
Instrukcje

Listwa olejowa do 
przep³ywomierzy 
Matrix® 5 i Matrix® 15 3A2124E

- Do trwa³ego mocowania przep³ywomierzy Matrix - 

Nr modelu: 255370 — Przygotowanie przep³ywomierzy Matrix 5 i Matrix 15 
do instalacji na listwie olejowej
Nr modelu: 256719 — Listwa dozowania oleju 
Nr modelu: 257556 — Zestaw panelu przedniego 

Wa¿ne instrukcje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Nale¿y przeczytaæ wszystkie ostrze¿enia i instrukcje 
zawarte w niniejszej instrukcji obs³ugi oraz w instrukcji 
obs³ugi 313046 przep³ywomierza. Niniejsz¹ instrukcjê 
obs³ugi nale¿y zachowaæ.
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Instrukcje dotycz¹ce instalacji
Opisane dalej czynnoœci 1–10 dotycz¹ wy³¹cznie 
pierwszej instalacji. Numery referencyjne znajduj¹ce 
siê w tych instrukcjach mo¿na znaleŸæ w temacie 
Czêœci na stronach 9 i 10.

Instalacja wy³¹cznie zestawu panelu 
przedniego 257556
UWAGA: W przypadku u¿ywania zestawu listwy 
dozowania oleju nr 256719 nale¿y pomin¹æ punkt 1.

1. Aby zmodernizowaæ istniej¹c¹ listwê olejow¹ 
i dostosowaæ j¹ do monta¿u przep³ywomierzy 
Matrix, za³ó¿ elementy dystansowe (201) miêdzy 
listwê olejow¹ (A) a panel przedni (203) (RYS. 1). 

Wszystkie przep³ywomierze Matrix z 
wyj¹tkiem modelu Matrix 15: 257539.
UWAGA: W przypadku przep³ywomierza Matrix 15 
nr 257539 nale¿y pomin¹æ punkt 2.

2. Wymontuj z przep³ywomierza po³¹czenie obrotowe 
(a), element dystansowy (b) i uszczelkê okr¹g³¹ (c) 
(RYS. 2). Ponownie za³ó¿ element dystansowy (b).

Wszystkie instalacje przep³ywomierzy 
Matrix i listwy olejowej
3. Za³ó¿ uszczelkê okr¹g³¹ (16) na ³¹cznik grodziowy 

(3) (patrz RYS. 3).

4. Zamocuj przep³ywomierz w imadle (RYS. 4).

5. Za³ó¿ ³¹cznik grodziowy (3) we wlocie 
przep³ywomierza (RYS. 5). Dokrêæ mocno kluczem.

RYS. 1

RYS. 2

201

ti12216a

A

203

b

a
ti12217a

RYS. 3

RYS. 4

RYS. 5

3

16

ti12218a

3

ti12219a
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6. Za³ó¿ ³¹cznik (4) w wylocie przep³ywomierza 
(RYS. 6). Mocno dokrêæ ³¹cznik kluczem.

7. Za³ó¿ wspornik (8) na gwint ³¹cznika 
grodziowego (3). Prawid³owe ustawienie 
wspornika wzglêdem przep³ywomierza pokazano 
na RYS. 7. W prawid³owym ustawieniu wspornika 
jest równie¿ pomocna procedura opisana 
w punktach a–b (poni¿ej).

a. Wyjmij przep³ywomierz z imad³a i ustaw go 
przedni¹ czêœci¹ skierowan¹ w dó³ na miêkkiej 
powierzchni, tak aby wspornik by³ ustawiony 
prostopadle do wierzchu sto³u (patrz RYS. 7).

b. Wyrównaj wspornik (8) z przep³ywomierzem, 
upewniaj¹c siê, ¿e wspornik jest ustawiony 
równolegle do przedniej czêœci 
przep³ywomierza oraz prawid³owo zorientowany 
do instalacji w listwie olejowej (patrz RYS. 7). 

c. Za³ó¿ nakrêtkê (11) (RYS. 8). Dokrêæ rêcznie.

d. Ponownie zamocuj przep³ywomierz w imadle. 
Dokrêæ nakrêtkê (11) kluczem (RYS. 9).

8. Wyjmij przep³ywomierz z imad³a i ustaw go przedni¹ 
czêœci¹ skierowan¹ w dó³ na miêkkiej powierzchni.

RYS. 6

RYS. 7

Przednia czêœæ wspornika musi byæ ustawiona 
równolegle do przedniej czêœci przep³ywomierza. 

ti12205a

8

ti12220a

RYS. 8

RYS. 9

ti12221a
11

ti122222a
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9. Za³ó¿ rurê wlotow¹ p³ynu (1) pod k¹tem 45° 
do przep³ywomierza (patrz RYS. 10).

10. Dokrêæ ³¹cznik kluczem/ Uwa¿aj podczas 
dokrêcania ³¹cznika, aby rura nie wysunê³a 
siê z po³o¿enia.

Instalacja przep³ywomierza 
na listwie olejowej

1. Umieœæ ³¹cznik adaptera (5) w otworze (a) 
rozdzielacza (14). Mocno dokrêæ. Prawid³ow¹ 
pozycjê instalacji pokazano na RYS. 11. 

