
BRUKSANVISNING 
RESERVDELSLISTA 

RETURTRYCKSREGULATOR 

att anvandas med Monark, President och 
Bulldog 5:1 pumpar i fargcirkulationssystem 
0-12 MAXIMALT FARGTRYCK 

Modell 206-019 Serie E 

Reglerar ledningstrycket i cirkulationssystemet 

Nal och sate i hardmetall 

Kontrollerar ledningstryck fran 0-12 bar 

INSTALLATION 

Regulatorn kan monteras antingen verti-
kalt eller horisontellt i ett cirkule-
rande system viti returledningens ande. 
F16desriktningen maste 6verensstlmma 
med "OUT" ut pa regulatorkroppen. 

UNDERHALL 

Gor rent och kontrollera retulatorn 
regelbundet. Intervallernas llngd beror 
pa hur mycket regulatorn anvldnes. 
Sting av lufttillforseln till pumpen 
och aVlasta pumptrycket genomatt-vrida 
instillningsskruven (16) moturs tills 
dess att fjldertrycket Ir aVlastat. Tag 
bort regulatorn fran ledningen, demon-
tera och gor rent med llmpligt los-
ningsmedel. Se till att losningsmedlet 
Ir 1 ampat f6r den flrg som finns i sys-
temet. Kontrollera alla delar efter 
slitage eller skadar, och flagor eller 
smuts. Rengor och byt om sa erfordras. 
Kontrallera satet (19) i huset (13). Om 
det maste bytas, anvlnd en 1/4" insex 
nyckel for att avlagsna det. Byt alltid 
tatningen (14) nar sltet bytes. 
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DRIFT 

H6jd: 
Bredd: 
Diameter: 
Vi kt: 
In- och 
uttags-
oppningar: 

203 mm 
146 mm 
98 mm 
1,8 kg 

1" NPT(f) 

Vrid installningsskruven (16) medurs 
for okning och moturs for minskning av 
trycket. 

OBS! 

Var forsiktig sa att inte hardmetallen 
i nal och site skadas. 

I motsatt foljd till demonteringen in-
stallera tatningarna (20,12) membran 
(11) (med den vita  vlnd 
nedat) och plattan (8) pa stadet (17). 
Se till att plattans fasade sida vandes 
nedat. Spann fast stadet i ett skruv-
stycke med mjuka backar, med saxpinnen 

- (3) och ventilnalen (15) borttagna, och 
drag at muttern (9) med ett moment av 
16-20 Nm. 

- Atermontera aterstaende delar och i den 
f6ljd sam visas pa baksidan. Drag at 
insexskruvarna (4) jlmnt med ett moment 
av 0,8-1,1 Nm, drag sedan efter med ett 
moment av 5,9-6,6 Nm. Om manometern (2) 
maste tas bort, anvand en nyckel endast 
pa den fyrkantiga tappen och anvand 
lasvatska pa de utvandiga gangorna vid 
atermonteringen. 
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OBS! Siffrorna visar f5ljden 
for atdragning. Drag at 
jamnt med ett moment av 
0,8-1,1 Nm. Efterdrag 
sedan med ett moment av y'_51 - 6~6 Nm. 
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210-754 Reparationssats ~ 14" 
(maste bestiillas separat) . __ ---g 
Pos.nr Antal 

3 1 
11 1 
12 1 

1.0 14 1 
15 1 
19 1 
20 I 

8 .--- / 

RESERVDELSFORTECKNING 

POS DET .NR BENiiMNING ANT POS DET.NR BENiiMNING ANT 
1 104-088 NIT 2 11 **172-193 MEMBRAN 1 
2 *101-180 MANOMETER 0-14 bar 1 12 **171-912 TATNING cellulosafiber 1 
3 **104-430 SAXPINNE 1,5 mm dia 1 13 165-750 REGULATORKROPP 1 

19 mm lang 14 **166-964 TATNING, acetalplast 1 
4 101-682 INSEXSKRUV 1/4"-20x5/8" 6 15 **203-375 VENTILNAL 1 

16 203-751 JUSTERSKRUV 1 
5 150-707 SKYLT 1 17 203-985 STtiD 1 
6 160-033 BRICKA 1 18 209-027 GAVEL 1 
7 160-034 FJADER 1 19 **206-275 VENTI LSATE 1 
8 164-864 PLATTA 1 20 **171-913 TATNING cellulosafiber 1 
9 160-741 MUTTER 1 21 157-277 O-RING, thiokol 1 

10 160-745 FtiRLANGNINGSRtiR 1 
* Rekommenderade reservdelar for lager 
** Inkluderad i reparationssats 210-754 

PTFE



GARANT! 

