség KiSolo 85
• Magas = 85 kV
• Alacsony = 55 kv

                             

 A két kezelőszervet a lehető legtávolabb helyeztük el egymástól, így elkerülhető a 
téves használatuk.

Solo 65
• Magas = 65 kV
• Alacsony = 40 kv



Az átlagos szórópisztolyokhoz 
képest a Vector Solo el lett látva egy 
állító csavarral, melynek 
segítségével a legkisebb porlasztó 
levegő mennyiségek is beállíthatóak 
normál használathoz. Ez nagyon 
hasznos olyan anyagok szórásos 
felhordása esetén, amelyek 
minimális porlasztást igényelnek.

•
Óramutató járásával megegyezően csökkenti a 
porlasztó levegő átjutási mennyiségét, 
ellentétes irányban növeli azt

• A csavar útja az óramutató járásával ellentétesen 
végtelenített, így a csavar nem eshet ki a 
pisztolytestből

• Magasnyomású kiviteleken dugózást 
alkalmazunk

Levegő állító 
csavar 

( határoló )



Klasszikus JGA alakú ravasz, elérhető 4 újjas kivitelben is



• A magasfeszültség indikátor a szórópisztoly 
hátulján van elhelyezve

• Fényezők közvetlen megkérdezése vezetett
egy jól látható indikátor kialakításához

• A ravasz állandó meghúzása mellett 
rövid késleltetéssel indul az 
elektrosztatika. 3 másodpercnél rövidebb 
működtetések alatt nincsen késleltetés



 A szórópisztoly súlypontja 
ugyanolyan fontos mint a pisztoly 
teljes tömege

A belső turbina a markolat alá került 
beszerelésre hogy növeljük a 
felhasználó kényelmét és javítsunk a 
súlyponton

Hogyan működik



A turbina a pisztoly alsórészen alacsony 
feszültséget állít elő

A magasfeszültség 
felgenerálása a pisztoly 
csőben lévő kaszkádnál 
történik



• A turbina ház 3/4 részét teszi ki az
elektrosztatika alkatrész 
szükséglete, míg a belső térfogat 
maradék 1/4 része tartalmazza a 
préslevegő és a folyadék 
átvezető csöveket

• A turbina kimenete közvetlenül 
a magasfeszültséget létrehozó 
kaszkádhoz csatlakozik



A turbinát préslevegő hajtja meg

A préslevegő meghajtás három 
fázisú elektromosságot hoz létre, 
melyet kiegyenlítve juttatunk el a 
kaszkádhoz

Lamellák



A Vector Solo energia egysége 
nyomtatott áramköri lapkákat 
tartalmaz

A lapkák alatt helyezkedik el a 
turbina



• A préslevegő a csatlakozáson 
keresztül bejut a pisztolyba és a 
szelep mögött megáll ( Zárt 
állapotban )

• Amint a ravaszt meghúzzák, a 
préslevegő tovább halad három 
különböző irányba

– Fő levegő
– Turbina

Levegős 
szelep



Amint a fő levegő továbbhalad a 
szelepen     három külön területet kell ellásson

• Turbina meghajtó levegő
• Lapsugár
• Porlasztó levegő

Záró csavar a porlasztó 
levegő határolásához

Lapsugár 
állító



• A préslevegő bejut a turbina meghajtó 
egységbe, majd visszajut a préslevegős
egységhez a szelep mögé



• Ha a levegős szelep kinyit, préslevegő 
jut a turbinához



A turbina kialakítása 18.000 fordulatos 
percenkénti sebességet tesz lehetővé



• A kipufogó térben áramló levegő egyben hűti is 
a turbinát és a nyomtatott áramköri lapkát

• A levegő ezt követően a kipufogó 
csövön keresztül távozik a pisztolyból

Kipufogó tér

Kipufogó cső

Kipufogó tömlő



• A folyadék a szórópisztoly alsó 
csatlakozásán keresztül jut be és 
megy egésszen a fúvókáig



A magasfeszültségű kaszkád 
kiemelhető a pisztoly csövéből

Egyszerűen beleillik a 
helyére

Elektromos vezeték 
csatlakozásokra nincsen 
szükség szereléskor



A Ransburg Vector Solo 
pisztoly új szintre emeli az 
elektrosztatikus szórópisztolyt 
köszönhetően innovatív és 
megbízható technológiájának, 
kiegyensúlyozott 
kialakításának és 
ergonómiájának



• Kényelmes kialakítás

• Ellenálló o-gyűrűk

• Flexibilis elektróda

• Feszíthető tű-tömítés

• Gyors magasfeszültség

• Hordozhatóság

• Vizes és oldószeres festékekhez is

Előnyök és hasznok



• A nyomtatott lapkán tesztelő pontok 
vannak kialakítva

• Független folyadék csatlakozás
• Moduláris felépítés

– Cserélhető akasztó
– Cserélhető kaszkád
– Cső
– Turbina-motor egység



• Megfelel minden szükséges biztonsági 
szabványnak

– FM
– CSA
– CE
– ATEX



• Vezetőképes anyag tömlő
– Cikkszám 79871-00

• Levegősapka teszter
– 74035-27
– 74035-28

• Teszt és karbantartó szett
– 79870-00

• Törésmentes, rövid folyadék bevezető
– 79891-00

Kiegészítők



Vector Original – vezetékes
• Ahol szükséges a pontos 

visszajelzés a felhasználó 
számára értékek és mértékek 
szintjén

Piaci lehetőségek

Két verzió a Vector-ból, de kinek ?

Vector Solo – vezeték nélküli
• Class 1, Division 1
•  1 vagy 2-es zóna
• Ahol az 
egyszerűség 
követelmény



• Beüzemelő szett

– Cikkszám: 79651-00

Kiegészítők



Piaci lehetőségek

• Repülőgép ipar



• Nehéz gépipar

Piaci lehetőségek



• Mezőgazdasági gépgyártás

Piaci lehetőségek



Tipikus felhasználási területek
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