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FARGTRYCKREGULATOR
I ROSTFRITT STAL

105 bar MAX INGAENDE FARGTRYCK
10,5 till 84 bar REGLEROMRADE
Modell 222-121 Serie A
Anvandes i air-assist system for att
finjustera fargtrycket till pistolen.
Reglerventilen ar monterad som en
insats for inabbt byte pa plats.
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SAKERHETSANVISNINGAR

INTRANGNINGSRISK

Allmanna sakerhetsanvisningar
Denna utrustning utvecklar hogt fargtryck. Fargstralen fran pistolen, lackage eller komponenter som brister kan
medfora att farg tranger in genom huden
och kroppsvavnaderna. Detta kan fororsaka mycket allvarliga kroppsskador som
i svaraste fall kan leda till amputation. Fargstank och stank av losningsmedel i ogonen kan ocksa foranleda allvarliga skador.
Rikta ALDRIG pistolen mot nagon person
eller nagon del av kroppen. HALL ALDRIG
handen eller fingrarna over munstycket.
Forsok ALDRIG att "blasa tillbaka"
farg, vilket ar vanligt i ett system
med konventionell sprutpistol for luftsonderdelning. Folj ALLTID anvisningarna for tryckavlastning fore rengoring
eller vid byte av munstycke eller vid
service av nagon del i systemet.
Forsok ALDRIG stoppa eller hindra lackage med handen eller kroppen.
Kontrollera funktionen hos pistolens
alla sakerhetsanordningar fore varje
anvandningstillfalle.
Anvand ALLTID munstycksskydd pa pistolen vid sprutning.
Medicinsk behandling
Om nagon vatska trangt genom huden, sok
omedelbart medicinsk behandling.
Behandla inte skadan som ett enkelt
skarsar. Tala om for lakaren exakt vilken vatska som trangt genom huden.
For behandling, be lakaren ringa GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, tfn 08/90 000.
Sprutpistolens sakerhetsanordningar
Se till att sprutpistolens alla sakerhetsanordningar fungerar tillfredsstallande innan den tas i bruk. Ta inte
bort eller modifiera nagon del pa
sprutpistolen. Detta kan foranleda
funktionsfel och resultera i allvarliga
kroppsskador.

Iaktta storsta forsiktighet nar ett
munstycke byts eller rengores. Om munstycket satter igen under dosering,
folj alltid forst anvisningarna for
tryckavlastning. Sedan kan munstycket
tas bort for rengoring. Torka aldrig
materialuppbyggnad runt munstycket forran trycket ar helt avlastat.
Anvisningar for tryckavlastning
For att minska risken for allvarliga
kroppsskador, ocksa innefattande intrangningsskador orsakade av rorliga
delar, skall alltid dessa anvisningar
foljas nar systemet stangs av, vid
kontroll eller service av nagon del av
utrustningen. Vid installation, rengoring eller byte av munstycke eller narhelst man slutar att spruta skall foljande i akttas:
1 Las pistol ens sakerhetssparr
2 Stang av luft- eller hydraultillforseln till pumpen
3 Stang huvudluftventilen (erfordras i
ett luftdrivet system)
4 Frigor pistol ens sakerhetssparr
5 Tryck av pistolen i en jordad
metallburk avsedd for fargspill
6 Las pistol ens sakerhetssparr aterigen
7 Oppna pumpens draneringsventil i
samma jordade metallburk som ovan
8 Lamna denna kulkikventil oppen tills
utrustningen ar fardig att tas i
bruk igen

Om man misstanker att munstycket e77er
s7angen ar he7t igensatt e77er att
t rycket i nte he 7t har evakuerats en 7i gt
ovanstaende 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.
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FARA VID FELAKTIG ANVANDNING AV UTRUSTNINGEN
All felaktig anvandning av sprututrustningen eller tillbehoren, som overskridande av arbetstrycket, andring av
delar, anvandning av icke forenliga
kemikalier eller farger eller anvandning av slitna eller skadade delar kan
medfora att dessa brister eller sprangs
och detta kan resultera i allvarliga
kroppskador, eldsvada, explosion eller
annan skada pa egendom.

