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UPOZORNĚNÍ 

 

• Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny, obsažené v této příručce, dříve než začnete 

zařízení používat. 

• Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek vážná zranění nebo smrt. 

• V případě, že uživatel nebo jakýkoli pomocník uživatele zařízení není schopen 

příručku přečíst nebo zcela porozumět informacím a výstrahám, obsaženým v této 

příručce, je zaměstnavatel povinen uživatele a jeho pomocníky řádně proškolit a 

poučit z hlediska ovládání zařízení a bezpečnostních předpisů.  

Příručku pečlivě uschovejte pro budoucí použití. 

 

OBECNÉ POKYNY  

 

V této kapitole jsou popsána některá, avšak ne všechna, bezpečnostní opatření, spojená 

s operací  abrazivního tryskání, z hlediska bezpečného a efektivního použití tryskacích 

zařízení, dálkových ovládacích systémů, respirátorů pro obsluhu a dalšího příslušenství. 

Pečlivě si prostudujte celou uživatelskou příručku dříve než začnete zařízení používat.  

 

Pracovní prostředí může představovat jistá rizika, spojená s operacemi abrazivního tryskání. 

Uživatel zařízení, případně zaměstnavatel, nese odpovědnost za zajištění řádné ochrany 

pracovníků, provádějících tryskání, stejně jako jiných osob, nacházejících se na pracovišti, 

které jsou vystaveny riziku. Pracovníci musejí být zaměstnavatelem obeznámeni se všemi 

možnými riziky, včetně rizika expozice prachu, jež může obsahovat toxické látky – 

přítomnost oxidu křemičitého, kyanidu, arzenu nebo jiných toxinů, nacházejících se 

v abrazivu nebo v materiálu, který má být tryskán – přítomnost olova a těžkých kovů 

v povrchovém nátěru apod. Pracovní prostředí může být rovněž znečištěno výpary z přilehlé 

lakovny, kontaminovanou vodou, výfukovými plyny, chemikáliemi či azbestem. Pracoviště 

může představovat další fyzická nebezpečí – nerovná podlaha, špatná viditelnost, nadměrný 

hluk, nebezpečí úrazu elektrickým proudem atd. Zaměstnavatel musí pracovníka o těchto 

nebezpečích uvědomit a přijmout příslušná bezpečnostní opatření. 

Všechna zařízení, komponenty a příslušenství smějí být instalovány, zkoušeny, provozovány 

a udržovány pouze zaškolenými, kvalifikovanými a zkušenými uživateli.  

 

Neprovádějte žádné úpravy na zařízení ani výměny dílů Clemco s použitím komponentů 

jiných značek. Neoprávněné úpravy a výměny dílů na dodaných vzduchových respirátorech 

se považuje za porušení předpisů OSHA a schválení NIOSH pozbývají platnosti. 

 

 

 

 

 

 



 

1.0 ÚVOD 

 

1.1 Všeobecný popis (obr. 1): 

Sací pistole SG-300 je určena k abrazivnímu tryskání s omezeným množstvím 

vzduchu anebo za podmínek, kdy je nutné používat nízký tlak při tryskání za účelem 

ochránění křehkých součástí nebo jemných povrchů tryskaných dílců. Pistole SG-300 

funguje na principu sacího tryskání. K sestavě sací pistole je připojena vzduchová a 

materiálová hadice. Vzduch, který je hnán při vysoké rychlosti skrze vzduchovou 

trysku vytváří částečné vakuum v materiálové hadici. Výsledkem je skutečnost, že 

abrazivo je nasáváno ze zásobníku materiálovou hadicí a dále vrháno ven z trysky. 

