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SAKERHETSANVISNINGAR 

INTRiiNGNINGSRISK 
Allmanna sakerhetsanvisningar 
Denna utrustning utvecklar hogt farg-
tryck. Fargstralen fran pistolen, lack-
age eller komponenter som brister kan 
medfora att farg tranger in genom huden 
och kroppsvavnaderna. Detta kan foror-
saka mycket allvarliga kroppsskador som 
i svaraste fall kan leda till amputa-
tion. Fargstank och stank av losnings-
medel i ogonen kan ocksa foranleda all-
varl iga 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 luft-
sonderdelning. Folj ALLTID anvisningar-
na for tryckavlastning fore rengoring 
eller vid byte av munstycke eller vid 
service av nagon del i systemet. 

Forsok ALDRIG stoppa eller hindra lack-
age med handen eller kroppen. 

Kontrollera funktionen hos pistolens 
alla sakerhetsanordningar fore varje 
anvandningstillfalle. 

Anvand ALLTID munstycksskydd pa pisto-
len 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 vil-
ken vatska som trangt genom huden. 

For behandling, be lakaren ringa GIFT-
INFORMATIONSCENTRALEN, tfn 08/90 000. 

Sprutpistolens sakerhetsanordningar 
Se till att sprutpistolens alla saker-
hetsanordningar fungerar tillfredsstal-
lande 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 mun-
stycket satter igen under dosering, 
folj alltid forst anvisningarna for 
tryckavlastning. Sedan kan.munstycket 
tas bort for rengoring. Torka aldrig 
materialuppbyggnad runt munstycket for-
ran trycket ar helt avlastat. 

Anvisningar for tryckavlastning 
For att minska risken for allvarliga 
kroppsskador, ocksa innefattande in-
trangningsskador orsakade av rorliga 
delar, skall alltid dessa anvisningar 
foljas nar--systemet stangs av, vid 
kontroll eller service av nagon del av 
utrustningen. Vid installation, rengo-
ring eller byte av munstycke eller nar-
helst man slutar att spruta skall fol-
j ande i akttas : 

I Las pistol ens sakerhetssparr 
2 Stang av luft- eller hydraultillfor-

sel n ti 11 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 ater-

igen 
7 Oppna pumpens draneringsventil i 

sarnrna jordade metallburk som ovan 
8 Lamna denna kulkikventil oppen tills 

utrustningen ar fardig att tas i 
bruk igen 

Om man misstiinker att munstycket e77er 
slangen iir helt igensatt eller att 
trycket inte helt har. evakuerats en7igt 
ovanstaende anvisningar, kan.man MYCKET 
FORSIKTIGT lossa kopplingen pa farg-
slangen och avlasta trycket successivt 
for att sedan lossa helt for full 
tryckavlastning. Nu kan munstycket el-
ler slangen rengoras. 
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FARA VID FELAKTIG ANVANDNING AV UTRUSTNINGEN 

All felaktig anvandning av sprututrust-
n i ngene 11 er till behiiren, som iiverskri-
dande av arbetstrycket, andring av 
delar, anvandriing av icke fiirenliga 
kemikalier eller farger eller anvand-
ning av slitna eller skadade delar kan 
medf6ra att dessa brister eller sprangs 
och detta kan resultera i allvarliga 
kroppskador, eldsvAda, explosion eller 
annan skada pa egendom. 

Andra eller modifiera ALDRIG nagon del 
av denna sprututrustning. Detta kan in-
nebara att utrustningen far felaktig 
funkt ion. 

KONTROLLERA all sprututrustning regel-
bundet och reparera eller byt ut slitna 
eller skadade delar omedelbart. 

Systemtryck 
Denna regulator ar konstruerad fiir ett 
maximalt arbetstryck av 140 bar. Man 
skall alltid strava efter att ligga 
under maximalt arbetstryck vid kontinu-
erlig anvandning av regulatorn. Detsam-
ma galler for samtliga ingaende kompo-
nenter eller tillbehiir i systemet. 

Bestandighet mot vatskor 
Se till att alla farger och liisningsme-
del ar lampliga fiir delarna i kontakt 
med vatskan enligt tekniska data pa 
sista sidan. En lista iiver konstruk-
tionsmaterialets kemiska resistens och 
/e 11 er fargl everantiirens i nformat ion 
ger besked om detta. 

