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INTRANGNINGSRISK 

Allmanna sakerhe!sanvisningar 

Danna utrustn i nq utveek lar hogt farglryek. Farg,lr~ Ion fr3n pi sleil on, 15r.kdgo u 11 or' komponunl ur 
sam bristar kan aedtara att farg tr'anger in genom hudan och kroppsvavn~d~rna. Uetta kan fororsaka 
.ycket allvarliga kroppsskador soo i sv~rast. fall kan lada till amputalion. Fargstank oeh stank 
av losningsledel i ogonen kan oeks3 foranleda allvarliga skador. 

Rikta ALDRIG pistolen oot n3gon parson eller n~gon del av kroppen. HALL ALORIG hand en eller fingrarna 
over .unstyeket. Forsok ALORIG aft 'bl~sa tillbaka' farg, vilke! ar vanlig! i ett system med konventionell 
sprutpistol for luftsonderdelning. 

Folj ALLTIO anvisningarna for tryckavlastning fore rengoring eller vid byte av munstyeke eller vid service 
av n~gon del i systa.et. 

Forsok ALDRIG stoppa eller hindra laekage .ed handen eller kroppen. 

Kon!rollera funk!ionen has pistolens alIa sakerhetsanordningar fora varie anvandningstillfiille. 

Anvand ALLTID lunstycksskydd p3 pistolen vid sprutning. 

Spruteistolens sakerhetsanordninqar 

Sa till alt sprutpistolens alla sakerhatsanordningar fungerar ti11fredsstiillanda innan den tas i oruk. 
Ta inta bart aller lodifiera n3gon dal p3 sprutpistolen. Detta kan foranleda funktionsfel oeh result"ra 
i allvarliga kroppsskador. 

Sakarhatssparren 

Narhalst Ian slutar spruta, aven for ett kort ogonblick, skall man alltid satta sakerhetsspiirren i 
13st position ellar i lage 'SAFE'. Da!!a medfor a!! det inte g~r att 'pruta med pistol.n nar av!ryckaren 
aktivaras. Forsu •• elsa att lAsa avtryekaren kan .edfora oavsiktlig avtryckning av pis!olen. 

Huns!yeksskydde! 

An.and ALLTID lunstyeksskydd pA pistolan vid sprutning. Munstyeksskyddet pAminner o. intrangningsrisken 
och forhindrar oavsiktlig beroring a. muns!ycket med tingrarna eller nAgon annan kroppsdel. 

Skyddsbygal 

Anvand ALORIG spru!pis!olan .ad skyddsbygaln bortlagen. Skyddsbygeln minskar risken for ofrivillig 
avtryekning av pistolan 01 dan tappas eller stots till. 

Spridaro (diffusor) 

Pistolans spridare sl3r sonder fargstrAlen och .inskar risken for intrangningsskador nar munstyekot 
inte ar pA plats. Vid kontroll av spridarfunk!ionan skall anvisningarna for !ryckavlaslning folias. 
Oaretter kan ouns!yeka! las bor!. Rik!a pis!olen ned i en iordad metallburk. Tryck in a,!ryckaren 
vid lags!a loiliga tryck p§ fargen. Om fargen nu inte sprids i en oregelbunden strom ;kall spridaren 
(diffusorn) oledelbart bylas. 

Hunstyckssakerheten 

laktta stors!a forsiktighet nar ett munstyeke byts eller rengors. Om munslyekel satter igen under 
sprutning skall sakarhotssparran lhas o.adalbar!. ,Folj alllid forst anvisningarna for tryckavlastning. 
Sodan kan lunstyeket las 'bort for rangoring. Torka aldrig bort farguppbyggnau runt fargmunslyeke! forran 
tryckot ar helt avlastat och pistolens sakerhatssparr iir i I~st lago. 

Medicinsk behandlinq 

O. nAgon vatska trangt gono. huden, sok omedelbart medicinsk behandling. Behandla inte skadan so. 
a!! ankelt skars§r, Tala am for 1akaren axakt vilken vatska som !rang! genom huden. 

For bohandling. be lakaran ringa GIFTINFORMATIONSCENTRAL£N, tfn OB/90 000. 



Anvisningar lor Iryekavlaslning 

For att mi nska ri sken for a llvar li ga kroppsskador, ocksl i nnelallande i ntrangni ngsskador ell er 
skador orsakade av rorliga delar t skall alltid des sa anv;sningar fBljas nar sysfemet stangs av 
vid kontroll Eller service av n~gon del av utrustningen. Vid installation, rengor;ng Eller byte av 
munstycke eller narhelst man slutar att spruta skall foljande iakt!as: 

1 LIs pistolens siikerhetsspiirr. 
2 Stang av farg- och lultflodet Ii 11 pistolen. 
3 Frigor pistolens sakerhetsspiirr. 
4 Tryck av pi.;tolen i en iordad metallburk avsedd for fargspill. 
5 LIs pistolens sakerhetssparr Iterigen. 
6 Oppna pumpens draneringsventi J i samma jordade metallburk sam ovan. 
7 Lamna denna kulkikventil oppen tills utrustningen ar lardig att tas i bruk igen. 