 

2.0 UVEDENÍ DO PROVOZU A FUNKCE 

 

2.1 Vzduchové trysky a dýzy 

Standardní sací pistole je dodávána se vzduchovou tryskou o průměru 1/8“ a s dýzou o 

průměru 5/16“. Jiné velikosti trysek a hubic by měly být používány pouze 

v následujících kombinacích (v závorkách jsou uvedena objednací čísla): 

 

VZDUCHOVÁ TRYSKA DÝZA 

1/16“ (02659) ………….. 3/16“ (01352) 

1/8“ (02660) ………….. 5/16“ (01354) 

3/16“ (02661) ………….. 3/8“ (03155) 

1/4“ (02662) ………….. 1/2“ (01356)   

 

2.2 Požadavky na kompresor 

Pro většinu prováděných prací by měl stačit kompresor o takových parametrech, aby 

byl schopen udržet tlak 80 – 90 P.S.I. během provozu. Při provádění jemnějších prací 

může být vyžadován menší tlak. Potřeba objemu vzduchu z kompresoru závisí na 

velikosti vzduchové trysky. Viz příslušná tabulka – vzduch a abrazivo.   

 

2.3 Hadice přívodu vzduchu 

Připojte přívodní hadici vzduchu ke vzduchové hadici ½“, jež je součástí vybavení 

pistole SG-300. Doporučené průměry hadic přívodu vzduchu jsou uvedeny v níže 

uvedené tabulce. Tato doporučení jsou velice důležitá. Za účelem dosažení co 

nejlepšího výsledku by měla být přívodní vzduchová hadice co nejkratší. Aby 

nedocházelo ke hrudkovatění abraziva, doporučujeme instalaci odlučovače vlhkosti. 

Hlavní příčinou zablokování přívodu abraziva bývá právě vlhkost. 

 

2.4  Zasuňte materiálovou hadici do přívodního kolena zásobníku. Štěrbina v seřizovací 

objímce by měla směřovat vzhůru.  

 

VÝSTRAHA 

Aby nedošlo k nechtěnému oddělení jednotky, když je po tlakem, používejte bezpečnostní 

pojistné kolíky na všech otočných rychlospojkách. Pojistné kolíky jsou uvedeny mezi 

náhradními díly. 

 



 

TABULKA – VZDUCH A ABRAZIVO 

 

Proměnná TRYSKA 1/16“  TRYSKA 1/8“ TRYSKA 3/16“ TRYSKA 1/4“ 

Požadovaný tlak 0,11 – 0,16 m3/min  0,47 – 0,7 m3/min 1,04 – 1,62 m3/min 1,87 – 2,88 m3/min 

Požadovaný 

vnitřní průměr 

1/2“ na 50´ 1/2“ na 25´ 1/2“ na 50´ 3/4“ na 50´ 

Hadice přívodu 

vzduchu 

3/4“ na 50´ 3/4“ na 25´ 3/4“ na 25´ 1“ na 50´ 

Hrubost 

abraziva (mesh) 

(síto USA) 

30 – 180 30 – 180 20 – 180 16 – 180  

 
(1) na velikosti vzduchové trysky závisí spotřebu vzduchu 

(2) při použití těžkého kovového abraziva, jako je například ocelová drť, nepoužívejte větší hrubost než 30 mesh. 

 

2.5 Naplnění jednotky abrazivem 

Na zásobník položte síto a naplňte zásobník abrazivem. Dejte pozor, aby do zásobníku 

nevnikl nežádoucí materiál (papír, cigaretové nedopalky apod.). Lze použít jakékoli 

běžné tryskací médium, avšak musí být zvláště určeno pro daný účel tryskání. 

Doporučená velikost abraziva - viz příslušná tabulka. 

 

2.6 Oblečte si vhodnou ochrannou výstroj, včetně oděvu, odolného vůči abrazivu, 

kožené rukavice, ochrany sluchu a schválený vzduchový respirátor (viz příslušná 

kapitola pojednávající o bezpečnostních opatřeních). 

 

2.7 Provoz 

Pro zahájení tryskání stiskněte spoušť.  

 



 

3.0 NASTAVENÍ (obr. 1) 

 

3.1 Vzduchová tryska 

Vzduchovou tryskou lze  pohybovat dovnitř a ven ze sacího tělesa povolováním 

seřizovacího šroubu. Tímto seřizováním se ovládá sání. Maximálního sacího účinku 

bude dosaženo při nastavení jet na 1/16“  až 1/18“ z plné přední polohy. Vzduchová 

tryska v pistoli SG-300 byla seřízena ve výrobním závodě a toto seřízení není nutné 

měnit, pokud nedochází během provozu k potížím. 

