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MONARK PUMPAR 2:1

14 bar MAXI MALT ARBETSTRYCK
7 bar MAXI MALT INGAENDE LUFTTRYCK

•
•
•
•

Modell 223-185 Serie A
for 200 liters fat
Modell 223-186 Ser;e A
kort modell
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FARA VID ANVANDNING AV VATSKOR SOM INNEHALLER HALOGENISERADE KOLVATEN
Anvand aldrig 1,1,I-trikloretan, metylenklorid, andra halogeniserande kolvaten
eller vatskor innehallande sadana losningsmedel i denna utrustning. Anvandning
av sadana material skulle kunna resultera i en allvarlig kemisk reaktion med
explosion och svar kropps- och egendomsskada som foljd.
Kontakta materialleverantoren for information om materialets lamplighet i samband
med aluminium- och zinkdelar.
GRACO, Box 25095, 100 23 STOCKHOLM
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SAKERHETSANVISNINGAR

FARA VID FELAKTIG ANVANDNING AV UTRUSTNINGEN
Allmanna Sakerhetsanvisningar
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
medf5ra 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 innebara att utrustningen far felaktig
funktion.
KONTROLLERA all sprututrustning regelbundet och reparera eller byt ut slitna
eller skadade delar omedelbart.
Systemtryck
Denna pump ar konstruerad for ett maximalt arbetstryck av 14 bar vid ett
ingaende lufttryck av maximalt 7 bar.
Overskrid ALDRIG det maximala arbetstrycket for nagon komponent eller tillbehor i systemet.
Vatskors lamplighet
Se till att alla farger och losningsmedel ar lampliga for delarna i kontakt
med vatskan enligt tekniska data pa
sista sidan. En lista over konstruktionsmaterialets kemiska resistens och
feller fargleverantorens information
ger besked om detta.

FARA NED R6RLIGA DELAR
Rorliga delar kan nypa eller allvarligt
skada fingrar eller andra kroppsdelar.
VIDROR INTE rorliga delar vid uppstartning eller nar utrustningen ar i drift.
Sla ifran kraftkallan och avlasta
trycket enligt Anvisningar for tryckavlastning pa sid 3 innan nagon service
utfors pa sprututrustningen for att
forhindra att pumpen gor nagot extra
pumpslag.

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 iakttas:
1 Stang av lufttillforseln till pumpen
2 Stang av den avluftande luftkranen
(erfordras i systemet)
3 Tryckavlasta genom att trycka av
pistolen i en jordad metallburk avsedd for farg fargspill
4 Oppna pumpens draneringsventil i
samma jordade metallburk
5 Lamna denna ventil oppen tills
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.
Kontroll av slangens jordforbindelse
Ordentlig elektrisk jordning av fargslangen ar av st5rsta vikt for att hAlla hela sprututrustningen jordad. Kontrollera hydraulslangens och fargslangens motstand med intervaller. Om fargslangen inte har maximalt motstand
tryckt pa slangen, skall slangleverantoren kontaktas for uppgift om motstandet. Anvand en motstandsmatare for att
mata motstandet. Om motstandet ligger
utanfor det rekommenderade omradet
skall slangen omedelbart bytas ut. En
icke jordad eller dAligt jordad fargslang ar en potentiell fara. For egen
sakerhet, las anvisningarna under ELDELLER EXPLOSIONSFARA.
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ELD- ELLER EXPLOSIONSFARA

