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"Red Alert" FILTER
FOR HOGA TRYCK OCH MEDELSTORT FLODE
210 bar MAXIMALT ARBETSTRYCK
38 7it~r/lI}in MAXIMAIT ARBETSTRYCK
230 em f, lteryta -

Modell
Modell
Modell
Modell

210-090
210-091
210-092
104-435

...

-

med 250 mikron (60 maskor) filterinsats 108-116
" 150"
100"
108-111
"
"

75"

200"

"

utan filterinsats

108-118

OBS!
EN HOGTRYCKSKOMPONENT SOM SKALL ANVANDAS MED AKTSAMHET. Las bruksanvisningar
for underhall oeh drift av utrustningen. Las alla anvisningar.
SERVICE: Innan service utfores eller
nagon del rengores eller bytes ut,
skall alltid stromkallan stangas av,
oeh f6rsiktigt avlasta fargtryeket i
systemet oeh for pistolens sakerhetssparr i lage "ON SAFE".
FELAKTIG ANVANDNING: For att undvika
att komponenter bri ster vil ketkan
resultera i allvarliga kroppsskador sa
skall denna komponents maximal a arbetstryek i akttas oeh dessutom se till att
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alla andra komponenter i systemet har
ett maximalt arbetstryek som inte far
vara lagre an vad som anges pa pumpen.
INTRANGNINGSSKADOR: Sprututrustningar
for hoga tryek kan fororsaka allvarliga
kroppsskador om fa.rgstralen tranger in
i huden. Forsok aldrig att stoppa eller
hindra laekage med handen. Om nagon
va.tska trangt genom huden sok omedelbart medieinsk behandling. Behandla
inte skadan som ett enkelt skarsar.
Tala om for la.karen exakt vilken vatska
som trangt 5n genom huden.
FOR BEHANDLING BE LAKAREN RINGA GIFTINFORMATIONSCENTRALEN TFN 08/90 000.
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INSTALLATION

For att rengora eller att utfora service pa filtret utan att stanga av systemet, sa skall ett extra filter eller en
forbipassering installeras som visas
nedan.

Filtersystem med forbipassering
Detta montage medger att man kan styra
over fargflodet en rordragning som passerar forbi filtret, medan detta rengores eller pa annat satt underhalles.

Siffrorna och bokstaverna inom parentes
hanvisas till fig 1 och 2 och reservdelsritningen. TILLBEHOR och TEKNISKA
DATA redovisas pa sista sidan.

Montera filtret och r6r med forbipassering som visas i fig 2. Filtret maste
ha en bussning (A) och en avtappningskran (B) i filterhuset (10) for att
avlasta fargtrycket och tappa av filtret innan filterhuset tas bort. Montera
fyra avstangningsventiler (D), en pa
vardera sidan av filtrets in- och uttag, en i vardera in- och uttaget i
forbiledningen, for att stalla om
fargflodet och for att stanga av filtret under reng6ringen.

OBS!

Se till att minimumavstandet
under filterhuset halles 76 mm
for att detta skall kunna avlagsnas utan problem.

Dubbla filtersystem
Detta montage medger att man kan styra
over fargflodet till det andra filtret
medan det forsta filtret rengores eller
pa annat satt underhalles.
Montera tva filter som visas i fig 1.
Bada filtren maste ha en bussning (A)
och en avtappningskran (B) i filterhuset (10) for att avlasta fargtrycket
och tappa av filtret innan filterhuset
tas bort. Montera fyra avstangningsventil er (D) en pa vardera si dan av fi Itrets in- och uttag, for att stalla om
fargflodet och for att stanga av det
filter som ej ar i drift.

Fig 1

Fig 2
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SERVICE
OBS!
Om inte filtret skall anvandas under en
langre period, sa skall alla delar
rengoras med losningsmedel och blasas
rena innan fargrester torkar och satter
igen filterinsatsen. Stalborste far
inte anvandas for att rengora filterinsatsen da detta kan skada silduken.
Indikeringsoga
Indikeringsogat ger steglos indikering
pa en igensatt filterinsats. Nar indikatorogat visar rott till 3/4" skall
filterinsatsen rengoras. Om inte filtret rengores omgaende, sa oppnar filtrets overstromningsventil och fargen
passerar ofiltrerad.
Byt indikatoroga (1) om det inte fungerar (dvs om det alltid visar rott eller
gult).
5verstromningsventil
Overstromningsventilen oppnar nar en
igensatt filterinsats far utgaende
fargtryck att sjunka 1 bar under ingaende fargtryck. Detta medger ett stabilt systemtryck och forhindrar att
filterelementet trycks ihop.
Byt overstromningsventilen (2) om den
ar skadad eller sliten.
Viton O-ringar och stod for O-ringarna
Dessa O-ringar tatar filterhuset (10)
och kroppen (3). Om farg lacker ut ur
huset skall O-ringen (6) och O-ringstodet (7) bytas.
Tag bort filterhuset och O-ringarna.
Rengor delarna i ett lampligt losnings-

medel. Var forsiktig sa att inte 0ringarna eller tatningsytorna skadas pa
filterhuset eller filterkroppen. Innan
atermontering fetta in delarna med ett
tunnt fett. Se till att O-ringstodet
installeras med sparet vant uppat.
Filterhus, filterinsats och fjader
Graco rekommenderar att ett filterhus
(10), filterinsats (8) och fjader (9)
halls i reserv. Innan filterhuset tas
bort, skall fargflodet styras over till
det andra filtret, eller forbipasseringen. Avlasta fargtrycket genom att
oppna avtappningskranen (B), eller om
ingen finns avtappningspluggen (12).
Efter detatt fargeri tappats av, tag
bort filterhuset, filterinsatsen och
fjadern. Byt till nya delar innan fargen torkar pa filterkroppen (3) och
andra delar eller rengor delarna omgaende. Montera filterinsatsen med falsen
vant uppat. Fetta in gangorna pa filterhuset innan det skruvas in i filterkroppen-och drag at ordentligt.
Reng5r filterhuset, filterinsatsen och
fjadern med ett lampligt 15sningsmedel
innan fargen torkar. Anvand en mjuk
borste vid reng5ringen.
OBS!