 

3.2 Směs vzduch/abrazivo 

Poměr vzduchu a abraziva lze ovládat povolováním příslušného mosazného pojistného 

roubu na přívodním kolenu a zasouváním (více abraziva) nebo vysouváním (méně 

abraziva) hadice. Správného nastavení dosáhnete až na základě zkušeností. Obecně 

platí, že nejlepší je „chudá“ směs, s co nejmenším množstvím abraziva, jež je nutné 

k vykonání stanovené práce. 

 

Obr. 1 

 

Legenda: 
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Přívodní koleno 

Mosazný pojistný šroub 

Materiálová hadice 

Přívod vzduchu 

Hadice přívodu vzduchu 

Sestava vzduchové pistole 

Vzduchová tryska 

Sací těleso 

Seřizovací šroub 

Matice trysky 

Dýza 

 



 

4.0 ÚDRŽBA 

 

4.1 Objímka vzduchové trysky 

Pravidelně kontrolujte gumu objímky vzduchové trysky a v případě opotřebení ji 

vyměňte. Pravidelnou výměnou dosáhnete delší životnosti vzduchové trysky. 

 

4.2 Sedlo ventilu 

Pravidelně kontrolujte neoprenové těsnění ventilu a v případě opotřebení jej vyměňte. 

Zanedbání výměny neoprenového těsnění způsobí unikání vzduchu ze sací pistole a 

v důsledku toho dojde k poškození mosazného sedla ventilu. 

 

4.3 Tryska (dýza) 

Trysku je nutné vyměnit tehdy, zvětší-li se její průměr o více než 1/16“ nebo tehdy, 

sníží-li se znatelně sací výkon.  

POZNÁMKA: K UTAHOVÁNÍ TRYSKY NEPOUŽÍVEJTE KLÍČ. POUŽITÍM 

KLÍČE BY DOŠLO K PRASKNUTÍ VLOŽKY. TRYSKU UTAHUJTE POUZE 

RUKOU.  

 



 

5.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘI PROVOZU 

 

5.1 Ucpání: 

 

5.1.1 Demontujte trysku a zkontrolujte, zda není ucpaná sací hlava a tryska. 

 

5.1.2 Jestliže dojde k ucpání materiálové hadice, obvykle je to známka nevhodného poměru 

abraziva/vzduchu (materiálová hadice je příliš zasunuta v přívodním kolenu). Hadici 

lze vyčistit pomocí následujících pokynů: 

 

5.1.2.1 Vytáhněte materiálovou hadici z přívodního kolena a položte ji do kbelíku nebo nějaké 

jiné nádoby. Zvedněte sestavu pistole a nechejte abrazivo vypadat z hadice do 

příslušného kbelíku. Jestliže je hadice zacpaná a abrazivo nemůže proudit ven, 

postupujte opatrně dle níže uvedeného postupu. 

 

VÝSTRAHA 

Během provádění čištění ucpané hadice musí být pracovník oblečen do ochranného oděvu. 

Hadice musí být zajištěna tak, aby se nemrskala a netryskalo z ní abrazivo.  

 

5.1.2.2 Vytáhněte materiálovou hadici z přívodního kolena a položte ji do kbelíku nebo nějaké 

jiné nádoby. Snižte tlak v přívodním vedení vzduchu. Stiskněte výstupní konec trysky 

pěvně proti rovnému povrchu a zmáčkněte spoušť. Zpětný tlakem se uvolní ucpání 

materiálové hadice do příslušné nádoby. 

 

5.2 Hrudkovatění abraziva 

 

5.2.1 Dochází-li k častému hrudkovatění abraziva a následnému ucpávání přívodního 

kolena, materiálové hadice nebo sací hlavy, proveďte následující kontroly. 