•
•

•
•

Statisk elektricitet alstras av flodeshastigheten pa fargen genom pump, slang
och sprutpistol. Om inte varje del av
utrustningen ar ordentligt jordad, kan
gnistbildning ske och utrustningen kan
utgora en fara. Gnistbildning kan ocksa
ske nar stickkontakten pluggas i eller
ur natspanningen. Gnistor kan antanda
angor fran losningsmedel, den farg som
sprutas, dammpartiklar ochandra lattantandliga substanser, vilken kan
fororsaka brand eller explosion och
resultera i allvarliga kroppsskador och
skador pa fastighet och egendom. Plugga
inte i eller ur nagon kontakt till natspanningen i sprutzonen, om den allra
minsta risk finns att losningsmedelsangor i luften kan antandas.
Om man marker nagon som helst gnista
eller kanner en liten stot SKALL MAN
SLUTA SPRUTA OMEDELBART. Kontrollera
att hela systemet ar ordentligt jordat.
Borja inte spruta igen forran felet ar
atgardat.
Jordning
For att minska risken for statisk
gnistbildning skall sprututrustning i
sprutzonen jordas. KONTROLLERA alltid
de lokala elektriska bestammelserna och
sprututrustningens separata skotselinstruktion for detaljerade jordningsforeskrifter. Se till att systemet ar
anslutet till en ordentlig jordforbindelse.
1. Pumpen: Anvand en jordlina med klammer enligt fig 1.
2. Luft- och fargs7angar: Anvand endast
jordade luftslangar med en maximal
sammanlagd langd av 150 m for att
garantera jordforbindelse. Se vidare Fargslangens jordforbindelse.
3. Luftkompressor: Jordas enligt tillverkarens rekommendationer.

4. Sprutpista7en:
Jordas genom anslutning till en riktigt jordad fargslang och pump.
5.

jordas enligt
lokala bestammelser.
6. Objektet som sprutas: jordas enligt
lokala bestammelser.
Materia7beh~77are:

7. A77a farg- och 7osningsmede7sburkar
jordas enligt lokala bestammelser.
Anvand endast metallbehallare som ar
elektriskt ledande placerade pa en
jordad yta. Placera inte behallaren
pa en icke ledande yta, t ex papper
eller masonit som bryter jordforbindel sen.
8. For att beha77a jordforbinde7sen vid

spo7ning e77er tryckav7astning skall
man alltid hAlla en metalldel av
pistolen/ventilen mot en jordad
metallbehallare och sedan trycka av
pistolen/ventilen.

For att jorda pumpen, lossa jordskruvens lasmutter (W) och b~icka (X). Anslut ena anden pa 1,5 mm jordledning
(Y) i sparet (Z) och dra at lAsmuttern
ordentligt. 5e fig 1. Anslut den andra
anden pa jordledningen med hjalp av en
klammer till riktig jord. Se TILLBEHOR
for jordledning och klammer.
y

x
Fig 1
Sakerhet vid skoljning och rengoring
Fare sko7jning, se ti 11 att hel a ·systemet och spillburken ar ordentligt jordade. 5e Jordning. Folj Anvisningarna
for tryckavlastning pa sid 2 och ta
bart munstycket fran sprutpisto7en. Anvand alltid lagsta mojliga fargtryck
och behA11 kontakten meta11 mot meta11
mellan pistolen och den jordade metallburken under renspolningen for att minska risken for intrangningsskador,
gnistbildning pa grund av statisk
elektricitet och stank.
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TYPISK INSTALLATION

LUFTLEDNING
S A

F

FARGLEDNING

y

E

K

F

F

PRIMM
RETURLEDNING

A Avluftande
1uftkran
B Tryckluftregulator
C Smorjapparat
D Avtappningskran
for farg

E Tryckutjamningstank
F Avstangningskran
for farg
G Fargfilter
H Fargtrycksregulator

SEKUNDAR
RETURLEDNING

J

Sprutpistol for
luftsonderdelning
K Returtrycksregulator
L Pump
R Rusningsskydd

•
•

L

S Luftfilter for
pumpen
T Avstangningskran
for luft
U Luftfilter/Tryck- •
luftregulator
for pistolen
Y Jordledning

•
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INSTALLATION
OBS!

•
•

Referensnummer och bokstaver inom
parentes i texten refererar till
detaljer i figuren och reservdelsritningen.
Se sid 11 och 12 for Tillbehor.