Om .an misstanker att munstycket eller.slangen.ar helt igensatt eller att trycket inte helt har 
evakuerats enligt ovanstlende anvisningar, kan man mycket forsiktigt lossa kopplingen pI fargslangen 
och avlasta tryeket successivt lor att sedan lossa helt lor lull tryckavlastning. Nu kan munstyeket 
eller slangen rengoras. - _. 

FARA VID FELAKTIG ANVANDNING AV UTRUSTNINGEN 

All !elaktig anvaildning av sprututrustningen eller tillbehoren - sam overskridande av arbetslrycket, 
iindring av delar, anvandning av ieke forenliga kemikalier eller farger eller anvandning av slitna 
eller skadade delar - kan medlora att dessa brister eller sprangs och detta kan resultera i allvarliga 
kroppsskador, eldsvlda, explosion eller annan skada pI egendom. 

Andra eller modifiera ALDR!G nlgon del av denna sprututrustning. Detta kan innebara att ulrustningen 
f!r felaktig lunktion. 

KONTROLLERA all sprututrustning regelbundel och reparera eller byl ul slitna eller sk.dade del.r 
omedelbart. 

Oenna pump ar konstruerad for elt arbetstryck a'126 bar med max 8 bar inglende lulttryck. Man skall 
alltid strava efler alt ligga under maximall arbetslryck vid konlinuerlig an,andning av pumpen. 
Detsamma galler lor samlliga ing~ende komponenter eller tillbehor i systemet. 

Se lill att alla farger och losningsmedel ar lampliga lor delarna i konlakt med vatskan enligt tekniska 
data pI sista sidan. En lisla over konstruktionsmalerialets kemiska resislens och/eller fargleveranlorens 
information ger besked om detta. 

ELO- ELLER EXPLOSIONSFARA 

Statisk eleklricitet alslras av flodeshasiigheten p3 largen genom pump, slang och sprulpis!o!. Om inle 
varie del av utruslningen lir ordeniligt iordad, kan gnistbi idning ske och utrustningen kan utgora en 
lara. Gnistbildning kan ocks~ ske nar stickkontakten pluggas i eller urnalspanningen. Gnistor kan 
anlanda ~ngor Ir3n losningsmedel, den farg som sprutas, dammparliklar och andra laltantandliga substanser, 
vilket kan fororsaka brand eller explosion ochresultera i allvarliga kroppsskador och skador p~ fa51ighet 
och egendom. Plugga inte i eller ur n~gon kontakt till nalspanningen i sprut;onen, om den allra minsta 
risk finn, atl losningsmedelslngor i lulten kan anlandas. Om man marker nlgon som hels! gnista eller 
kiinner en liten stat SKALL MAN SlUTA SPRUTA OMEOELBART. Kontrollera att hela systeme! ar orden!lig! iorda!. 
Boria inle spruta igen forran felet or §tgardat. 

Jordning 

For aU minska risken lor statisk gnistbildning skall sprutulruslning i spruhonen iordas. Kontrolie,·a 
alliid de lokala elektriska bestammelserna och sprutulrustningens separala skolselinslruktion for 
detalierade iordningsloreskri!ler. Se lill alt systemet ar anslulet till en ordenllig iordforbindelse. 

Pumpen eller spruian: Om en eleklrisk spruta anvands, plugga i kontaklen till nalspanningen eller 
lorlangningskabeln i etl ordentligt iordat utlag. Om en annan typ av pump eller sprututrustning 
anvands skall den iordas genom anvandning av en separat iordlina med klammer som beskrivs i 
skolselinstruklionen for pumpen. 
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2 Kompressor oeh hydraulaggregat: Jordas enligt tillverkarens reko.mendationer. 

3 fargslang: Anvand endast jordad slang med en maxi.al sa •• anlagd langd av 150 • for att garantera 
jordforbindalsa. Se vi dare fARGSLA~GENS JOROFORBINOELSE. 

4 Sprutpislolen: Jordas genom anslulning till en riktigl jordad fargsl.ng oeh spruta eller pump. 

5 Objeklel SOl sprutas: Jordas enligl lokala bestam.elser. 

6 All. farg- oeh lasningsmedalsburkar jordas enligt lokala besla •• alser. Anvand andast melall
behAllare SOl ar eleklriskl ledande. Plaeera inle burken p3 en ieke ledande yla, t ax papper eller 
lasoni! SOl bryler jordforbindelsen. 

7 for alt behAlla jordforbinde1seh vid spolning el10r Iryekav1aslning ska11 en del av pislo1ens mela11 
hAl1as 101 burkens insida nar pislo1en Iryeks avo 

Sakerhel vid skoljning oeh rengoring 

Fore sko1jning, se li11 all he1a syslemel oeh spi11burkan ar ordenl1igl jordade. Se JORONING enligt ovan. 
Fa1j anvisningarna for tryekav1aslning pA sid 2 oeh la bort munslyekat frAn sprulpistolen. An,and al11id 
1agsla laj1iga farglryek oeh behA11 kontakten oetall mol mela11 ma11an pislo1an oeh den jordade melall
burken un dar renspo1ningen for all linska riskan for inlrangningsskador, gnistbi1dning pA grund av 
slalisk eleklrieilel oeh stank • 

. FARGSLANG - SAKERHET 

Farg inneslulen i en slang under hogt tryek kan anses vara en potentie11 fara. O. slangen bar jar 1acka, 
exp1eder., elle, 6rister pA grund av slitage, skada eller lisskatsel, kan den uppkomna fargslrA1en under 
della hoga Iryck fororsaka en inlrangningsskada el1ar andra a11var1iga kroppsskador. 