---- - - - ...... --,-=----;-..<='-~------------....;-----...;;~-.---~....;.-~--------~----------------

A Tryckluftregulator 
B Avluftande -luftkran 
C Pump 
D Fargfilter med avtapp-

ningskran 
E Fargledning 
F Fargmatning till pistol 
G Fargtrycksregulator 
H Manometer och avtapp-

ningskran for farg 
J Air-Assist sprutpistol 
K Returtrycksregulator 
L Returledning fran pistol 
M Cirkulationsledning 
N FargbehA 11 are 

OBS! 
Den typiska installations-
ritningen som visas ar en-
bart en vagledning fiir val 
och installation av ett 
cirkulationssystem eller 
ett direktmatat system. 
Kontakta Graco-distributo-
ren fiir assistans vid sys-
temdesign. 

TYPISK INSTALLATION 
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CIRKULATIONSSYSTEM MED FLERA SPRUTPISTOLER 



INSTALLATION 

Montera returtrycksregulatorn (K) i 
sprutpistolens returledning (l) som 
visas i den Typiska installationen ovan 
eller till hoger. Anslut returslangen 
fran pistolen (l) till returtrycksregu-
latorns 3/8" NPT(f) intag, och retur-
ledningen (l) till regulatorns uttag. 
SE TILL att flodesriktningen stammer 
overens med markeringarna "IN" in och 
"OUT" ut pa regulatorns kropp. 

Om mer an en sprutpistol anvandes, sa 
skall en returtrycksregulator (K) in-
stalleras i den cirkulerande ledningen 
(M) efter sista pistolen for att upp-
ratthalla ratt systemtryck. 

OBS! De tva 1/4"-20 monteringshalen pa 
sidan av ventilhuset ar avsedda 
for montage av ventilen nar en bart 
fargslangar anvandes. 

Regulatorn har testats med en tunn 
olja. Spola igenom hela systemet med 
ett losningsmedel som passar till far-
gen som sprutas, prova sedan systemet. 
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OBS! 
Det nyinstallerade systemet maste reng-
oras och tryckprovas noggrant innan 
fargen slapps fram till regulatorn for 
att undvika att fororeningar satter 
igen eller skadar regulatorn. 
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DIREKTMATAD SPRUTPISTOL 

--------------------------~--------"...-------------------~-------------...,. 

DRIFT 

OBS! Fargtrycksregulatorn reglerar 
trycket efter regulatorns utlopp. 

1. Skruva ut regulatorns T-handtag 
(vrid moturs) tills fjadertrycket 
forsvinner och fullt fargflode 
tillats. 

2. Vrid T-handtaget medurs for att oka 
returtrycket och moturs for att 
minska detta. 

3. Justera in lufttrycket pa pumpen 
och regulatorns fargtryck for basta 
sprutbild och ratt cirkulations-
hastighet av fargen. Anvand lagsta 
tankbara luft- och fargtryck for 
appliceringen. 

4. Drag at lasmuttern (3) for att lasa 
installningen. 

5. Notera installningarna for framtida 
bruk. 
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RENGORING OCH UNDERHALL 

Anvisningar for tryckavlastning 
For att minska risken for allvarliga 
kroppsskador, ocksa innefattande in-
trangningsskador orsakade av rorl iga 
delar, skall alltid dessa anvisningar 
foljas nar systemet stangs av, vid 
kontroll -ell er service a-v-nagon del av 
utrustningen. Vid installation, rengo-
ring eller byte av munstycke eller nar-
helst man slutar att spruta skall fol-
jande iakttas: 

1 _ U.s pi stol ens sakerhetssparr 
2 Stang av farg- ochluftflodet till 

pistolen 
3 Frigor pistolens sakerhetssparr 
4 Tryck av pistolen i en jordad 

metallburk avsedd for fargspill 
5 Las pistolens sakerhetssparr ater-

igen 
6 Oppna pumpens draneringsventil i 

samma jordade metallburk som ovan 
7 Lamna denna kulkikventil oppen tills 

utrustningen ar fardig att tas i 
bruk i gen 

Om man misstanker att munstycket e77er 
s7angen ar he7t igensatt e77er att 
trycket tnte he7t har evakuerats en7tgt 
ovanstaende anvisningar, kan man MYCKET 
FORSIKTIGT lossa koppl ingen pa fiirg-
slangen och avlasta trycket successivt 
for att sedan lossa helt for full 
tryckavlastning. Nu kan munstycket el-
ler slangen rengoras. 