Den typiska installationen ovan ar bara
en vagledning vid val och installation
av nodvandiga extra tillbehor. Kontakta
din Graco-representant for radfragning
nar det galler design av ett system som
passar dina speciella behov.
Dimensionsritning och monteringshal pa
sid 12. Se till att pumpen har ett spel
pa 10 mm fran 200 l-fatets botten.
OBS! Tva tillbehor maste alltid finnas
pa systemet - en avluftande luftkran (A) och en draneringskran (D)
- for attminska risken for allvarliga kroppsskador som intrangningsskador, stank i ogonen och
skador fororsakade av rorliga
delar vid reparation av pumpen.
Luftventi/en evakuerar luften som
ar instangd mellan luftventilen
och luftmotorn efter det att luften stangts avo

•
•

Draneringsventi/en avlastar materialtrycket i pumpdelen, slangen
och pistolen. Att tryckavlasta
genom att trycka av pistolen kan
vara otillrackligt.

Installera luftbehandlingsgruppen i den
ordning som visas i Typisk installation. Montera en russkyddsventil (R)
framfor pumpens luftintag, som automatiskt stanger av pumpen om den borjar
arbeta for fort. En pump som gar for
fort, "rusar", kan ta allvarl ig skada.
Montera en smorjapparat (e) nara pumpens luftintag for automatisk smorjning
av luftmotorn. Satt in ett luftfilter
(S) och en tryckluftregulator (8) for
att ta bort smuts och vat ten fran
tryckluften i ledningen och for att
reglera lufttrycket till pumpen.

Montera en avluftande luftkran (A) efter tryckluftregulatorn, men fore
smorjapparaten for att avlufta innestangd luft mellan kranen och pumpen.
Montera ocksa en tryckluftregulator/
filter (U} pa varje uttag for sprutpistolen (J) for att filtrera och reglera
sonderdelningsluften till pistol en.
Montera avstangningskranar for luft (T)
nar detta ar markerat.
Installera ytterligare en avluftande
luftkran (A) pa luftledningen fore alla
tryckluftstillbehor till pumpen for att
kunna isolera tillbehoren under service.
Pa fargledningen sl(all installeras en
avtappningskran for farg (D), en pulsationsdampare (E) for att minska pulsationer i fargledningen och tva fargfilter (G). Detta filterutforande gar det
mojligt att fortsatta att spruta medan
ett filter rengores. Farguttaget till
varje sprutpistol skall utrustas med en
fargtrycksregulator (H} for separat
fargtryckjustering. Montera avstangni ngskraner for fal"g (F) dar det ar
markerat.
Pa respektive returledning for farg
monteras en returtrycksregulator (K}
efter sista pistoluttaget for att ge
ett konstant returtryck for samtliga
sprutpistoler och erforderligt tryck
for cirkulationen. Installera en avstangningskran for farg (F) pa returledningen for farg fran varje pistol.
Se till att alla luft- och fargslanger
ar riktigt dimensionerade for systemet.
JORDNING
OBS!

Innan pumpen tas i drift, jorda
systemet som beskrives under ELDOCH EXPLOSIONSFARA och Jordning
pa sidan 3.
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DRIFT
Pumpen har fabrikstestats med en SAE 10
olja och olja finns kvar i pumpen for
att skydda den mot korrosion. Olja
fororenar den farg som skall pumpas,
varfor pumpen forst skall skoljas med
ett lampligt losningsmedel.
Om pumpen inte skall monteras i fargfatet, skall packningsmutterns oljekopp
fyllas till halften med Gracos TSLolja. Hall oljekoppen fylld hela tiden
for att forhindra att fargen som pumpas
torkar pa kolvstangen och skadar halspackni ngarna.
Anvand en tryckluftregulator (8) for
att kontrollera fargtrycket och pumphastigheten. Anvand alltid lagsta nodvandiga tryck for att uppna on skat
resultat. Hogre tryck fororsakar storre
slitage och nedfor vanligtvis inte forbattrat sprutresultat.
OBS!