2. Ustaw rozdzielacz (14) wewn¹trz listwy olejowej, 
wyrównuj¹c otwór (b) z przodu rozdzielacza 
z otworem (c) na panelu przednim (107)
(patrz RYS. 12).

3. Najpierw wkrêæ tylko doln¹ œrubê przedni¹ (12) 
i podk³adkê (9) w otwór (d), aby luŸno zamocowaæ 
rozdzielacz na panelu przednim. (Patrz RYS. 12 
i RYS. 13.) Nie dokrêcaj mocno œrub. Wkrêæ œruby 
tylko tyle obrotów, aby rozdzielacz by³ utrzymany 
na miejscu. 

RYS. 10

W przypadku instalowania w listwie olejowej wiêcej 
ni¿ jednego przep³ywomierza nale¿y je zawsze 
instalowaæ zaczynaj¹c od lewej do prawej strony. 

RYS. 11

ti12223a

1

5

14

a

b

ti12308a

RYS. 12

RYS. 13

14

b

c

ti12306a

d

d

9
12

ti12227a
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4. Zainstaluj przep³ywomierz w obudowie 
listwy olejowej. 

Wspornik (8) powinien pasowaæ miêdzy 
rozdzielaczem (14) a panelem przednim (107), 
a wystêp (e) pasowaæ do gwintu œruby (12) 
(wkrêconej w punkcie 3) (patrz RYS. 14).

5. Za³ó¿ podk³adkê (9) i œrubê (12) w otworze (f) 
(RYS. 14 i RYS. 15). Mocno dokrêæ.

6. Zamocuj rurê wylotow¹ p³ynu (2) do adaptera 
³¹cznika (5) na rozdzielaczu (14) i do ³¹cznika 
wylotowego p³ynu (4) (RYS. 16). Rêcznie dokrêæ 
oba ³¹czniki, a¿ do bezpiecznego zamocowania. 
Nastêpnie mocno dokrêæ ka¿dy ³¹cznik kluczem. 

7. Zamocuj rurê wlotow¹ p³ynu (1) do ³¹cznika 
wlotowego p³ynu (7) (RYS. 17). Mocno dokrêæ.

RYS. 14

RYS. 15

e

12

ti12228a

14

Przep³ywomierz

8

f

107

ti12229a

9, 12

9, 12

f RYS. 16

RYS. 17

ti122305a

4

5

2

14

7 1

ti122231a
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8. Owiñ gwint adaptera ³¹cznika gwintowanego (13) 
taœm¹ PFTE. 

9. Za³ó¿ adapter ³¹cznika gwintowanego (13) na 
rozdzielaczu (14) przez du¿y otwór w panelu 
przednim (107) (RYS. 19).

10. Zamocuj kolanko po³¹czenia obrotowego (6) i dyszê 
o du¿ym przep³ywie (15) do adaptera ³¹cznika 
gwintowanego (13). Mocno dokrêæ.

Wymiana baterii

1. Za pomoc¹ zakrzywionego śrubokrętu (RYS. 21) 
lub cienkiej monety obróæ œrubê pokrywy w prawo 
o oko³o 1/4 obrotu. Dziêki temu œruba mocuj¹ca 
pokrywê komory baterii zostanie odpowiednio 
poluzowana i bêdzie mo¿na zdj¹æ pokrywê. 
(Nie jest wymagane ca³kowite wykrêcanie œruby. 
Wystarczy j¹ jedynie odpowiednio poluzowaæ.).

RYS. 18

RYS. 19

RYS. 20

13

ti12225a

13

ti12232a

ti12233a

13

6

15

• Jeœli zdjêcie pokrywy baterii z przep³ywomierza 
po wykonaniu tej procedury jest niemo¿liwe, 
w celu wymiany baterii nale¿y ca³kowicie 
wymontowaæ przep³ywomierz z listwy olejowej.

• Podczas wymiany baterii zawsze nale¿y 
wymieniaæ wszystkie baterie przep³ywomierza 
na cztery nowe baterie. Nie wolno mieszaæ 
starych, zu¿ytych baterii z nowymi bateriami.

RYS. 21
ti12236a
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2. Za³ó¿ cztery NOWE baterie. Prawid³owe ustawienie 
baterii w przep³ywomierzu pokazano na RYS. 22. 
W przypadku nieprawid³owego monta¿u baterii 
przep³ywomierz nie bêdzie dzia³aæ.

3. Za³ó¿ pokrywê. Kciukiem lub innym palcem popchnij 
pokrywê, aby za³o¿yæ j¹ na komorze baterii. 

4. Zakrzywionym œrubokrêtem lub cienk¹ monet¹ 
obróæ œrubê w lewo o oko³o 1/4 obrotu, aby 
zamocowaæ pokrywê na miejscu.

Demonta¿ listwy olejowej
W przypadku koniecznoœci przeprowadzenia 
czynnoœci konserwacyjnych lub serwisowych przy 
przep³ywomierzu, listwê olejow¹ nale¿y zdemontowaæ, 
wykonuj¹c poni¿sz¹ procedurê.