A11a ans1ulningar for fargen skall lalas ordenlligt fora anvandning. farg under hogt Iryck kan 1acka i 
fora av en skarp slrlla oeh farorsaka intrangningsskador. 

Anvand ALORIG en skadad slang. fore sprulning skal1 hela slangen konlrolleras betraffande skador, lackage, 
nolning oeh slangkopplingar. O. dal ar nAgot fel p.~ slangen skall den omedelbarl bylas. fORSOK INTE byta 
kapplingar eller laga en fargslang for hoglryck med tejp. 

O,a inte i slangen for att fijrflylta sprutulrustningen. Anvand inle farger eller 1ijsningsmed.l som inle 
ar lalp1iga for innertuben oeh ylterholjel p~ slangen. UTSATT INTE slangen for hogre le.peralur an S2°C. 

Konlroll av slangens jordfijrbindelse 

Ordanllig e1eklrisk jardning av fargslangen ar av slorsla vikl for all hAl1a hela sprulutruslningen 
jordad. Konlrallera luflslangans ach fargslangans "olsUnd mad inlervaller. Om fargslangen inta har 
lax 10isiAnd Iryckt pA slangen, skall slangleveranloren kontaktas for uppgift am motst~ndet. An,and 
en lalslAndslalare for all lala .etsIAndat. Ow melslAndet 1igger ulanfor del reke.menderada omrAdel ska11 
slangen olade1barl bylas ul. En ieke jordad eller dAligl jordad fargs1ang ar en potenliell fara. For 
egan sakerhel, las anvisningarna under ELO- ELLER EXPLOSIONSFARA. 

FARA HEO RORLIGA OELAR 

Rijr1iga de1ar kan nypa eller al1varligl skada fingrar eller andra kroppsdelar. VIOROR IHTE rarliga delar 
vid uppslarlning e11er nar ulrustningen ar i drifl. Sl~ ifran kraflkallan och av1asla Irycket en1igt 
ANVISNINGAR ftiR TRYCKAVLASTNING pA sid 2, innan nagon service utfars pa sprututrustningen for att 
forhindra alt pUlpen gor nAgo! exira pu.pslag. 



TYPISK INSTALLATION 
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A Avluftande luftkran 
B Tryekluftfilter 
C Tryekluftregulator med manometer 
D Smorjapparat-
E Russkyddsventil 
F Jordledning 
G Pump 
H Baekven til 
J Pulsationsdampare/fil ter -
K Sakerhetsventil 
L Fargyarmare 

INSTALLATION OCH FUNKTION 

T 

MATARLEDNING 

RETURLEDNING 

M Fargkran 
N Fargfil ter 
P Fargtryekregulator 
Q Sprutpistol 

_R Munstyeksskydd 
S Returtryekregulator 
T Spillburk 
U Avtappningsror 
V Avtappningskran 
W Riktningsventil 
X Sugslang 

OBS! Referensoummer oeh bokstaver inom parentes i texten 
hanvisar till typisk installation, fig 1-4, oeh reserv
delsritningen. Se sid 11. 

Cirkulationssystemet som visas pa sid 4 ar ett typiskt system for matning 
av varm farg for hogtryekssprutning. lett eirkulerande system gar pumpen 
kontinuerligt oeh eirkulerar fargen till en eller flera sprutpistoler oeh 
sedan tillbaka till pumpen. Denna typiska installation ar enbart en vagled
ning for val oeh installation av kundens system. Kontakta din Graeo
representant for radfragning nar det galler design av ett system som skall 
motsvara dina speeiella behov. Dimensionsritningen pa sid 14 ger nodvandiga 
matt for installation av pumpen. 4 
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ass! Tvl tillbehHr mlste alltid finnas pi systemet - en avluftande luftkran (A) 
och en avtappnningskran fHr fargen (V) - fHr att minska risken fHr allvarliga 
kroppsskador som intrangningsskador, stank i 5gonen eller skadar fBrorsakade 
av rorliga delar vid reparation av purnpen. 

LUFTKRANEN evakuerar luften som ar instangd mellan luftkranen och luftmotorn 
efter det att luften stangts avo 

DR~NERINGSVENTILEN avlastar fargtrycket i pumpdelen, slangen och pistolen 
nar pu~pen stangs avo Att .tryckavlasta genom att trycka av pistolen kan vara 
otillrackligt, sp~6iellt am slangen eller pistolen ar igensstt. 

Luftledningen 

Installera en russkyddsventil (E) fHr att stanga av lufttillfHrseln till pumpen 
am den skulle accellerera Hver -det installda vardet. En pump sam glr fHr snabbt 
kan fl allvarliga skador. 

Montera en smorjapparat (D) for automatisk smorJnlng av luftmotorn Dch en tryck-
regulator med manometer (e) for att kontrollera pumphastigheten och trycket. 