For att minska risken for overbelastning pa trycksidan, som kan
resultera i att komponenter brister och fororsakar allvarliga
kroppsskador, overskrid ALDRIG
7 bar max ingaende lufttryck till
pumpen.

lett cirkulerande system gar pumpen
kontinuerligt och minskar eller okar
hastigheten alltefter fargbehovet tills
lufttillforseln stangs avo
lett icke cirkulerande system, med
tillrackligt tryck pa luften till pumpmotorn, startar pumpen nar sprutpistolen oppnas och stannar mot tryck nar
sprutpistolen stangs.
Om pumpen accellererar och gar for
fort, skall den omedelbart stoppas. En
pump som gar for fort kan ta allvarlig
skada. (En russkyddsventil monterad pa
pumpens luftintag stanger omedelbart av
pumpen om den borjar ga for fort.)
Kontrollera fargbehallaren och fyll pa
om sa erfordras. Fyll upp pumpen for
att eliminera all luft fran systemet
elelr renspola pumpen och tryckavlasta
enligt anvisningarna.

Yard av pumpen vid avstangning

Renspolning

Stang alltid av pumpen i pumpslagets
bottenlage for att forhindra att farg
torkar pa kolvstangen, vilket skadar
halspackningarna.

For att minska risken for skador fororsakade av stank och statisk elektricitet skall alltid pistolen hallas mot
sidan av den jordade spillburken. Anvand lagsta mojliga tryck vid spolning.

Om farger med hardare pumpas, skall
systemet spolas med lampligt losningsmedel inom "potlife-tiden" for
att forhindra att fargen hardnar i
pumpdelen eller slangarna.

...

Justering av kolv och bottenventil
Kolvventilens och bottenventilens kulspel stalls in pa fabrik for att pumpa
medelviskosa material, t ex farg for
sprutapplicering. Se separat bruksanvisning 307-983 for pumpdelen for justering av ventilerna till lagre respektive hogre viskositet.

UNDERHALL - SKOTSEL AV PUMPEN

OBS!
Folj alltid Anvisningar for tryckavlastning pa sid 7, nar sprutningen
upphor och fore kontroll eller reparation av nagon del i systemet, for
att minska risken for allvarliga
kroppss kador.

4It

Rostskydd for pumpar i kolstAl
OBS!
Vatten och aven luft med hog relativ
fuktighet kan fororsaka att pump en korroderar. For att forhindra korrosion
skall pumpen ALDRIG lamnas fylld med
vatten eller luft. Efter renspolning
skall pumpen ater skoljas med lacknafta
eller nagot petroleumbaserat losningsmedel, tryckavlastas och lamnas med
lacknaftan kvar i pumpen. Folj noggrant
Anvisningar for tryckavlastning. sid 7.

...
4It
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SERVICE
OBS!
Anvisningar for tryckavlastning
For att minska rlsken for allvarliga
kroppsskador, ocksA Innefattande in-

trangningsskador orsakade av rorliga

•
•

delar, skall alltid dessa anvisningar
faljas 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 iakttas:
1 Stang av lufttillfarseln till pumpen
2 Stang av den avluftande luftkranen
(erfordras i systemet)
3 Tryckavlasta genom att trycka av
pistolen I en jordad metallburk
avsedd for farg fargsplll
4 oppna pump ens draneringsventll
samma jordade metallburk
5 Lamna denna ventil oppen tills
utrustningen ar fardig att tas
bruk igen

Om man mfsstanker att munstycket e1ler slangen ar helt igensatt eller
att trycket inte helt har evakuerats
enligt ovanst~ende anvisningar, kan

man MYCKET FORSIKTIGT lossa koppling·
en pa fargslangen och avlasta trycket
successivt for att sedan lossa helt
for full tryckavlastning. Nu kan munstycket eller slangen rengoras.
OBS!
Rorliga delar kan skada fingrarna el·
ler nagon annan kroppsdel, som i
varsta fall kan leda till amputation.
Luftmotorns kolv (bakom luftmotorns
tackplatar) rar sig nar luft tillfors
luftmotorn. Darfor far pumpen ALDRIG
anvandas med luftmotorns tackplAtar
borttagna. Att lata luftmotorn ga med
dessa platar borttagna kan medfara
fara for allvarllga skador pa flngrarna, om de fastnar i den rorliga

luftmotorkolven. Innan service eller
kontroll av pump en utfares maste Anvisningarna for tryckavlastning bredvid faljas for att forhindra att pumpen gor ett oavsiktligt pumpslag.