1. Usuñ nadmiar ciœnienia zgodnie z procedur¹ 
usuwania nadmiaru ciœnienia (dekompresji) opisan¹ 
w instrukcji obs³ugi przep³ywomierza Matrix. 

2. Umieœæ zbiornik pod zaworem spustowym. Naciœnij 
spust przep³ywomierza, aby wypuœciæ mo¿liwie 
najwiêksz¹ iloœæ p³ynu pozosta³ego w liniach. 

3. Od³¹cz rurê wlotow¹ p³ynu (1) od ³¹cznika 
wlotowego p³ynu (7) (RYS. 24).

RYS. 22
ti12236a

RYS. 23

RYS. 24

ti12307a

ti12231a

17
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4. Od³¹cz rurê wylotow¹ p³ynu (2) od adaptera 
przep³ywomierza (4) i ³¹cznika rozdzielacza (5). 
Umieœæ szmatkê pod rur¹, aby wychwyciæ krople 
oleju, który mo¿e siê nadal znajdowaæ w rurze 
i wyciekaæ.

5. Odkrêæ adapter z³¹czki gwintowanej (13), kolanko 
(6) i zespó³ dyszy po³¹czenia obrotowego (15) 
i wymontuj zespó³ z rozdzielacza (14) (RYS. 26).

6. Wykrêæ tylko górn¹ œrubê (12) i wymontuj 
podk³adkê (9) (RYS. 27).

7. Poluzuj doln¹ œrubê (12), ale nie wykrêcaj.

8. Unieœ przep³ywomierz i wyjmij go z obudowy listwy 
olejowej. (RYS. 28).

9. Aby zabezpieczyæ przep³ywomierz podczas 
wykonywania jakichkolwiek czynnoœci 
konserwacyjnych i serwisowych przy 
przep³ywomierzu i listwie olejowej, u³ó¿ go 
przedni¹ czêœci¹ do do³u na miêkkiej powierzchni.

10. Instrukcje demonta¿u mo¿na znaleŸæ w temacie 
Instalacja przep³ywomierza na listwie olejowej 
na stronie 4.

RYS. 25

RYS. 26

ti12230a

4

2

5

ti12233a

6

15

RYS. 27

RYS. 28

9, 12

ti12229a
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Czêœci

Zestaw przep³ywomierza 255370
Nr ref. Czêœæ Opis Iloœæ
1 121074 RURA, wlotowa 1
2 121075 RURA, wylotowa 1
3 121076 £¥CZNIK, grodziowy 1
4 121077 £¥CZNIK, 37 flare x orb 1
5 121078 £¥CZNIK, adapter, 37 flare x npt 1
6 121079 PO£¥CZENIE OBROTOWE, 

kolanko orb x npsm
1

7 121080 ADAPTER, 37 flare x npt 1
8 121081 WSPORNIK, monta¿owy 1
9 100016 PODK£ADKA, zabezpieczaj¹ca 2
11 100071 NAKRÊTKA, szeœciok¹tn¹ 1
12 108296 ŒRUBA, do czêœci metalowych, 

podk³adka z szeœciok¹tnym ³bem
2

13 160790 Z£¥CZKA GWINTOWANA, adapter 1
14 181317 ROZDZIELACZ, dozownik 1
15 255461 DYSZA, du¿y przep³yw 1
16 105765 USZCZELKA OKR¥G£A 1

1

14

7

8
3

11

9

12

15

6

13

ti12215a

2

5

4

16



Wszystkie informacje przedstawione w formie pisemnej i rysunkowej, jakie zawiera niniejszy dokument, odpowiadaj¹ ostatnim danym 
produkcyjnym dostêpnym w czasie publikowania. 

Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.

Informacje dotycz¹ce patentów dostêpne s¹ na stronie: www.graco.com/patents.

T³umaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 313013

Siedziba g³ówna firmy Graco: Minneapolis
Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2008, Graco Inc. Wszystkie zak³ady produkcyjne firmy Graco uzyska³y certyfikat ISO 9001.
www.graco.com

Revised July 2012

Zestaw listwy dozowania: 256719 Zestaw panelu przedniego: 
257556FN Nr czêœci Opis Iloœæ

101 100015 NAKRÊTKA, szeœciok¹tn¹ 16
102 100016 PODK£ADKA, zabezpieczaj¹ca 16
103 104663 ZATYCZKA, przewód rurowy 1
104 108296 ŒRUBA, do czêœci metalowych, 

podk³adka szeœciok¹tna
16

105 159346 PODK£ADKA 6
107 121082 PANEL, przedni 1
108 15V705 ZAWINIÊCIE, dozownik 1
109 181319 SITKO, odbieralnik 1
110 16D537 ODBIERALNIK, spust 1

101
102

105

104

107

110

109

103

108

FN Nr czêœci Opis Iloœæ
201 15U916 ELEMENT DYSTANSOWY 4
202 100021 ŒRUBA, z ³bem zmniejszonym 

szeœciok¹tnym
4

203 121082 PANEL, przedni 1

201

202

203
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