Installera ett tryckluftfilter (B) for att ts bart smuts och vatten frln tryck
luftledningen Dch montera en avluftande luftkran (A) h6gre upp i luftledningen 
for att mHjliggora avstangning och avlastning av lufttrycket till komponenterna, 
innan kontroll Dch service kan utf6ras pA dessa. 

F~rgledningen 

Installera en backventil (H) vid pumputtaget fHr att fHrhindra att fargen trycks 
tillbaka och fHrorsakar lackandefargretur nar pumpen har stangts avo 

Montera en avtappningskran (V) fHr att kunna avlasta fargtrycket. Installera 
sedan en fargkran (M) for att kunna stanga av fargvarmaren yid servi._ce. 

Montera en pulsationsdampare och filter (J) fHr att fa bort pulsationer och 
ojamn sprutbild vid sprutpistolen. 

OBS_L Varme ~rsakar att fargen akar i volym - expan-derar - och om inget utrymme 
Finns for denna expansion kan detta fororsaka att nagon komponents arbetstryck 
Hverskrids sl att den brister.Detta~kanresultera i allvarliga kropps-
skador och skador pi egendom. Genom att cirkulera fargen i ett system fHr 
varmsprutning f5rhindrar man att fa.rgen 5verhettas. 

Om systemet for varm$prutning saknar cirkulation, maste man f1:irsakra 
sig 'am tillrackligt expansionskarl. Pulsationsdamparen (J) kan vara 
tillracklig fHr den expanderBnde fargen men somliga system kan behHva en 
sakerhetsventil (K). Denna ventil kan stallas in fHr Btt avlasta farg
trycket vid det arbetstryck sam galler fHr den klenaste komponenten i 
systemet fHr att fHrhindra fHr hHgt tryck i systemet. Montera heller 
ALORIG en fargkran pa andra sidan fargvarmareri sett fran pumpen, utom nar 
dubbla fargfilter finns monterade och dl skall alltid ena halvan av 
filtermontaget vara Hppet. 

Montera fargvarmarBn (L). Installera fargfiltermontaget (N) med fargkranar pi 
blda sidor am filtren fHr att fHrenkla servicen. 

Vid matning av farg till flera pistoler skall en fargtryckregulator (p) monteras 
pi varje uttagsplats fHr exakt kant roll av fargtrycket till varje pistol. Anvand 
jordade fargslangar och sprutpistoler sam motst~r bade varme och lHsningsmedel. 

Pa returledningen skall en returtryckregulator (5) monteras efter varje retur
slang fran pistolen fHr att uppratthilia trycket fHr korrekt fargcirkulation. 

Jor.dning 

OSS.! Folj all tid sa~erhetsanvisningarna betraffande ELD- ELLER EXPLOSIDNSFARA 
pa sid 2. Jorda systemet enligt dessa anvisningar. 



ORI FT 

For att minska risken for allvarliga kroppsskador, inlrangningsskador, stank i ogonen 
eller skador fororsakade av rorliga delar skal'-alliid ANVISNINGAR FiiR TRYCKAVlASTNING 
pA sid 2 roljas, narhelsl nAgon del av ulruslningen konlrolleras eller servas, vid 
inslallalion, rengoring eller byle av munslyeken eller nar langre uppehAl1 gars i 
a,pplieeringen. 

Renqoring av pump en 

Pumpen ar leslad med SAE 10 malorolja sam oeksA fungerar sam en konserveringsvalska. For att forhindra 
all fargen sam skall pumpas fororenas, skall pumpen skoljas med lampligl losningsmedel innan den 
anvands. Om pumpen anvands i ell eirkulerande syslem skall losningsmedlel eirkulera i systemet tills 
pumpen iir ordentligt genamspelad. 

OSS! Fore rengoring skall man se till all hela syslemel oeh spillburken ar ordenlligt jordade. 
Se anvisningar for jordning p~ sid 5.Folj anv;sningarna for tryekavlaslning p~ sid 2 
oeh ta borl .unslyekel frAn pistolen. Anvand alltid lagsla mojliga farglryek oeh h~ll 
pislolen med melallkenlakl mol spillburken under rengoringen for all minska risken for 
inlrangningsskador, slank oeh gnislbildning pga slalisk eleklrieilel. 

Melallkenlakt mellan 
pislol oeh spillburk 
vid renspolning, upp
slarl eller Iryekavlast
ninga 

Fyll packningsmutterns smarjkopp till half ten med Graco TSL-olja innan pumpen 
startas upp for att farhindra att packningarna slits for snabbt. Se tillbehar sid 13. 

Uppslart oeh juslering av pump en 

Tryek av pislolen oeh oppna sakla luftkranen tills pumpen slartar vid 2 bars Iryek. Lal pumpen sakta 
gora n~gra pumps lag lills all lufl har evakuerals fr~n fargledningen. Slapp pislolens avtryekare oeh 
pumpen slannar mol fulll Iryek. 

