
Części

Zestawy zaworów
sterujących 3A2952A

PL

Do wymiany elementów w zaworach sterujących używanych w zintegrowanych systemach
dozowania Reactor®.

Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa
Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami
zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi Zintegrowanego systemu
dozowania Reactor. Niniejsze instrukcje należy zachować.

125774 — zestaw naprawczy
zaworu

125787 — zestaw wymiany cewki
zaworu

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Naprawa

Podczas demontażu należy sprawdzić wszystkie
komponenty pod kątem uszkodzeń.

1. Instrukcje demontażu zaworu sterującego opisano w
Instrukcji obsługi zintegrowanego systemu dozowania
Reactor.

2. Odkręcić nakrętkę i zdjąć podkładkę z cewki.

3. Wymontować cewkę z rurki. Aby zamontować zestaw
cewki zaworu 125787, przejść do punktu 10.

4. Wykręcić rurkę.

5. Wymontować tłok.

6. Wykręcić cztery śruby z czterema podkładkami,
wymontować osłonę, dwie uszczelki i membranę.

7. Włożyć nową membranę (4) i uszczelki (3) do
korpusu zaworu. Dopilnować ustawienia membrany w
przedstawionej orientacji.

8. Przymocować osłonę do korpusu za pomocą czterech
śrub i podkładek. Dokręcić momentem 8 N●m (70
in-lb).

9. Włożyć nowy tłok (2) w rurkę i nakręć zespół zaworu.
Dokręcić momentem 30 N●m (266 in-lb).

10. Włożyć nową cewkę (1) z podkładką i nakrętką w
rurkę. Dokręcić momentem 1,7 N●m (15 in-lb).
Obrócić cewkę (1), dopasowując jej orientację do
naprawianego zaworu.

Elementy

125774 — zestaw naprawczy zaworu

Nr kat. Opis Lic-
zba

2 TŁOK, pełny 1
3 USZCZELKA 2
4 MEMBRANA 1

125787 zestaw wymiany cewki
zaworu

Nr kat. Opis Lic-
zba

1 CEWKA, zaworu 1

1 Dokręcić momentem 1,7 N●m (15 in-lb).

2 Dokręcić momentem 30 N●m (266 in-lb).

3 Dokręcić momentem 8 N●m (70 in-lb).

Informacja o firmie Graco

Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajdują się na stronie www.graco.com.
W celu złożenia zamówienia skontaktować się ze swoim dystrybutorem firmy Graco lub zadzwonić w celu określenia
najbliższego dystrybutora.
Telefon: 612-623-6921 lub bezpłatnie: 1-800-328-0211 Faks: 612-378-3505

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

Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.
Tłumaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 3A1932.

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