FELSHKNINGSSCHEMA
ORSAK

PROBLEM
Pumpen arbetar Inte

ATGlIRD

I Igensatt ledning eller otillI racklig lufttillforsel
I Otillrackl. lufttryck, stiing-

Rengar eller aka flodet

aka trycket.
da eller igensatta ventiler
Oppna, reng6r
Rengor
I Igensatt farglednlng,
I igensatta ventiler
I Trasig luftmotor
Utfar service, se 307-043
Torkad farg pa kolvstangen
Utfor service
--------------------------------------------------------------------Pump en arbetar men
I Igensatt ledning eller otillRengar eller oka flodet
trycket lAgt vid badal racklig lufttillforsel
sl agen
I at III rackl. 1ufttryck, stangOka trycket.
appna, rengar
da eller igensatta ventiler
I Slut pA farg
I Fyll pa fiirg
Igensatta fargledning/ventilerl Rengor
I Kolv- och bottenventH
I Justera, se 307-983
behaver justeras
I Packnlngsmuttern for hart at- I Lossa
I dragen
I
II
Los packningsmutter eller
I
Dra at eller byt packslitna packningar
ningar, se 307-983

I
I

•
•

I

I
I

I

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

Pumpen arbetar men
I Oppen eller sliten
trycket ar lagt vid I bottenvent il
nedatgaende pumpslag I

Rengor eller gar service

oppen kolvventil. Sliten kolv I Rengar eller g5r service
Pumpen arbetar men
I
trycket ar lagt vid I eller slitna kolvpackningar
uppatgaende pumpslag I
I

------------------.---- .... -------------------------------,.---------------

Pumpen arbetar - men
orege 1bundet.
Den kaviterar.

Fargen har tagit slut.
Oppen eller sliten bottenventil e1. slitna halspackningar
Kolv- och bottenventil
behover justeras

I
I
I
I
I

Fyll pa.
Reng6r eller utfar
service
Justera, se 307-983
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SERVICE (forts)
Demontering av pumpdelen
OSS!

For service pa pumpdelen, se
sk5tselinstruktion 307-983.

Demontering
1. Spola igenom pumpen om det ar moj1igt. Stanna pumpen sedan i pumpslagets nedre 1age. Folj Anvisningarna
for tryckavlastning pa sid 7.
2. Lossa luft- och fargs1angarna. Tag
bort pumpen fran sitt montage.
3. Skruva bort kopplingsmuttern (M)
fran ko1vstangen (N), se fig 2.
4. Skruva bort den nedre 1asmuttern
(9) fran matarroret (11).
5. Skruva bort unionkopp1ingen (P) fran
matarroret (12).

OSS!
Om monteringsroret (11) och (12) ska
tas bort spann da fast bandtangen
nara luftmotorbasen for att forhindra
att gangorna i luftmotorbasen tar
skada. Anvand lasvatska pa rorens utvandiga gang~r vid atermonteringen.

Atermontering
1. Orientera pumpdelens farguttag mot
1uftmotorns 1uftintag och respektive
monteringsror (11) och (12). Ganga
pa den fivre lasmuttern (9) pa
returroret (11) nagra varv. Drag
fast unionkopplingen (P) pa matarroret (12) och drag at med ett
moment av 88-101 Nm. Se fig 2.
2. Satt ihop forbinde1sestangen (4) med
ko1vstangen (N) och justera 1asmuttrarna (9) pa returroret (11) for att
rikta in forbindelsestangen med
ko1vstangen. Drag at 1asmuttrarna
ordent1igt, var aktsam sa att inte
instal1ningen andras.
Drag at kopp1ingsmuttern (M) pa
kolvstangen (N).
Atermontera pumpen och anslut fargoch luftslangarna.
Oppna lufttillffirseln till luftmotorn och lat pumpen ga sakta. Justera lasmuttrarna (9) pa returroret
(11) om sa erfordras tills pumpen
gar mjukt vid minsta lufttryck till
pumpen. Dra at lasmuttrarna ordentligt.
Satt tillbaka jordledningen om den
togs bort under reparationen.
Fyll smfirjkoppen till 1/3 med Graco
TSL olja for smorjning av hal spackningarna.