Rengoring 

OBS! LAT INTE fargpigment eller binde-
medel sedimentera i systemet-

Spala igenom returtrycksregulatorn nar 
ovriga systemet spolas. Innan spolning, 
sa skall Anvisningarna for Tryckav7ast-
ning ovan foljas, darefter oppnas regu-
1 atorn helt genom att vrida T -handtaget 
maturs ad s lappa pa fj adertrycket. 

Innan returtrycksregulatarn tas bart 
for noggrann rengoring och kontroll, 
folj Anvisningarna for Tryckav7astning 
ovan. Tag sedan bort ventilen och ren-
gor och kontrollera alla delar. 

OBS! 
Lat inte farg eller losningsmedel sta 
st ill i systemet nagon 1 angre tid. Farg 
kan torka pa ventilspindeln och lacka 
vid spindeltatningen. Om lackage har 
uppstatt, demontera och rengor ventilen 

OBS! 
Hantera hardmetalldelarna, ventilspin-
deln (2) och satet (10) varsamt for att 
undvika att de skadas. Skador fororsa-
kar dalig funktion och lackage. 

Byte av sate och ventilspindel 

OBS! Bestall reparationssats 223-016 
for serice pa returtrycksregula-
torn fran systemet. 

1. Folj Anvisningarna for Tryckavlast-
ning. Tag sedan bort returtrycksre-
gulatorn fran systemet. 

2. Skruva bort regulatorkroppen (11) 
fran ventilhuset (1). 

3. Tag bort ventilsatet (10), fjadern 
(8) och O-ringarna (7,9) fran regu-
1 a torkroppen. 

4. Tag bort hallarringen (6), ventil-
spindelnalen (17) och ventilstoppet 
(5) fran regulatorhuset (1). 

5. Tag bort lasmuttern (3) fran ven-
tilspindeln (2). 

6. Tag bort ventilspindeln (2) genom 
att anvanda en skruvmejsel i sparet 
pa spindeln. 

7. Rengor och kontrollera alla delar. 
Byt alla O-ringar med de som ingar 
i reservdelssatsen 223-016. Var 
noga med att fetta in alla O-ringar 

8. Placera O-ringen (4) pa ventilspin-
deln (2) och montera ventilspindeln 
i ventilhuset (1). 

9. Montera vent il stoppet (5) pa ven-
tilspindelns (2) smala diameter. 
Satt in vent il spi ndenna 1 en (17) med 
den smala delen i ventilspindeln. 



10. Placera hallarringen (6) i ventil-
huset (l). 

11. Montera fjadern (8), O-ringen (9), 
ventilsatet (10) och hallarringen 
(6) i ventilkroppen (11). 

12. Placera O-ringen (7) pa ventilkrop-
pen (11). Skruva in ventilkroppen i 
ventilhuset (1). 

RESERVDELSLISTA 

POS DET.NR BEN)\MNING ANT 

1 183-953 VENTILHUS 1 
2 183-955 VENTILSPINDEL 1 
3 110-005 LAsMUTTER -24UNF 1 
4* nO-004 O-RING, 1 
5 185-174 VENTI LSTOPP 1 
6 183-947 HALLARRING 1 
7* 110-135 O-RING,  1 
8 110-130 FJADER 1 
9* 104-319 O-RING,  1 

10* 183-951 VENTI LSATE 1 
11 183-954 VENTILKROPP 1 
12+ 185-052 VARNINGSSKYLT 1 
17* 183-950 VENTILSPINDElNAL 1 

* Ingar i reparationssats 223-016 
+ Ytterligare varningsskyltar finns 

att tillga 

REPARATIONSSATS 223-016 
(maste bestallas separat) 
Inkl f61jande pos.nr: 