GRACO INC. garanterar att all utrustning som tillverkats av foretaget och bar dess 
namn ar fri fran fel i material och tillverkning under normal anvandning och skBt-
sel. Garantin galler for den ursprunglige kBparen under en tid av 12 manader fran 
ink6psdagen, och den galler endast om utrustningen installeras och anvands i en-
lighet med fabrikens rekommendationer. Garantin omfattar inte skador eller slitage 
som vallats av felaktig anvandning, slitskador, korrosion, forsummelse, olyckor, 
felaktig installation eller ingrepp som paverkar den normala funktionen. 

For den handelse nagra fel konstateras pa GRACO utrustning som levererats inom den 
ovan namnda 12-manadersperfoden, kommer den auktoriserade GRACO distributBren som 
levererat utrustningen att gratis reparera eller byta ut sadana felaktiga delar, 
om de sands in med betald frakt till fabriken eller den auktoriserade GRACO dist-
ribut6ren, och det vid GRACO INC's kontroll visar sig att det verkligen f6religger 
fel i material eller tillverkning. Om alltsa ett material eller tillverkningsfel 
konstaterats, kommer detta att avhjalpas och delen returneras med betald frakt 
inom Sverige. Om undersokningen visar att det inte foreligger nagot fel i material 
eller arbete, kommer reparationen att utf6ras till rimlig kostnad. Fran andra hall 
kopta enheter, som i ngari utrustni ngen fr-an GRACO, har si na t i 11 verkares normal a 
garantier. 
I denna utrustning anvanda kemikalier och vatskor, varken tillverkas eller saljes 
av oss. Vi ar darf6r icke ansvariga for deras egenskaper. 

Pa grund av denstora mangfald material, sasom t ex farger, lacker och l6sningsme-
del, och pa grund av olika reaktionsbeteende b6r koparen och anvandaren av denna 
utrustning, fran materialtillverkaren, inhamta samtliga med hanteringen av veder-
borandes speciella material sammanhangande fakta, aven sa vitt galler kontakt mel-
lan materialet ifraga och de i utrustningen anvanda tatningarna och metal lerna. 

Vi papekar uttryckligen att halogeniserade kolvaten i kontakt med aluminium och 
galvaniserade delar, som kan finnas i utrustningen, under vissa forhallanden (be-
roende av tryck, temperatur och koncentration) kan reagera med explosion som 
fBljd. Narmare uppgifter skall inhamtas hos materialtillverkaren. 

Tankbara risker genom giftiga sprutdimmor, eld, explosion, reaktionstider efter 
blandning och toxisk effekt hos bearbetat material eller dess komponenter betraf-
fande manniskor och djur samt vaxter, bar diskuteras och tagas hansyn till. 

Denna garanti ar exklusiv och ersatter alla andra garantier (skriftliga, muntliga 
eller underf6rstadda) inklusive garantier om saljbarhet i andra avseenden an vad 
som angivits har ovan, och garanti for lamplighet for ett speciellt andamal. Med 
undantag for vad som sagts har ovan avvisar vi uttryckligen alla former av krav 
grundade pa direkta eller indirekta skador eller forluster. 



SERVICEINFORMATION 

Nedanstaende andringar galler GAMLA och 
NYA och tillkomna delar. 

Andrad Pas. 
del Andring Nr Det.nr Benamning 

206-019 GAMMAL 101-370 Manometer 
Serie NY 2 101-180 Manometer 
till GAM MAL 160-738 Platta 
E NY 21 157-277 O-ring 

NY 8 164-864 Platta 
GAM MAL 204-859 Gavel 
NY 18 209-027 Gavel 

NYA delar ersatter GAM LA delar. 