•
•

•

•
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RESERVDELSRITNING

RESERVDELSLISTA

Modell 223-185 Serie A
Monark pump 2:1 for 200 1 fat
Inkl pos.nr 1 - 12

1

•
•
8

11

~
-

•
•

~~

INGAR I PUMP-

DELEN (3)
DRAG AT MED

ElT MOMENT

AV 88-101 Nm

9
7

3

POS DET .NR BENAMNING
ANT
1 206-955 MONARK LUFTMOTOR
1
(se 307-043)
3 223-177 PUMPDEL se 307-983
1
4 205-549 FORBINDELSESTANG
1
463,6 mm lang
6
100-579 SAXPINNE
1
7 162-648 LASBRICKA, tandad
2
8 156-082 O-RING, nitrilgummi
1
9 160-026 LASMUTTER 3/4"
2
11
162-646 RETURROR 644,5 mm lang 1
12 162-647 MATARROR 515,9 mm lang 1
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RESERVDELSRITNING

RESERVDELSLISTA

Modell 223-186 Serie A
Monark pump 2:1 kort modell
Inkl pos.nr 1 - 12

pas DET .NR
1
3
4
6
7
8
9

1

11

12

BENJiMNING

ANT

206-955 MONARK LUFTMOTOR
(se 307-043
223-177 PUMPDEL se 307-983
219-071 FORBINDELSESTANG
144,5 mm lang
100-579 SAXPINNE
162-648 LASBRICKA, tandad
156-082 O-RING, nitrilgummi
160-026 LAsMUHER 3/4"
181-120 RETURROR 325,4 mm lang
181-121 MATARROR 196,9 mm lang

1
1
1
1
2
1
2

•
•

1
1

12
8

11

4
~ INGAR I PUMPo
DELEN (3)
DRAG AT NED
ElT MOMENT
AV 88-101 Nm

9
7

3

•
•
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TILLBEHIiR (mciste bestall as Sepal"at)
JORDKLAMMER 103-538
JORDLEDNING 208-950
7,5 m langd, 1,5 mm 2

LUFTFILTER OCH TRYCKLUFTREGULATOR
202-660
12,6 bar MAX ARBETSTRYCK
Med manometer och tva 1/4"NPT(m) uttag
med kranar. 50 mikron filterelement
med 100 mesh intagsfilter. 1/2"NPT(f)
luftintag.

SMORJAPPARAT 214-848
17,5 bar MAX ARBETSTRYCK
1/2" NPT(f) in- och ut70pp

•
•

LUFTFILTER 106-149
17,5 bar MAX ARBETSTRYCK
1/2" NPT(f) in- och utlopp

TRYCKLUFTREGULATOR 207-468
14 bar MAX ARBETSTRYCK
1/2" NPT(f) intag och
3/8" NPT(m) uttag

FilRGKRAN
35 bar MAX ARBETSTRYCK
208-630 1/2" NPT(m) x 3/8" NPT(f)
(kolstcil med PTFE tatning)
210-071 3/8" NPT(m) x 3/8" NPT(f)
(rostfritt steil med PTFE
tatning)

AVLUFTANDE LUFTKRAN 107-142
21 bar MAX ARBETSTRYCK
Avluftar innesluten luft i ledningen
mellan luftmotorn och denna kran nar
den stangs
1/2" NPT(m x f)

RETURTRYCKREGULATOR 205-122
13 bar MAX ARBETSTRYCK
0-13 bar reglerat returtryck i ett cirkulerande system for varje sprutpistol
samtidigt som ratt fargtryck hAlls for
cirkulation. 7,6 l/min max flode.
3/8" NPT(m) intag och 3/8" NPT(f)
uttag.