 

5.2.2 Nadměrná vlhkost: může být způsobena v důsledku používání nevhodného 

kompresoru, jehož prostřednictvím se do vzduchového vedení dostává olej nebo voda 

anebo je vzduchové vedení příliš dlouhé a nadměrnou vlhkostí v něm dochází ke 

vzniku kondenzátu. V tomto případě je nutné instalovat odlučovač vlhkosti. Jestliže 

potíže přetrvávají, může být nutné provádět denní výměnu abraziva v zásobníku, 

zvláště v případě, kdy se používá velice jemné abrazivo. Některé typy abraziva 

absorbují vlhkost ze vzduchu, když se nechávají přes noc v zásobníku. 

 

5.2.3 Příliš „bohatá“ abrazivní směs, proveďte seřízení dle odstavce 3.2. 

 

5.2.4 Otevření seřizovací objímky je příliš malé. Štěrbina musí směřovat vzhůru. 

 

5.3 Špatné sání: 

 

5.3.1 Jestliže je sací výkon pro nasávání abraziva příliš malý, zkontrolujte ucpání dle 

odstavce 5.1. 

 

5.3.2 Nepřiměřený přívod vzduchu, zkontrolujte dle odstavce 2.2 a příslušné tabulky v této 

příručce. 

 



 

5.3.3 Nastavení vzduchové trysky, viz odstavec 3.1 této příručky. 

 

5.3.4 Opotřebená tryska, viz odstavec 4.3 této příručky. 

 

5.3.5 Špatná kombinace jet/tryska, viz odstavec 2.1 této příručky.      

 

5.4 Zpětné proudění vzduchu skrze přívodní koleno 

 

5.4.1 Opotřebená jet nebo příliš velká vzhledem k používané trysce, voz odstavec 2.1 této 

příručky. 

 

5.4.2 Demontujte trysku a zkontrolujte, zda není ucpána sací hlava nebo tryska. 

 



 

6.0 NÁHRADNÍ DÍLY 

 

6.1 Náhradní díly dle obrázku č. 2: 

 

Položka Popis       Objednací číslo: 

(-)  Kompletní sací pistole    02641 

1  SGLH, vzduchová pistole, sestava trysky a hadice 02643 

2  SGT sestava vzduchové pistole   02642 

3  Síto zásobníku     02643 

4  Zásobník      02675 

5  Přívodní koleno včetně zástrčky   02676 

6  Pojistný šroub      03131 

7  Seřizovací objímka      10809 

 

Obr. 2 

 



 

6.2 SGLH sestava vzduchové pistole 

 

Položka Popis       Objednací číslo: 

1  Sací těleso       02663 

2  Matice sacího tělesa      02664 

3  Napojení vzduchové hadice, průměr ½“ x 10“ délka 02665 

4  Napojení materiálové hadice průměr ½“ x 10“ délka 02666 

5  Vzduchová tryska, specifikovat rozměr: 

1/16“ vstupní otvor      02659 

1/8“ vstupní otvor (standard)     02660 

3/16“ vstupní otvor      02661 

1/4“ vstupní otvor      02662 

6  Uzavírací matice      02667 

7  Objímka vzduchové trysky     02668 

8  Seřizovací šroub, kuželový hrot, ¼ nc x ¼“   03075 

9  Tryska – specifikovat velikost:  

3/16“ vstupní otvor      01352 

5/16“ vstupní otvor (standard)    01354 

3/8“ vstupní otvor      01355 

1/2“ vstupní otvor      01356 

10  Pojistný kroužek      02644 

11  Šroub s kulatou hlavou, 8-32 x 3/8“    02645 

12  Zvedací podložka ventilu     02646 

13  Pružina, 3/8“ vnitř.prům. x 1-1/8“ délka   02647 

14  O-kroužek, 3/16“ vnitř.prům. x 1/16“   01992 

15  Tyčka ventilu       02649 

16  Podložka č.8 x ½“ vnější prům.    02648 

17  Těsnění ventilu, neopren, ¾“ vnější prům. x 1/8“ tl.  02650 

18  Sedlo ventilu, mosaz      02651 

19  Spojka vzduchové hadice      02652 

20  Západka ventilu      02653 

21  Tělo pistole       02654 

22  Závěsný čep spouště      02655 

23  Těsnění sedla ventilu       02657 

(-)  Pojistný kolík, není vyobrazen    11203 
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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 
• VEŠKERÁ POTRUBÍ, HADICE A SPOJENÍ JE NUTNO DENNĚ KONTROLOVAT Z HLEDISKA 

JEJICH TĚSNOSTI. 

• VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ A JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY JE NUTNO ŘÁDNĚ KONTROLOVAT 

Z HLEDISKA OPOTŘEBENÍ. 

• VEŠKERÉ OPOTŘEBENÉ NEBO PODEZŘELÉ ČÁSTI MUSÍ BÝT VYMĚNĚNY. 

• VŠICHNI PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ OPERACE TRYSKÁNÍ MUSEJÍ BÝT ŘÁDNĚ 

PROŠKOLENI Z HLEDISKA OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ. 

• VŠICHNI PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ OPERACE TRYSKÁNÍ MUSEJÍ BÝT VYBAVENI 

OCHRANNÝMI POMŮCKAMI, JAKO JE ANTIABRAZIVNÍ ODĚV, BEZPEČNOSTNÍ OBUV, 

KOŽENÉ RUKAVICE A OCHRANY SLUCHU. 

• PŘED ZAHÁJENÍM TRYSKÁNÍ VŽDY PROVÁDĚJTE KONTROLY DLE NÁSLEDUJÍCÍCH 

POKYNŮ. 

 

1. ŘÁDNĚ UDRŽOVANÝ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR  

Dimenzovaný pro dostatečný objem vzduchu pro trysku a ostatní části zařízení + 50 % 

rezerva pro případ opotřebení trysky. Použijte širší kompresorový výstup a širší vzduchovou 

hadici (násobek velikosti otvoru trysky). Dodržujte pokyny dle příručky výrobce kompresoru. 

 

2. KOMPRESOR VDECHOVANÉHO VZDUCHU 

(bezolejové vzduchové čerpadlo) schopné zajistit stupeň kvality vzduchu D při umístění 

v bezprašném nekontaminovaném prostředí. Jestliže je používán vzduchový kompresor 

s olejovým mazáním, měl by být vybaven monitorovacím zařízením vysoké teploty a 

přítomnosti CO. Není-li používán systém monitorování přítomnosti CO, je nutné ČASTO 

provádět kontrolu kvality vzduchu. 

 

3. ČISTÝ A ŘÁDNĚ UDRŽOVANÝ SCHVÁLENÝ RESPIRÁTOR 

Všechny komponenty respiračního zařízení musejí být VŽDY namontovány. NIKDY 

nepracujte bez řádně nainstalovaných vnitřních sklíček. Pečlivě kontrolujte DENNĚ čistotu 

VŠECH komponentů a stav jejich opotřebení. Jakákoli výměna částí jednotky vyžaduje 

schválení NIOSH – například kápě, čočky, hadice respirátoru, přívodní hadice vdechovaného 

vzduchu, regulační ventil vzduchu, jednotka klima-kontrol atd. 

 

4. SCHVÁLENÝ VZDUCHOVÝ FILTR VDECHOVANÉHO VZDUCHU 

Pro eliminaci vlhkosti a nežádoucích částic z přívodního vedení vzduchu určeného k dýchání 

pracovníka. TOTO ZAŘÍZENÍ NEODLUČUJE ANI NEDETEKUJE OXID UHELNATÝ 

(CO). VŽDY POUŽÍVEJTE SLEDOVACÍ POPLAŠNÉ ZAŘÍZENÍ PŘÍTOMNOSTI CO. 

 

5. SCHVÁLENÉ TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ  

Dimenzováno k zajištění udržení půlhodinového přívodu abraziva. VŽDY je nutné zařízení 

uzemnit za účelem eliminace statické elektřiny. Zkontrolujte nastavení dávkovacího ventilu. 