Systemtryck
Denna regulator ar konstruerad for ett
maximalt arbetstryck av 105 bar. Man
skall a11tid strava efter att ligga
under maximalt arbetstryck vid kontinuerlig anvandning av regulatorn. Detsamrna galler for samtliga ingaende komponenter eller tillbehor i systemet.
Bestandighet mot vatskor
Se till att alla farger och losningsmede 1 ar lamp 1 i ga for del arna i kontakt
med vatskan enligt tekniska data pa
sista sidan. En lista over konstruktionsmaterialets kemiska resistens och
feller fargleverantorens information
ger besked om detta.

Andra eller modifiera ALDRIG nagon del
av denna sprututrustning. Detta kan innebara att utrustningen far felaktig
funktion.
KONTROLLERA all sprututrustning regelbundet och repar'era e11er byt ut sl itna
eller skadade delar orne del bart.

------------------------~~-------------------

TYPISK INSTALLATION
Tryckluftregulator
B Avl uftande 1uftkran
C Pump
D Fargfilter med avtappningskran
E Fargledning
F Fargmatning till pistol
G Fargtrycksregulator
H Manometer och avtappningskran for farg
J Air-Assist sprutpistol
K Returtrycksregulator
L Returledning fran pistol
M Cirkulationsledning
N Fargbeha 11 are
A

OBS!
Den typiska installationsritningen som visas ar enbart en vagledning for val
och installation av ett
cirkulationssystem eller
ett direktmatat system.
Kontakta Graco-distributoren for assistans vid systemdesign.
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CIRKULATIONSSYSTEM MED FLERA SPRUTPISTOLER
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INSTALLATION
Montera fargtrycksregulatorerna (G) pa matarledningen (F) till pistolen som visas i den
typiska installationen ovan eller till hoger.
Anslut endast en sprutpistol eller doserventil till varje fargtrycksregulator.

A B

c

Anslut matarledningen for pistolen (F) till
fargtrycksregulatorns 1/4" NPT(f) intag, och
anslut fargslangen fran sprutpistolen (J)
till regulatorns 1/4" NPT(f) uttag.
Se till att flodesriktningen stammer overens
med markeringarna "IN" in och "OUT" ut pa
regulatorns kropp.
Regulatorn har testats med en tunn olja.
Spola igenom hela systemet med ett losningsmedel som passar till materialet som sprutas
eller doseras, prova sedan systemet.

DIREKTMATAD SPRUTPISTOL

DRIFT
1.

2.

OBS!
Det nyinstallerade systemet HASTE
rengoras och tryckprovas noggrant
innan fargen slapps fram till regu~
latorn for att undvika att fororeningar satter igen eller skadar
regul atorn.

A.

OBS!
Fargtrycksregulatorn reglerar
trycket efter regulatorns utlopp.

B.

Om en manometer anvandes (H), sa
skall fargtrycket i sl angenavl astas, innan fargtrycket minskas for
att garantera ratt manometeravlasning.

4.

lett cirkulerande system sa skall
ocksa returtrycksventilen justeras.

5.

Notera installningarna for framtida
bruk.

Anvand ALLTID lagsta tankbara luftoch fargtryck for appliceringen.
Hogt tryck kan fororsaka onodigt
slitage pa munstycke och pump.

DRIFT
1.

Skruva ut regulatorns T-handtag
(vrid moturs) tills fjadertrycket
forsvinner.

2.

Vrid T-handtaget medurs for att oka
fargtrycket.

3.

Justera in lufttrycket pa pumpen
och regulatorns fargtryck for onskad sprutbild. Anvand lagsta tankbara luft- och fargtryck for appliceringen.

5

RENGORING OCH UNDERHAll
Anvisningar for tryckavlastning
For att minska risken for allvarliga
kroppsskador, ocksi innefattande intrangningsskador orsakade av rorliga
del ar, skall alltid des sa anvisning"ar
f5ljas nar systemet stangs av, vid
kontroll eller service av nagon del av
utrustningen. Vid installation, rengoring eller byte av munstycke eller narhelst man slutar att-spruta skall fol. j ande i akttas:
1 Las pistolens sakerhetssparr
2 Stang av luft- eller hydraultillforseln tilT pumpen
3 Stang huvudluftventilen (erfordras i
ett luftdrivet system)
4 Frigor pistolens sakerhetssparr
5 Tryck av pistolen i en jordad
metallburk avsedd for fargspill
6 Las pistol ens sakerhetssparr Aterigen
7 Oppna pumpens draneringsventil i
samma jordade metall burk som ovan
8 Uimna denna kul ki kvent il oppen till s
utrustningen ar fardig att tas i
bruk igen
.