Med pumpen oeh ledningarna uppfyllda med farg aeh med lillraeklig volym oeh lillraekligl Iryek p~ 

Iryekluflen slarlar oeh slannar pumpen nar pislolens avlryekare Iryeks in respeklive slapps. I etl 
cirkulerande system gAr pumpen konlinuerligl eeh okar respektive minskar hastighet alltefter forbruk
ningen lills luften lill pumpen stangs avo 

Anvand en Iryekluftregulaler for att kontrollera pumphastighelen oeh farglryekel. Se TllLSEHiiR pa sid 1.3. 
Anvand alltid lagsla .ojliga luftlryek for alt uppna onskal resultal. Hogre tryek ger endasl farg
forlusler oeh fororsakar okal slitage pA pumppaekningar oeh fargmunslyeke. 

H~ll smorjkoppen 0,) fylld med Graeo TSL-olja for ,att skydda halspaekningarna mot slilage pga lorkad 
farg pa kolvs!angen. Ken!rollera en gang i veckan att paekningsmuttern iir aldragen. Paeknings
mutlern skall dras sa harl alt den forhindrar laekage - inte hardare. Se fig 2. Folj alltid 
ANVISNINGAR FiiR TRYCKAVLASTNING pa sid 2 innan paekningsmuttern justeras. 
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Se till att pump en aldrig g§r tarr. En tamkord pump okar snabbt till hog slaghastighet ach skadar 
packningar ach kalvst§ng. En rusningsventil finns sam lillbehor ach den stanger av luittilliorseln 
till pump en am pumpen okar slagantalet over det installda vardet. Om pumpen accellererar snabbt eller 
g§r lor snabbt - stanna den amg~ende ach kantrallera am mat.erial finns i tillracklig mangd. Om 
materialet tagit slut och luft har pumpats in i systemet, skal1 material Iyllas pa och systemet 
lyl1as upp med material. 

Packningsmutter 
Dch smorjkopp 

Anvand 1/4" dia 
rundstAng for 
Hdragning 

Rg 2 __________________________ ___ 

Skatsel av pump vid avstangning 

Vid avstangning aver nat ten skall ANVISNINGAR FOR TRYCKAVlASTNING p§ sid 2 laljas. Stanna alltid pumpen 
vid ned,e pumpslaget lar att larhindra att larg torkar p§ den exponerade kolvst§ngen och skadar 
ha 1 spackni ngarna. Skii 1 j pumpen lnoanfargen torkar pa ko lvst§ngen. 

lamna aldrig vatten eller vattenbaserad larg i pumpen aver natten. Skolj forst med vat ten eller ett 
lampligt lasningsmedel och darefter med lacknafta. Tryckavlasta och lamna sedan lacknafta i pumpen 
lor att skydda pumpen mot korrasion. 

SERV I CE 

Anvisningar for tryckavlastning 

Far att minska risken far allvarliga kroppsskador, ocksa innelattande intrangningsskador eller 
skador orsakade av rarliga delar, skall alltid dessa anvisningar faljas nar systemet stangs av och 
vid kontroll eller service av n§gon del av utrustningen. Vid installation, rengoring eller byte av 
munstycke eller narhelst man slutar att spruta skall f51jande iakttas: 

1 las pistolens sakerhetssparr. 
2 stang av farg- och luftflodet till pistolen. 
3 Frigar pistolens sakerhetssparr. 
• Tryck av pistolen i en jordad metallburk avsedd for fargspill. 
5 las pistolens sakerhetssparr §terigen. 
6 Oppna pumpens draneringsventil i sam rna jordade metallburk som ovan. 
7 lamna denna ku lki kventil oppen Ii lls utrustni ngen ar fardi g 'atf tas i bruk i gen. 

Om man misstanker att munstycket eller slangen ar helt igens~att eller att trycket inte helt har 
evakuerats enligt ovanst~ende anvisningar, kan man mycket forsiktigt lossa kopplingen pa fargslangen 
och avlasta trycket successivt for att sedan lossa helt for full tryckavlastning. Nu kan munstycket 
eller slangen rengoras. 

OBS~ Pump en f§r aldrig anvandas med luftmotorns tackpl§tar borttagna. Att lata motorn 
ga med dessa pl§tar borttagna kan medlora allvarliga skador pa fingrarna, om dessa 
fastnar i den rorliga luftmotorkolven. 



FE LSOKN 1 NGSSCHEMA 

PROBLEM 

Pumpen fungerar men har l~g 

kapacitet vi d bUa pumps lagen. 

Pumpen fungerar men kapaci
teten l~g p~ ned~tg~ende 

pumpslag. 

Pumpen fungerar men kapaci
teten l~g p~ upp~tgaende 

"pumps lag. 

Oregelbunden eller 
accellererad g~ng. 

Pumpen fungerar inta ails. 

ORSAK 

Igensatt ledning eller 
otillrack li 9 lufttillf6rse l. 

hGARO 

Rengor Dch oka lufttillfOrseln. 

Oti llrackligt lufttryck, iippna och oka. 
stangda eller igensatta luft-
ventiler etc. 

Fargen har tagit slut. Fyll pa. 

Igensatt fargslang eller Rengor. 
pistol. 

For h~rt drag en packnings- Justera (se sid 6). 
mutter (36). 

For lost drag en packnings- Justera och byt am sa erfordras. 
mutter ()6) eller slitna 
packningar (18, 2)). 

iippen eller sliten kula (28) 
i bottenventilen. 