Pos.nr 
4 
7 
9 

10 
17 

Antal 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

3---@ 
6 

2 

Anvand las-
__________ va~ska pa 

gangorna 

017--e 
04 ~ Fetta in 
~. 5-----e 

6--® 
010---e:1 

11 

07 ----0---- Fetta in 
*9 ~ ------©/ 

Anvand Hs-
vatska pa 
gangorna 
och drag at 
med ett 
moment av 
41-47 Nm 

PTFE

PTFE

PTFE



3/8" -18NPT 
i ntag 0 rrttag 

2.5 In. 
(63.5 mm) 

1.3 In. 
(33 mm) 

DIMENSIONSRITNING 

4.75 In. 
(120.7 mm) 

,~ __ 1.99 In. 
,- (50.5 mm) 

BOTTENVY 

Konsol hal 

7 

1/4" -20 
UNC-2B hal 
for monte-
ringskonsol 

0.87 In. 
(22.1 mm) 

----------------------------------------------------------------------

TILLBEHilR 

Monteringskonsol 222-515 
for att montera returtrycksregulatorns 
pa vagn, burklock eller vaggkonsol 

Manometer 101-696 
0-210 bar TRYCKOMRADE 

Rordelar till manometrar 

102-901 T-ror 3/8" NPT(f) 
168-160 Bussning 3/8"NPT(m) xI4"NPT(f) 
166-469 Nippel 3/8" NPT(m) 

Max 

TEKNISKA DATA 

ingaende fargtryck 
Regl eromrade 

Maxima It flode : 
vid 135 
Vikt 

Delar i kontakt 
med fargen : 

140 bar 
o - 140 bar 
17 1 iter/min 
cPs vi skositet 
1,06 kg 

 rost-
fritt sUl SIS 
2333, hardme-
tall, rostfr 

PTFE
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GARANT! 

GRAtO INC. garanlerar aU all utrustning sam tillverkats av f5retaget och bar des~ 
namn iir fri fran fel i material och tillverkning under normal anviindning och skat-
sel. Garantin galler for den ursprunglige koparen under en tid av 12 manader fran 
ink6psdagen, och den galler endasl om utrustningen inslal1eras och anvands i en-
lighet mcd fabrikens rekommendationer. Garanti" omfattar inte skador el1er slilage 
sam vallals av felaktig anvandning, slitskador, korroslon, f6rsurrroelse, olyr.kor, 
felaktig installatfon eller ingrepp som paverkar den normaTa funktionen. 

For den handelse nagra fel konstateras pa GRACO utrustning som levererats inom den 
ovan namnda 12-manadersperioden. Kommer den auktoriserade GRACO distributoren sam 
levererat utrustningen att gratis reparera eller byta 
ut sadana felaktiga delar, am de sands fn med betald frakt tilT fabriken eller den 
auktoriserade GRACO distributoren, och del vid GRACO IIlC's kontroll visar sig att 
det verklfgen foreligger fel i material eller tillverkning. am alltsa ett material 
eller t i llverkningsfel konstaterats, 
Kommer detta atl avhjalpas och delen returneras med betald frakl inom 
Sverige. Om undersokningen visar att del inte foreligger nagot fel i material el-
ler arbete, Kommer reparationen att utf6ras till rimlig kostnad. Fran andra hall 
ki:ipta enheter, som Ingar i utrustningen fran GRACO, har sina til1verkares normaTa 
garantier. 

I denna utrustning anvanda kemikalier och vatskor, varken tillverkas eller saljes 
av ass. Vi ar darfor icke ansvariga for deras egenskaper. 

P;i grund av den stora mangfald material, sasom t ex Farger, lacker och losningsme-
del, och pa grund av olika reaktionsbeteende bar koparen och anvandaren av denna 
utrustning, fran materialtillverkaren, inhamla samtliga med hanteringen av verler-
borandes speciella material sammanhangande fakta, aven sa vitt galler kontakt mel-
l~n 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 ulrustningen, under vissa fBrha1tanden (be-
roende av tryck, temperatur och koncentration) kan reagera med explosion som 
foljd. Narmare uppgffter 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 mallniskor och djur samt viixter, bar 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. !1ed 
undantag for vad som sagts har ovan avvisar vi uttrycklfgen alla former av krav 
grundade pa direkta eller indirekta skador eller forluster. 

2000 psI (140 bar) 

1000 psI (70 bar) 

300 psI (21 bar) 