Tryskací zařízení musí být vybaveno sítem, aby byla zajištěna ochrana proti vniknutí cizích 

předmětů a víkem za účelem zabránění zvlhnutí abraziva přes noc. 

 

6. ODLUČOVAČ VLHKOSTI ZE VZDUCHOVÉHO VEDENÍ  

Musí být instalován co nejblíže ke vstupu zařízení. Připojovací rozměr musí odpovídat 

velikosti potrubím nebo být širší než přívodní vedení vzduchu. Filtr je nutno čistit DENNĚ. 

ČASTO provádějte vysušení. 

 

7. DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ 



 

Dálková ovládání musejí být v perfektním provozuschopném stavu. Používejte POUZE 

schválené náhradní díly, včetně dvojité hadice. DENNĚ zkoušejte funkčnost jednotky,   

příslušných ovládacích knoflíků a pružiny, uzavírací činnost páčky. NEPOUŽÍVEJTE 

SVÁŘEČSKOU HADICI.   

 

8. TRYSKACÍ HADICE 

O vnitřním průměru 3 až 4-násobném oproti vstupnímu otvoru trysky. Hadice musejí být 

nataženy pokud možno přímočaře nebo co nejvíce rovně od zařízení až po místo tryskání, 

hadice nesmí být  ohýbána do ostrých úhlů. DENNĚ kontrolujte stav vnitřní ho opotřebení a 

případné vnější poškození.  

 

9. HADICOVÉ SPOJKY, DRŽÁKY TRYSEK 

BEZPEČNĚ připevněné k hadici a instalace musí být provedena použitím SPRÁVNÉHO 

šroubení a spojek. Spojovací oka musí pevně zapadnout do uzavírací polohy. Těsnění musí 

sedět s bezpečnostními kolíky, vloženými do příslušných otvorů. Kontrolujte pravidelně 

těsnění a vyměňte jej v případě SEBEMENŠÍ známky opotřebení, nepevnosti či deformace. 

VŽDY instalujte při každém zapojení bezpečnostní kabely,a by nedošlo k uvolnění. 

Kontrolujte držák trysky, zda není opotřebený závit. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE RŮZNÉ 

ZNAČKY KOMPONENTŮ SOUČASNĚ. Všechny uvedené části zařízení kontrolujte 

DENNĚ. 

 

10. DENNÍ KONTROLA OPOTŘEBENÍ TRYSKY A TĚSNĚNÍ 

Trysku je nutné vyměnit, je-li otvor o 1/16“ širší než původní rozměr nebo jestliže dojde 

k prasknutí vložky. Kontrolujte opotřebení závitu trysky. 

 

11. POUŽITÍ VHODNÉHO ABRAZIVA 

Abrazivo nesmí obsahovat zdraví škodlivé látky jako volný křemík, kyanid, arzen nebo olovo. 

Vždy kontrolujte označení materiálu dle příslušného štítku kvůli přítomnosti toxických nebo 

zdraví škodlivých látek. 

 

12. ZKOUŠKA PŘÍTOMNOSTI TOXICKÝCH LÁTEK NA MATERIÁLU 

URČENÉM K OTRYSKÁNÍ 

Provádějte preventivní zkoušky a měření na přítomnost toxických látek, za účelem ochrany 

zdraví pracovníků i ostatních přítomných osob.   

 

 

 



 

ÚDRŽBA 

 

• Před zahájením jakékoli operace údržby VŽDY vypněte kompresor a vypusťte tlak ze 

zařízení. 

 

• Během provádění údržby VŽDY zkontrolujte a vyčistěte VŠECHNY filtry, síta a 

poplachové systémy. 

 

• PŘED demontáží ventilů VŽDY zablokujte pružiny, jestliže jsou použity pružinové 

ventily k ovládání abraziva. 

 

• VŽDY dodržujte veškeré pokyny obsažené v uživatelské příručce a provádějte údržbu 

v doporučených intervalech. 

 

 

 

       

 