Oppen eller sliten kula i 
kolwen (17) eller slitoa 
packningar (18,23). 

Fargen har tagi! slut. 

Oppen eller sliten botten
venti 1. 

Rengor, utfor service. 

Rengor, utfar service. 

Fyll p~. 

Rengor, utfar service. 

Oppen eller sliten kolvventil. Rengor, utfor service. 

Igensatt ledning eller otill- Rengor Dch oka. 
racklig lufttillforsel. 

Otillrackligt luft!ryck, Oppna och rengor. 
stangda eller igensatta luft-
ventiler. 

Igensatt fargslang eller Rengor. 
pistol. 

Fiirg har tor kat p~ ko Iv- Rengor. 
st~ngen • 

Skadade ventiler luftmotorn. Utfer service. 

Demontering av-luftmotor eller pumpdel 

Spola igenom pumpen om det ar mojligt. Stanna den sedan i pumpslagets nedre 
lage. FBlj ANVISNINGAR FOR TRYCKAVLASTNING pa sid 7 innan nagot arbete 
paborjas. 

Ta bort pumpens luft- och fargslangar och darefter sjalva pumpen fran sin 
mantering. 

Lossa stagstangernas lasmuttrar (26) och ta bort kopplingsmuttern. Skilj 
pumpdelen fran luftmotorn. 

Se bruksanvisning 306-982 for service pa luftmotorn. 

8 
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Demontering av pump del en 
(se fig 4) 

OBS-! Reparationssats for pump-
delen Finns att tillgl. 
Se sid 12. Anvand alIa nya 
delar i sat sen aven am de 
gamla delarna ser bra ut. 
Gamla delar tatar inte bra 
tillsammans med nya ach 
detta kan dl fararsaka att 
pumpen lacker. 

En asterisk bakam ett pa
sitionsnummer inam paren-
tes, t ex (14*) visar att 
denna detalj inglr i re
parationssatsen. 

1 Spo1a igenom pumpen med 10s-
ningsmedel am det ar majligt. 
Falj sedan ANVISNINGAR FOR 
TRYCKAVLASTNING pi sid 7. 

2 Ta bart fargslangen. Ta sedan 
bart llsmuttrarna (26) for 
stagstangerna. Hill kalv
stangens nyckelansats med 
en skiftnyckel ach skruva se
dan bart kapplingsmuttern (22) 
med en annan nyckel. Placera 
sedan pumpdelen i ett skruv-
stycke. 

3 Skruva bart battenventilen (6) 
ur pumphuset (3). Ta bart 
stoppinnen, ku1hal1aren, 0-
ringen och kulan. 

4 Lassa packningsmuttern (4). 
Tryck sedan ned kalvstlngen (19) 
tills kalven visar sig i batten 
av pumphuset (3). Ta tag i 
kalven ach dra ut kalvstangen. 

5 Skruva ut kalven (5) ur kalv
stlngen (19). Ta bart kulan, 
packningshillaren, glanden 
och packningarna. 

6 Skruva bart packn1ngsmuttern (4) 
frln pumphuset (3). Ta bart 
halspackningarna ach glanden. 

7 Rengor alIa delar nag grant 
med ett lampligt 10sn1ngs
medel ach tarka rent. Kantral
lera alIa delar betraffande 
slitage ach skadar. Utsidan 
pi kalvstlngen (19) ach in
sidan av cylinderfadret (18) 
skall vara fria frln repor 
ach slitage. Om sa inte skulle 
vara fallet, byt dl dessa 
delar. Om cylinderfadret inte 
enkelt kan tas bart for byte, 
anvand dl ett pressverktyg eller 

MODELL 217-580 
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kontakta narmaste auktoriserade service-
verkstad. Montera ett nytt cylinder fader 
med den konade anden ned~t i pumphuset 
och byt packningen (17*). 

8 5morj packningarna och glanden med 
TSL-olja fore Atermonteringen. 

9 satt i nya kolvpackningar. Se till att 
V-packningens lappar vands upp~t p~ 
kolven. Om stoppinnen (20) har tag its 
bort skall den sattas p~ plats igen. 

Installera en i taget forst honglanden (13*), 
en UHMW polyetylen V-packning (14*), en 
V-packning i lader (15*), en V-packning i 
UHMW polyetylen (14*), en V-packning i 
lader (15*), en V-packning i UHMW poly
etylen (14*), en hang land (16*), en pack
ningsh~llare (21) och kulan (8*) p~ 

kalven (5). 5e fig 4. 

10 AtermanteTa kalven (5) i kalvstlngen (19) 
med ett moment av 68-82 Nm. 

11 Satt i nya halspackningar. Se till att 
V-packningens lappar vands ned~t i 
pumphuset. Installera en i taget, forst 
en hangland (16*), en V-packning i UHMW 
polyetylen (14*), en V-packning i lader (15*), 
en V-packning i UHMW polyetylen (14*), en 
V-packning i Lader (15*)~ en V-packning i 
UHMW polyetylen (14*), en hongland (13*) 
i halsen pi pumphuset (3). Se fig 4. 