Om man misstanker att munstycket e77er
s7angen ar he7t igensatt e77er att
trycket inte he7t har evakuerats en7igt
ovanstaende 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.
Rengoring
LAT INTE farg stA i ledningen sa
OBS! att pi-gment och fyll nadsmedel
sedimenterar.
Spol a igenom regul atorn nar ovrigasystemet rengores. Innan dess, sa skall
Anvisningarna for Tryckav7astning ovan
foljas, darefter sa oppnas regulatorn
helt genom att vrida T-handtaget moturs
for att frigora ventilen.
[nnan regulatorn tas bort for noggrann
rengoring och kontroll, folj Anvisningarna for Tryckav7astning till vanster.
Tag sedan bort regulatorn och rengor
och kontrollera alla delar.

OBS!
Hantera hardmetalldelar, kula (5), ventil spindel (9) och sate (6) varsamt for
att undvika skador pa dessa. Skador kan
fororsaka dalig tatning och lackage.
Byte av ventilsats
OBS!

Reparationssats 222-140 anvandes
for att byta insatsen i fargtrycksregulatorn. Se sid 7 vilka
delar som Ingar.

1.

Falj Anvisningarna for Tryckavlastning till vanster.

2.

Tag bort insatsen genom att lossa
ventilhuset (1) och dra ut insatsen
ur regulatorhuset (24). Se fig 1 pa
sid 6.

3.

Montera den nya insatsen i regulatorhuset (24). Drag at ventilhuset
(1) med ett moment av 41-47 Nm.

Byte av membran och spindel
1.

Folj Anvisningarna for Tryckavlastning och tag bort regulatorn frin
ledningen.

2.

Tag bort de sex skruvarna (19) fran
regulatorhuset (24). Se fig 1 pi
sid 6.

3.

Tag bort membranet (10). Kontrollera ventilspindelns (9) hardmetallspets efter slitage. Byt om sa erfordras.

4. Sätt i det
5.

nya membranet, med PTFE
sidan vand mot regulat
som visas i fig 1.

Montera ventilspinden (9) och de
sex skruvarna (19). Drag at med ett
moment av 11-11,5 Nm i den folj som
visas ifig 1. Upprepa darefter
momentet 11 - 11,5 Nm pa skruvarna.

OBS! For att undvika lackage i membra-net fororsakat av momentmiss, sa
skall de sex skruvarna (19) dras
en andra gang som foreskrives
ovan.
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FELSOKNINGSSCHEMA
OBS!

For att minska risken for allvarliga kroppsskador, sasom intrangningsskador,
eller skador f6rorsakade av rorliga delar eller elektrisk stot, stank i
ogonen eller pa huden skall alltid Anvisningar for Tryckavlastning pa sid 3
foljas innan rengoring eller service utfores pa regulatorn eller nagon annan
del i systemet, och narhelst sprutning upphor.

PROBLEM

IORSAK

IATGiiRD

Ingen tryckreglering

ISkadat membran (10)

IByt membran, se sid
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I

I

Trycket kryper
over installningen

ISkadat membran (10)

IByt membran, se sid 5

Trycket kryper
under installningen

I

Farg lacker under
huset (16)

I
IFjaderhuset sitter lost
I
I
ISkadat membran (10)

ISkadad ventilspindel (9)

IByt ventilspindel, se sid 5

I
ISatet lacker pga skada eller
Ismuts

I
IByt insatsen (se sid 5)
leller rengor satet

ITom eller igensatt fargledning

IFyll pa eller spola igenom
Ifargledningen
IMontera en regulator for
Ivarje sprutpistol eller
Idoserventil

IRegulatorn anvandes over sin
Iflodeskapacitet, se sista sidan

IDrag at skruvarna (19) i
Iden f6ljd och moment som
Ivisas
IByt membran, se sid 5

24
16

4

~

3

o~o

Gummi
(uppat)

Drag at med
ett moment
av 41-47 Nm
t*

(l)
~

-Ill 6
I

UT

ATDRAGNINGSFOLJD

I

Drag at med ett moment
av 11-11,5 Nm i den
foljd som visas. Upprepa sedan atdragningen.
19

