
No Περιγραφή TMR
1 Διακόπτης ON/OFF
2 Ενδείξεις (μοντέλου,Watt,Volt)
3 Ρυθμιστής αέρα
4 Φίλτρα Τουρμπίνας
5 Λάστιχο αέρα 2 συνδέσεων
6 Λάστιχο αέρα
7 Πιστόλι βαφής (ενδεικτικό)
8 Καλώδιο ρεύματος
9 Χειρολαβή μεταφοράς

        

RIGO TMR55 / TMR80 / TMR140

Αγαπητέ μας πελάτη.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή αυτού του προϊόντος. Η εταιρεία μας είναι  κορυφαία στον 
τομέα της κατασκευής μηχανημάτων βαφής HVLP με θερμό αέρα. Η εταιρεία μας σας παρέχει 
μεγάλη αξιοπιστία, ποιότητα και ασφάλεια. Όλα τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για 
να εγγυηθούν την καλύτερη απόδοση στις επαγγελματικές σας απαιτήσεις .  Όλα μας τα προϊόντα έχουν  ΔΗΛΩΣΗ 
Συμμόρφωσης προς ευρωπαϊκές οδηγίες.
1. Πληροφορίες σχετικά με το εγχειρίδιο χρήσεων
Οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μηχανής και ο χρήστης πρέπει να 
έχει γνώση του περιεχομένου της.
Παρόλο που τα κύρια χαρακτηριστικά της μηχανής που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο δεν υπόκεινται 
σε αλλαγή, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτές τις συνιστώσες, τις λεπτομέρειες 
και αξεσουάρ που κρίνει αναγκαία για τη βελτίωση της μηχανής ή να πληρούν
παρασκευής και τις εμπορικές απαιτήσεις, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ενημέρωση αυτού του εγχειριδίου.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του εγχειριδίου, σε 
οποιαδήποτε μορφή, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την εταιρεία μας, απαγορεύεται αυστηρά.
2. Σύμβολα χρήσης.

 Αντιπροσωπεύει τις ενέργειες που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο εάν δεν εκτελείται σωστά.

 Αντιπροσωπεύει τις πράξεις με τις οποίες, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι, πρέπει να 
διενεργούνται από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό
3. Μεταφορά / Αποθήκευση.
Για να μεταφέρετε το μηχάνημα προτείνουμε να είναι συσκευασμένο σε κουτί από χαρτόνι. Τοποθετούνται όλα τα 
προαιρετικά στοιχεία (σωλήνες, φίλτρα, εξαρτήματα, κλπ.) με το μηχάνημα, στο ίδιο κουτί από χαρτόνι. Όταν 
αποθηκεύετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος παραμένει μεταξύ 15 ° έως 
40 ° C. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι παραμένουν οι τιμές της υγρασίας στο χώρο αποθήκευσης μεταξύ 30 έως και 
80%.



4. Επιθεώρηση του προϊόντος που αγοράσατε.

 Η αρχική διαμόρφωση του μηχανήματος βαφής δεν μπορεί να αλλάξει . Τα γνήσια 
εξαρτήματα και ανταλλακτικά εγγυώνται πάντα όλους τους κανονισμούς ασφαλείας.
Κατά την παραλαβή του μηχανήματος παρατηρήσετε ότι:
- Η συσκευασία είναι άθικτη και χωρίς ζημιές.
- Όλα τα έγγραφα, που απαιτούνται για την σωστή εγκατάσταση και χρήση του μηχανήματος, είναι παρούσα.
- Ο σωλήνας δεν παρουσιάζει ζημιές ή περικοπές που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λάθος λειτουργία του.

Σε περίπτωση ζημιών ενημερώνει τον μεταπωλητή σας με την αγορά σας.
Το κουτί παραδίδεται με τα ακόλουθα τυποποιημένα στοιχεία:
3 m. εύκαμπτου σωλήνα (μόνο για TMR55 και TMR80).
7 m. εύκαμπτου σωλήνα (μόνο για TMR140).
2 ανταλλακτικά φίλτρα αέρα.
1 εγχειρίδιο χρήσης με τη δήλωση συμμόρφωσης και εγγύηση.
 