12 Styr kolvstlngen in i botten pi pump
huset (3) ach forsiktigt genom hals
packningarna. Satt tillbaka packnings
muttern (4) utan att dra denna. 

13 satt i kulan (9*) i bottenventilen (6). 
satt tillbaka a-ringen (10), kulhillaren (12) 
ach stopplnnen (11). Skruva fast bottenven
tilen i pumphuset (3). 

14 Anslut kopplingsmuttern (22) till kolv
stlngen. Passa in stagstangerna till pump
huset ach satt til1baka 11smuttrarna (26) 
och dra des sa latt. 

15 Ora It packningsmuttern - endast 51 
hlrt att inget lackage uppstlr, inte 
hlrdare. Fyll packningsmutterns oljekapp 
till half ten med Graco TSL-alja for att 
forhindra att fargfilm torkar pi kolv
stlngen. 

16 Ateranslut jardledningen till luftmotorn, am 
denna togs bort under reparationen. 

10 
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RESERVDELSFORTECKNING 

MDDELL 217-580 Serie A 
Pumpdel i Severe-Duty-behandlat utfBrande 
inkl pos 1-35 

Pos Det nr Benamning 

1 207-352 Luftmotor (se 306-982) 
2 217_529 Pumpdel Serie B 

inkl pos 3-21 
3 207-354 Pumphus 
4 207-355 Packningsmutter 
5 **207-356 Ko1v 
6 207-357 Bottenventil 
7 100-063 Saxpinne 1/16" L=lll 
8 *101-822 Kula rostfri 5/8 11 

9 *101-859 Kula rostfri 3/4" 
10 **165-053 O-ring  
11 167-662 Stoppinne 
12 167-663 H~llare O-ring 
13 *167-664 Hongland 
14 *108-454 V-packning UHMWPE 
15. *167-666 V-packning lader 
16 *167-667 Hangland 
17 *167-668 Packning  
18 178-896 Cylinderfo"der 
19 178~895 Kolvst~ng 

20 **167-671 Stoppinne 
21 167-672 Packningsh~llare 
22 207-370 Forbinde1sest~ng 
25 101-946 Saxpinne rostfri'1/8" L=l 1/2" 
26 102-021 L~smutter 3/8"-16 
27 102-024 F jaderbr icka"1/4" 
28 102-234 Skruv 114"-20 L=3/8" 
30 *156-082 O-ring ni tril 
34 167-682 Stagst~ng L=192 mm 
35 172-479 Varningsskylt 

* Ing~r i reparationssats 22"0"-396. 
** Rekommenderade reservdelar for lager4 

REPARATIONSSATS 220-396 (bestalls separat) 

Pas Antal 
8 1 
9 1 

13 2 
14 6 
15 4 
16 2 
17 1 

EXTRA V-PACKNINGAR I 167-665 

Bestall 10 packningar for att ersatta 
packningar i UHMWPE och lader. 

Antal 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
L 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
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SERVICEINFORMATION 

Andrad del Andring 

217-580 utgh 
pump Tillkommer 

Gammal 
Ny 
Tillkommer 
utgh 

T I LL8EHOR 
(Bestalls separat) 

Tryekluftregulator 207-468 
14 bar max arbetstryek 
1/2" npt(f) Intag oeh J/8' 
npt(m) uttag. 

Smorjapparat 214-848 
17 bar max arbetstryek 

(4 ) 

1/2' npt( f} Intag resp uHag. 

Luftfllter 106-149 
17 bar max arbetstryek 
1/2' npt(f} Intaq resp uttag 

Hydra-Spray hogtryeksplstoler 
J50 bar max arbetstryek 

Pas 

14 
14 
26 
26 
35 
15 

20B-327 0,95 mm h~lstorlek VWlIlI'i 
20B-663 2,3 mm ' 
20B-664 2,3 mm 

.4-fl ngeravtryekare 

Omrorare med fat lock 207-199 
for 200 1 fat 

"" 

.Oet nr Benamning 

167-665 V-packning lader 
108-454 V-packning UHMWPE 
101-566 ·L~smutter 

102-021 L~smutter 

172-479 Varningsskylt 
167-665 V-packning  

Fargfllter 218-029 
350 bar max arbetstrye~ 
60 mesh sllduk (120 em yta) 
3/B' npt( f) I ntag oeh 1/4" npt( f) uHag 

Hogtryeksnipplar 
160-790 nippel 3/S' npt 92 mm langd 
155-665 uni onkopp li ng 3/S' npt( m} x3/S" npsm( f) 
158-979 nlppel 1/2' nptxJ/8' npt 70 mm langd 

Hogtryck skranar 
350 bar max arbetstryck 
210-657 1/4' npt(m) 
210-65B J/B' npt(m) 
210-659 3/8'x1/4' npt(m} 

Jordklammer 103-538 

Jordlednlng 208-950 
2 1,5 mm 7,5 m langd 

Vaggkonsol 206-778 

PTFE



Sugror 206-266 
for 200 1 fat S)4 npt 

Pan Oet nr Benamni ng Anta 1 . 
1 156-591 Knaror 3/4'nptx 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

H'-24 ns 1 2~ 
156-593 O-ri ng 1 3 =-- t-1 
1~-~2 R~ 1 ~ 
176-684 2' adapter 1 
100-220 Vingskruv 1 4~ 
159-100 H~llar'ring 1 6-......', 
161-377 Si 1 1 1_ "" . 
159-101 BaHenmutter 1 7---":":'''' 

Silen kan bytas mot en 100-279 
ku la vi d behav. 

