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Bestelinformatie

Pulsatieminimalisatie ‘instellen en vergeten’
Minimaliseer pulsatie in verfcirculatieleidingen in de fabriek met Graco’s apparaat  
voor het actieF onderdrukken van drukschommelingen. Zodra u het heeft ingesteld,  
hoeft u zich geen zorgen meer te maken over handmatige aanpassingen.

• Actieve luchtdrukcompensatie maakt periodieke luchtdrukmetingen overbodig.

• Automatische zelfaanpassing elimineert de noodzaak om de luchtdruk in het apparaat voor 
het onderdrukken van drukschommelingen handmatig in te stellen wanneer de gewenste 
vloeistofdruk verandert.

• Compatibiliteit van de lucht:  Het apparaat wordt gekoppeld aan 
persluchtleidingen die zich al in de meeste fabrieken bevinden.

• Gemakkelijk te spoelen: De vloeistofsectie heeft een geoptimaliseerde 
doorstroming die netjes en makkelijk tussen kleuren doorspoelt.

• Verbeterde foutmodus: De terugslagklep zorgt ervoor dat er geen verf lekt  
als er een membraan scheurt.

• Bespaar ruimte met makkelijke installatie.

• Monteer direct op de pomp, muur of vloer.

• Installeer in een liggende of staande positie.

Apparaat voor het actief onderdrukken 
van drukschommelingen

Onderdeel 
Nummer Inlaat/uitlaat

Maximale luchtdruk 
in bar (psi)

Maximale 
inkomende vloeistof

 
Max. toevoer

Bevochtigde onderdelen Handleidingpsi bar MPa Enkele pomp E-Flo DC 2X

17W739 11/2 speciaal 
voor sanitair

7 (100) 300 21 2,1 37,8 l/min  
(10 gallon/min) 

75,7 l/min  
(20 gallon/min) 

304 roestvrij staal, PTFE 3A6103

Artikelnr. Beschrijving

17X733 Reparatieset

18A983 Set voor montage direct op de pomp

18A984 Vloer-/wandmontageset

18A985 Adapterset voor vloerstandaard

17X529 Ontluchtingsventielset