Rengor filterinsatsen (8) med en
borste. Blas bort mjukgjorda
fargrester med tryckluft och
kontrollera efter skador. Byt om
sa erfordras. Anvand fa 1sade
filterinsatser vid kontinuerlig
anvandning av kraftiga losningsmedel sasom aceton, xylen och
toluen. Se TIllBEH5R.
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RESERVDELSRITNING
Modellerna 210-090, 210-091 och 210-092
Inkl pos.nr 1-12
Modell 104-435
Inkl pos.nr 1-7, 9-12
OBS! Modell 104-435 inkl pos.nr 1-7 och
9-12 men innefattar inte en filterinsats som standard. Valj onskad
filterinsats fran pos.nr B nedan.
Ovriga modeller overensstammer med
104-435, men innefattar ocksa en
filterinsats fran pos.nr B nedan.

POS DET.NR
NR
3/4" NPT(f)
INTAG OCH
UTTAG

5
"

3/B"-16 UNC
MONTERINGSHAL

6~

7-9

8--5,
3~4"-16

7 *104-443
.9

l
0:='"
1

1 104-125
2 104-440
3 104-441
4 100-055
5 172-205
6 *104-445

11

UNF(f) ~ ~
G NGAT HAL
~12
FOR DRANE.
RINGSPLUGG

*10B-1l6
B *10B-1l7
*10B-IIB
9 *104-438
10 *la4~439
11
104-444
12 *104-126

BENliMNING

ANT

INDIKATOROGA
OVERSTROMNINGSVENTIL
FILTERKROPP
SKRUV NR 6 x 1/4"
INSTRUKTIONSSKYLT
a-RING, viton (se tillbehor for a-ring i
etylen-propylen)
O-RINGSTOD i viton (se
til
or for stod
i PTFE )
FILTERINSATS 60 maskor
250 my (210-090)
FILTERINSATS 100 maskor
150 my (210-091)
FILTERINSATS 200 maskor
75 my (210-092)
. FJiiOER
FILTERHUS
a -RING viton
PLUGG 3/4"-16 UNF

* Rekommenderade reservde7ar for 7ager

1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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TILLBEHOR (maste bestallas separat)
O-RINGAR FOR ANDRING
For farger scm inte ar gangbara med
viton.
105-280 O-ring i etylen-propylen
105-279 O-ringsstod i PTFE
BUSSNING 105-276
210 bar MAXIMALT ARBETSTRYCK
3/4"-16 UNF x 1/4" NPT
Ansluter avtappningskranarna 210-657
eller 214-037
i fil terhuset.

LAYOUT MONTERINGSHALEN

---L
.6Smm

I

j

75mm

r

~I-r
-e--e"--.j
-! ~ I
75 mm

11 mm dis. (4)

AVTAPPNINGSKRANAR
350 barMAXIMALT ARBETSTRYCK
Erfordrar bussning 105-276 for att avlasta fargtrycket i filtret.
210-657 1/4" NPT (mbe) och vitontatningar
214-037 1/4" NPT (mbe) och PTFE tatningar

TEKNISKA DATA
114 mm langd
117 mm bredd
287 mm hojd
Vikt 6,6 kg
Max. arbetstryck 210 bar
F16deskapacitet 38 1i ter/mi nut
De lar i kontakt Stal, tenn, viton,
med materialen : rostfritt sUol
Matt
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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 skotsel. Garantin galler for den ursprunglige koparen under en tid av 12 manader fran
inkopsdagen, och den galler endast om utrustningen installeras och anvands i enlighet 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-manadersperioden, kommer den auktoriserade GRACO distributoren 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 distributoren, och det vid GRACO INC's kontroll visar sig att det verkligen foreligger
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 f6religger nagot fel i material
eller arbete, kommer reparationen att utforas till rimlig kostnad. Fran andra hall
kopta enheter, som ingar i utrustningen fran GRACO, har sina tillverkares normala
garantier. I denna utrustning anvanda kemikalier och vatskor, varken tillverkas
eller saljes av oss. Vi ar darfor icke ansvariga for deras egenskaper.
Pa grund av den stora mangfald material, sasom t ex farger, lacker och losningsmedel, och pa grund av olika reaktionsbeteende bar koparen och anvandaren av denna
utrustning, fran materialtillverkaren, inhamta samtliga med hanteringen av vederborandes speciella material sammanhangande fakta, aven sa vitt galler kontakt mellan materialet ifraga och de i utrustningen anvanda tatningarna och metallerna.
Vi papekar uttryckligen att halogeniserade kolvaten i kontakt med aluminium och
galvaniserade delar, som kan finnas i utrustningen, under vissa forhallanden (beroende av tryck, temperatur och koncentration) kan reagera med explosion som
foljd. 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 betraffande manniskor och djur samt vaxter, bor diskuteras och tagas hansyn till.
Denna garanti ar exklusiv och ersatter alla andra garantier (skriftliga, muntliga
eller underforstadda) inklusive garantier om saljbarhet i andra avseenden an vad
som angivits har ovan, och garanti for lamplighet for ett speciellt andamal. Med
undantagfor vad som sagts har ovan avvisar vi uttryckligen alla former av krav
grundade pa direkta eller indirekta skador eller forluster.