---.",:, 
.~ 

Graca TSL-a 1 ja 
206-995 0,95 1 beh~llare 
206-996 3,8 1 beh~llare 

Sugslang 214-961 
1,B mUng for shal losningsmedels
sam vattenbaserad farg 

/~..i1l1ll::lSm_11 

Kapplingar 3/4' npt(m) 

DIMENSIDNSRITNING MDNTERINGSHAL 

G 184,2 mm dia 

31-3/4" D ~ 
1/2 npt 
luftintag 

109,5 mm 
dia 

(806 .4& mm) 

r 

I I-' !I-

~ 17'" 
(431.8 mm) r-=-

'---.=-

TEKNISKA DATA 

Ing~ende lufttryck 

1 12 npt 

farguttag 

3/4 npt 
fargintag 

2,8-8,4 bar 

-------:;/ 
~7 mm dia 

Max rekommenderad pumphastighet 
Luftforbrukning 

60 pumpslag/min, 8 1 farg/min 
90 1 lUft/min for varje bars tryck vid flode 3,8 1 
126 bar Max arbetstryck 

Luftiotag 
Farguttag 
Fargintag 
Delar i kontakt med fargen 

Vikt 

1/2" npt(f) 
1/2" npt(f) 
3/4" npt(m) 
H~rdfarkromat rostfritt st~l, nitrerhardat st~l, 
lader, , UHMW polyetylen, h~rdmetall 
14 kg 

14 
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GRACO INC. garanterar att all utrustning so~ tillverkats av foretaget oeh bar dess namn ar fri fr~n fel i 
laterial oeh tillverkning under norlal anvandning oeh skotsel. Garantin galler for den ursprunglige kop
aren under an tid av 12 I~nadar fr~n inkopsdagen, oeh den galler endas! om utrustningen ins!alleras oeh 
anvands i enlighet led fabrikens reko.lendationer. Garan!in a~fattar into skadar eller slitage sam v~lla!s 
av felak!ig anvandning, slitskador, korrosion, forsumoelse, olyeko'r, felaktig installation eller ingrepp 
SOl pAverkar den norlala funktionen. 

For den handelso n~gra fel konstatoras p~ GRACO utrustning SOl levererats ino. den ovan namnda 12-mAna
dersperioden, kOller den auktoriserade GRACO distributoren som levererat utrustningen att gratis repa
rera eller byta ut sAdana felaktiga delar, 01 de sands in med betald frakt till fabriken eller den au
ktoriserade GRACO distributoren, oeh det vid GRACO INC's kontroll visar sig att det verkligen foreligger 
fel i laterial eller tillverkning. O. alltsA ett material eller tillverkningsfel konstatera!s, ko •• er 
detta att avhjalpas oeh delen returneras led betald frakt ino. Sverige. O. undersokningen visar att det 
int. foreligger nAgot fel i laterial eller arbele, kOI.er reparalionen att utforas till ri.lig kos!nad. 
Fr~n andra hAll kopta enheter, SOl ing~r i utrustningar frAn GRACO har sina tillverkares normala garan
tier. 

I denna utrustning anvanda kelikalier oeh vatskor, varken tillverkas eller saljes av oss. Vi ar dar for 
ieke ansvariga for deras egenskaper. 

PI grund av det stora Ilngfald aaterial, sAsol t ex farger, laeker oeh losnings.edel, oeh pA grund av 
olika reaktionsbeteende bor koparen oeh anvandaren av denna utrustning, frAn aaterialtillverkaren, in
halta saltliga led hanteringen av vederborandes speeiella laterial sa •• anhangande fakta, aven sA vitt 
galler kontakt lellan latorialot ifrAga oeh do i utrustningon anvanda tatningarna oeh metallerna. 

Vi pApekar uttryckligen att halogenisorade kolvaten i kontakt oed aluminiu. oeh galvaniserade dolar, 
SOl kan finnas 1 utrustningen,undar vissa forh311.ndon (beroande av tryek, t •• peratur oeh koneentration) 
kan reagera led exp losion SOl f5lid. Naroare uppgifter ska 11 i nha.tas hos aateri a ltillv.rkaren. 

rankbara risker genoa giftiga sprutdilmor, aId explosion, reaktionstider efter blandning oeh toxisk 
.ffekt hos bear:betat lalorial oller dess kooponenter batraffand •• anniskor oeh diur saat vaxier, bar disku
teras Deh tagas hansyn till. 

Oenna garanti ar exklusiv Deh ersatter alia and.'a garantier (skriftliga, .untJiga eller underfiirsUdda) 
inklusive garantior 01 .alibarhet i andra avseenden an vad SOl angivits har ovan, oeh garanti for laop
lighet for ett spoeiellt anda.il. Hed undantag for vad soo sagt. har ovan avvisar vi uttryekligen alIa 
forler av krav grundade pi dlrakta eller indirekta skador oller for luster. 

OIllACO 