•
•

RUSSKYDDSVENTIL 215-362 3/4"NPT(f)
12 bar MAX ARBETSTRYCK
.
Stanger av lufttillforseln till pumpen
nar den accellererar over sitt installda varde, vilket kan handa p 9 a en tom
fargburk eller en trasig luftslang.
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TIllBEHHR (forts)
FARGTRYCKRETUlATOR
17,5 bar MAX ARBETSTRYCK
I cirkulerande system eller direktmatade system for reglering av fargtrycket
till sprutpistol. 3/8" NPSM(f) intag
och 3/8" NPSM(m) och 3/8" NPSM(f) uttag
203-831 kolstal, 0-4 bar reglerat
fargtryck, 7,6 l/min max flode
209-030 rostfritt stal, 0,4-7 bar reglerat fargtryck, 11,3 l/min
max flode

PUlSATIONSDAMPARE
Reducerar pulsationer i fargledningen
1/2" NPT intag
209-011 rostfritt stal,
r21 bar MAX ARBETSTRYCK
~.
205-924 kolstal,
17,5 bar MAX ARBETSTRYCK
FATlOCK 203-723
For montage av pumpar for oppna 200 1
med hal for omrorare

OMRHRARE 203-711
For 200 1 fat till lock 203-723

•
•

lJUDDAMPARSATS 214-873
Monteras pa befintliga tackplatars
plats.
DIMENSIONSRITNING

MATTSKISS FHR MONTERINGSHAl

•
•

15.38 In.
(391.1 mm)

Modol 223-185:
47.88 In.
(1216.1 mm)
ModoI223-186:
35.38 In.
(898.6 mm)
Modol 223-185:
32.5 In.
(825.5 mm)
Model 223-188:
20.0 In.
(508.0 mm)

3/4 npl(1)

ANVAND MONTERINGSTATNING 161-322
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FLIiDESDIAGRAM
Utgaende fargtryck - svart kurva
Luftforbrukning
- gra kurva

Pumpen kan vara i drift upp
upp till skuggat omrade

scfm
rri'/mln

Pumpslag/min (dubbel)

bar psi
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•
•
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FARGFLIiDE (testmedia SAE 10 olja)
Att flnna r~tt utg~ende fartryck (bar)
vid ett specifikt fargf16de (l/min) och
IngAende 1ufttryck (bar):
1. Sok upp on skat fargf16de 1angs
batten pa dlagrammet.
2. F61j en vertika1 1inje tills den
skar den onskade kurvan for utgAende fargtryck (svart). F61j horlsonte11t till vanster for att utlasa
utgAende fargtryck.

2.0
0.056

Att flnna rUt luftforbrulmlng (m3/mln)
vld ett specifikt fargf16de (l/min) och
ingAende 1ufttryck (bar):
1. S6k upp onskat fargf16de langs
batten pA diagrammet.
2. F61j en vertlka1 11nje tills den
skar den 6nskade kurvan for luftforbrukning (grA). F61j horisontel1t till hager for att utlasa
1uftforbrukningen.

TEKNISKA
Maximalt ingaende lufttryck
Maximal arbetstryck
Max vid fargflode kontinuerlig drift
Fargintag
Farguttag
Luft i ntag
Vikt
Delar i kontakt med fargen

DATA
7
14 bar
22,8 1/min vid 60 pumps1ag/min
1 1/2" NPT(f)
1" NPT(f)
3/8" NPT (f)
18,1 kg
F6rbinde7sestangen matar- och
returror: Fornicklat kolstal
Pumpde7en enligt 307-983

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 foreligger 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 bor 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 materia1ti11verkaren.

•

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
undantag for vad som sagts har ovan avvisar vi uttryckligen alla former av krav
grundade pa direkta eller indirekta skador eller forluster.

•
•
•
•

•
•
•
•