5. Περιγραφή τουρμπίνας
Μηχάνημα βαφής ψεκασμού θερμού χαμηλής πίεσης όγκου αέρα (HVLP), χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη πρακτικότητα, ευελιξία και την απλότητα της χρήσης. Ο ρυθμός ροής του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί (στα 
μοντέλα TMR80, TMR140), επιτρέποντας έτσι να βάφετε με ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια, μειώνοντας το 
κόστος του υλικού σας αλλά και σε σεβασμό στο περιβάλλον, με περιορισμένη ‘’πάχνη". Το μηχάνημα μπορεί να 
συνδυαστεί με μια μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων όπως βαφή με ανατομική βάση ώμου TPC01N και δοχείο 6λτ, 
πιστόλια βαρύτητας (MRS, MBA) ή πιστόλια αναρρόφησης (MRI  ή MRI-AS)  και πολλά άλλα αξεσουάρ. Ρωτήστε 
των πωλητή σας…
6. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η τουρμπίνα τροφοδοτείται από μονοφασική ηλεκτρική τάση μεταξύ 220-230/240W και 50/60Hz. Ο 
ανεμιστήρας σύζευξη κινητήρα δημιουργεί μια ροή αέρα που διοχετευόταν στο σωλήνα τροφοδοσίας και 
φτάνει στο ακροφύσιο πιστόλι ψεκασμού. Ο ρυθμός ροής του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί
μέσω του διακόπτη (TMR55, TMR80 ,TMR140) να βελτιστοποιηθεί η ποσότητα και το 
χρώμα του φινιρίσματος που καλύπτει το προϊόν επίσης ανάλογα με την πυκνότητα / ιξώδες του. Ο υψηλός 
όγκος σε χαμηλή πίεσης δίνει την καλύτερη εφαρμογή βαφής του προϊόντος ενώ ο θερμός αέρας δίνει καλύτερη 
πρόσφυση στη επιφάνεια που βάφουμε στεγνώνοντας γρηγορότερα το υλικό παρέχοντας την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη βαφή στην επιφάνια που βάφουμε.  Επίσης ο θερμός αέρας μειώνει τον υπερψεκασμό 
‘’πάχνη’’ κατά 80%  εμποδίζοντας την διασπορά των υλικών που ελευθερώνονται στον αέρα το οποίο βοηθά 
στην υγεία του χειριστή αλλά και το περιβάλλον. Η παραγωγή ζεστού και ξηρού αέρα (μειώνοντας τη σχετικής 
υγρασία περίπου 40%), παρέχοντας έτσι καλύτερο και ταχύτερο στέγνωμα του υλικού, ιδίως στην περίπτωση των 
σύνθετων βερνικιών .
7. Ταυτότητα τουρμπίνας.
Η ταυτοποίηση και σήμανση του κατασκευαστή στη μικρή πλάκα πάνω στη τουρμπίνα μας δείχνει τις λεπτομέρειες 
χρήσης όπως Volt, Hz κτλ Η πινακίδα δεν πρέπει να αφαιρεθεί για οποιοδήποτε λόγο.
8. Πίνακας υλικών για τις τουρμπίνες της εταιρείας RIGO

ΥΛΙΚΑ TMR55 TMR80 TMR140
Με βάση το νερό ή διαλύτες χρωμάτων
(σμάλτα, βαφές αντι σκουριά, αστάρια, βερνίκια, * * *
μη λειαντικά κλπ.)
Χρώματα Τοιχου (διαλύτου, υδατοδιαλυτά,βερνίκια, * * *
, φινιρίσματος, χαμηλού και μεσαίου ιξώδους κλπ.)
Πλαστικά υλικά επ ικάλυψης με κοκκομετρία του
Μέγιστη. 3 χιλιοστά., Η οποία μπορεί να εφαρμοστεί *

Για να αποκτήσει τα προϊόντα με καλά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής και αντοχής σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες , είναι  
απαραίτητο να ακολουθήσετε τους κανόνες που ορίζει ο  κατασκευαστής των χρωμάτων που βάφετε. Ως εκ τούτου η 
παρασκευή των προϊόντων να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



9. Επικίνδυνες και ανορθόδοξες χρήσεις.

 Χρησιμοποιώντας τη συσκευή με διαφορετικό τρόπο από ό, τι υποδεικνύει ο κατασκευαστής θα μπορούσε να 
βλάψει τον εξοπλισμό και να θέσει σε κίνδυνο τον χειριστή. Η μονάδα δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν 
επικίνδυνα, εκρηκτικά ή τοξικά υλικά και ζιζανιοκτόνα.
Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τα ατυχήματα που προκύπτουν από τη χρήση της μηχανής εάν δεν είναι 
εκπαιδευμένοι και δεν μπορούν να θεωρηθούν προσωπικό, για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς 
που αναφέρονται παραπάνω.

11. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προσοχή! Σεβαστείτε τους κανονισμούς ασφαλείας για τη χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων, προκειμένου 
να προστατεύσει τον εαυτό σας από ηλεκτροσόκ, κινδύνους αλλοιώσεων ή πυρκαγιάς.
Σκεφτείτε το περιβάλλον χώρο της εργασίας:
- Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή και μην χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον !
- Να υπάρχει καλός φωτισμός κατά τη χρήση:
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε περιοχές με κίνδυνο πυρκαγιάς, κοντά σε υγρά ή εύφλεκτα αέρια!
- Μην εργάζεστε σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται καλά.
Προστατέψτε τον εαυτό σας από ηλεκτροπληξία:
- Αποφύγετε την επαφή με γειωμένα εξαρτήματα (σωλήνες, εστίες, ψυγεία ,ηλεκτρικά καλοριφέρ)
Κρατήστε τα εργαλεία σε ένα ασφαλές μέρος:
- Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα πρέπει να τεθεί σε ξηρό και καλά προστατευμένο χώρο:
- Μη εκπαιδευμένα άτομα πρέπει να βρίσκονται μακριά από το μηχάνημα. Πάνω από όλα, δεν πρέπει να 
τοποθετηθεί σε περιοχές που είναι εύκολη η πρόσβαση από τα παιδιά.
Μην χρησιμοποιείτε τα καλώδια για σκοπούς διαφορετικούς από τα αναγραφόμενα:
- Μην μεταφέρετε το μηχάνημα με το καλώδιό του και δεν εξάγει το βύσμα τραβώντας από το καλώδιο.
- Προστατέψτε το καλώδιο από το πετρέλαιο, οξέα, πηγές θερμότητας και αιχμηρές άκρες.
Φροντίστε τα εργαλεία:
- Κρατήστε τα εργαλεία καθαρά ακολουθώντας της οδηγίες χρήση και συντήρησης.
- Ελέγξτε το βύσμα, το καλώδιο και το διακόπτη περιοδικά και σε περίπτωση ζημίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από εξειδικευμένο προσωπικό.
Πρίζα:
- Για να εκτελέσει εργασίες καθαρισμού και συντήρησης εξαγάγετε πάντα το βύσμα από τη πρίζα!
Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση:
- Μην μεταφέρετε ποτέ τα εργαλεία που συνδέονται με την πρίζα όταν τα δάχτυλα ή τα χέρια σας είναι στο 
διακόπτη.
Προμήθεια καλώδιο επέκτασης:
- Για να το χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένου 
τύπου καλώδια επέκτασης για εξωτερική χρήση και την αντικατάστασή τους, εάν είναι κατεστραμμένα.
12. Οι κανονισμοί ασφάλειας ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
- Το μηχάνημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιρρεπείς περιοχές έκρηξης.
- Κοντά σε φωτιά όπως τζάκι, τσιγάρο, σπίθες (πχ ηλεκτροκόλληση)  καλώδια πυράκτωσης, χώρους υψηλής 
θερμοκρασίας κτλ.. 
- Βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν διαλύτες, ή / και ουσίες που εξατμίζονται κατά τη χρήση  και απορροφάται από τη 
τουρμπίνα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται καλά κατά τη διάρκεια της χρήσης, και να εξετάσει την κατεύθυνση του ανέμου, 
αν το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, τοποθετείτε πάντα το μηχάνημα πίσω από το χειριστή και να μην  κατευθύνει το 
ρεύμα προς την κατεύθυνση της μηχανής ή τον το ίδιο.
- Οι βαφείς πρέπει να φορούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά την εργασία και τη διάρκεια ψεκασμού  
(προστατευτικές μάσκες, γάντια, ρούχα, κλπ.)?
- Να ελέγχετε πάντα την τάση τροφοδοσίας συγκρίνοντάς το με τα δεδομένα που αναφέρονται στην πλάκα.
- Σβήστε αμέσως το μηχάνημα όταν ακούτε θορύβους ή φοβάστε πιθανά ατυχήματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι πιθανές κατεστραμμένες μονάδες πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις και  Υπηρεσίας 
Εξυπηρέτησης Πελατών.
Η εταιρεία μας αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τηρεί τα εν λόγω 
κριτήρια ασφάλειας. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής αμέλειας κατά τη χρήση του εξοπλισμού 
ή αλλοίωσης της μηχανής.



13. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Δείτε το σχέδιο Β)
1 Χρησιμοποιώντας και τα δύο άκρα (σύνδεση μπαγιονέτ), συνδέστε το λάστιχο στο πλάι τουρμπίνα, καθιστώντας 
τη σειρά δεξιόστροφα χωρίς να ζορίσετε μέχρι το κλείδωμα. (Δείτε το σχέδιο Β)
2 Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα (το ένα παρέχεται με ένα κωνικό σύνδεση) με τη λαβή πιστολιού.
3 Συνδέστε το βύσμα της πρίζας, με σεβασμό στην καθαρή τάση που αναγράφεται στην πινακίδα (στο μοντέλο 
TMR140, TMR90E, TMR150E και TMR180E η λυχνία ένδειξης τάσης ανάβει).
4 Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη ΟΝ/OFF στο ΟΝ.
5 Όταν μεταβάλλοντας τη ροή του αέρα μέσω του διακόπτη ρύθμισης των μοντέλων TMR80 και TMR140, είναι 
δυνατό να αυξομειώνετε τη ποσότητα αέρα αλλά και τη ποσότητα χρώματος στη τελική επεξεργασία του 
προϊόντος ανάλογα με την πυκνότητα / ιξώδες του υλικού.
14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (Δείτε το σχέδιο C)
Τα δύο φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται περιοδικά, ή όταν είναι βρώμικα ή φραγμένα. Βρίσκονται Δεξιά και 
αριστερά της τουρμπίνας. Μπορούν εύκολα να εξαχθούν από την κεντρική τρύπα με τη χρήση δύο δακτύλων. Τα 
νέα φίλτρα τοποθετούνται με την ίδια διαδικασία και εφαρμόζουν ακριβώς στις τρύπες του εσωτερικού της 
επιφάνεια. Η αφαίρεση τους βλάπτει την το μοτέρ και τη σωστή λειτουργία της 
τουρμπίνας. Αν δεν αντικατασταθούν, ο κινητήρας μπορεί να καεί (Χάνετε την εγγύηση ).
15. Εξαρτήματα τουρμπίνας
Δείτε το σχεδιάγραμμα Γ.
- 3m. Λάστιχο με δύο ενώσεις. Code ATC03 μόνο για τα μοντέλα TMR55 και TMR80.
- 7m. Λάστιχο με δύο ενώσεις. Code ATC04 μόνο για τα μοντέλο TMR140 .
- 3m. Λάστιχο με δύο ενώσεις. Code ATC07 μόνο για τα μοντέλο TMR90E model.
- 7m. Λάστιχο με δύο ενώσεις. Code ATC08 μόνο για τα μοντέλα TMR150E και TMR180E. 

16.Τεχνικές προδιαγραφές τουρμπίνων θερμού αέρα

TMR55 TMR80 TMR140 TMR90E TMR150E TMR180E
Τύπος μοτέρ διπλής μόνωσης διπλής μόνωσης διπλής μόνωσης διπλής μόνωσης διπλής μόνωσης διπλής μόνωσης
Βόλτ Volt 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz
Βάτ Watt 550w 800w 1400w 900w 1500w 1800w
Αέρας Air δυο στάδια δυο στάδια δυο στάδια δυο στάδια δυο στάδια δυο στάδια
Απόδοση αέρα 1800 l/min. 450-2100 l/min. 560-2200 l/min. 850-2000 l/min. 1050-2200 l/min. 1100-2500 l/min.
Πίεση σε Bar 0,13 bar **0,02-0,18 bar **0,02-0,32 bar **0,04-0,19 bar **0,08-0,34 bar **0,10-0,44 bar
Θερμοκρασία χρήσης από -10°C έως 40°C από -10°C έως 40°C από -10°C έως 40°C από -10°C έως 40°C από -10°C έως 40°C από -10°C έως 40°C
Λάστιχο 3μ 3μ 7μ 3μ 7μ 7μ
Καλώδιο 7μ 7μ 7μ 7μ 7μ 7μ
Διάστασεις 300x220x310 300x220x311 300x220x312 300x220x313 300x220x314 300x220x315
Βάρος 4,8 Kg 5 Kg 6 Kg 5.3 Kg 6.3 Kg 6.7 Kg

17. Προτάσεις σε περίπτωση προβλήματος ή δυσλειτουργίας 

Πρόβλημα Αιτία Λύση
Η τουρμπίνα δεν λειτουργεί Δεν υπάρχει ρεύμα Η πρίζα δεν είναι συνδεμένη

Το καλώδιο ή η πρίζα είναι Χαμηλή τάση - ελέγξτε τα volt
χαλασμένη Ελέγξτε καλώδιο,πρίζα,φις
Το κουμπί ή ο ηλ.πίνακας δεν Καλέστε το προμηθευτή σας
λειτουγούν Επικοινωνίστε με το σέρβις

Ο αέρας είναι πολύ δυνατός/χαμηλός Τα φίλτρα είναι φραγμένα ή λερωμένα Αλlάξτε τα ή καθαρίστε τα
Το λάστιχο έχει κόψει ή τσαλακωθεί Αλlάξτε το ή αντικαταστήστε το
Το λάστιχο δεν έχει κουμπώσει καλά Σφίξτε καλά το κούμπωμα

Η τουρμπίνα κάνει θόρυβο Μοτέρ χαλασμένο Καλέστε το Σέρβις
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