Fig 1
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RESERVDELSRITNING

24

18

Fetta in

17------®
I

, _ _ _ 3'

2'

~Fettain
1•

Drag at med
ett moment
av 41-47 Nm

14~
~

Fetta in

19

Drag at med
ett moment av
11-11,5 Nm i
den fi:iljd som
visas pa sid
6. Upprepa
s~dan atdragmngen.
'VENTILSATS 222-140
Ink1 fo1jande de1ar:
Pos.nr Ant
~

1

1

2
3

1
1

7
8

1
1

4
5
6

1
1
1
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TILLBEHiiR
(maste bestallas separat)

RESERVDELSLISTA
POS
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9**

DET .NR

BENAMNING

183-887
102-982
109-142
183-876
101-680
183-875
107-505
183-885
222-123

VENTILHUS, rostfritt
O-RING, PTFE
FJADER, rostfritt
PACKNING, nylon
KULA, hardmetall
VENTILSATE, haRdmetall
O-RING, PTFE
FJADERHALLARE, rostfr
VENTILSPINDEL, hardmetall och
~fritt
MEMBRAN PTFE med
textilarmerad Buna-N
baksida
KOLVSTYRNING
KOLV
FJADERSTYRNING
FJADER
FJADERHUS
LASMUTTER 3/8"-24 UNF
T-HANDTAG 3/8"-24 UNF
SKRUV 1/4"-20 UNC
REGULATORHUS, rostfr
VARNINGSSKYLT

10** 183-874
12
13
14
15
16
17
18
19
24
25+

183-881
183-883
183-882
109-141
183-880
101-448
222-122
103-926
183-886
185-052

ANT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1

Avtappningskran for Farg 214-037
350 bar MAXIMALT ARBETSTRYCK
Anvandes for att avlasta fargtrycket
vid farguttaget 1/4" NPT(m) kolstal med
PTFE tatningar.
Konsolsats 222-515
For att fasta fargtrycksregulatorn pa
vagn-, burk- eller vaggutrustningar
Manometrar

101-696 0-70 bar TRYCKOMRADE
1/4"-18 NPT(m) tapp
110-182 med dampare
0-140 bar tryckomrade
1/4"-18 NPT(m) tapp
Rordelar till manometrar
166-421
185-281
110-191
110-290

* Ingar i reparationssats 222-140
** Rekommenderade reservdelar for lager
+ Ytterligare varningsskyltar finns
att tillga

------------------------ .....

Nippel 1/4"-18 NPT(m) rostfr
T-ror 1/4"-18 NPT(m) rostfr
Korsror 1/4"-18 NPT(m) rostf
T-ror 1/4-18 NPT(f) rostfr

'--~------------------------- ...,.---------------

FLiiDESDIAGRAM

Testmedia 1000 cPs viskositet

Testmedia 65 cPs viskositet
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DIMENSIONSRITNING
BOTTENVY

1/4"-20
UNC-2B
konsol hal

IN-;-_ _ _ I

Konsolhal

Konsol hal

7.3 In.
(185.42 mm)

1/4"-18 NPT
Intag och
uttag

0.87 In.
(22.1 mm)
1.16 In.

~
--------~-

===---- _____
. _."_-

_--'....;.~_.w.__.!;;.;;_==~

_ _ ....:.._ ..... __

= _______..... ______ _' _________ . :. . _____ _

TEKNISKA DATA
Maximalt ingaende fargtryck
Reglerat tryckomrade
Maximalt fargflode
Vi skositet
Vikt
Delar i kontakt med fargen

105 bar
10,5 - 84 bar
5,7 1iter/min
1-1000 cPs
2 kg
Rostfritt stal SIS 2333 och
2343, PTFE nylon, hardmetall

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 distribut6ren 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 ttll riml ig 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 ber koparen och anvandaren av denna
utrustning, fran materialtillverkaren, inhamta samtliga med hanteringen av vederberandes speciella material sammanhangande fakta, aven sa vitt galler kontakt mellan materialet ifraga och de i utrustningen anvanda tatningarna och metal lerna.
Vi papekar uttryckl igen att halogeniserade kolvaten i kontakt med aluminium och
galvaniserade delar, som kan finnas i utrustningen, under vissa f6rhallanden (beroende av tryck, temperatur och koncentration) kan reagera med explosion scm
feljd. 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, ber 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 fer 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.

