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Informacje wymagane do zamówienia

Minimalizacja pulsacji dzięki funkcji „ustaw i zapomnij”
Aktywny antypulsator Graco pozwala na zminimalizowanie pulsacji w zakładowych 
instalacjach cyrkulacji farby. Po ustawieniu możesz zapomnieć o ręcznej regulacji!

• Funkcja aktywnej kompensacji eliminuje konieczność okresowych kontroli ciśnienia powietrza.

• Brak konieczności ręcznej regulacji ciśnienia powietrza zależnie od zmian ciśnienia cieczy 
dzięki funkcji regulacji automatycznej.

• Kompatybilność z zakładową instalacją powietrza: antypulsator można 
podłączyć do przewodów sprężonego powietrza stosowanych w większości 
instalacji zakładowych.

• Łatwe płukanie: droga przepływu w części przeznaczonej do cieczy została 
zoptymalizowana tak, aby zagwarantować dokładność płukania podczas 
zmiany koloru farby.

• Skuteczniejsze zabezpieczenie: zawór zwrotny zapobiega wyciekowi farby 
w przypadku uszkodzenia membrany.

• Oszczędność miejsca i łatwa instalacja.

• Montaż bezpośrednio na pompie,  
ścianie lub podłodze.

• Możliwość montażu w pozycji dolnej  
lub górnej.

Aktywny antypulsator

Nr 
katalogowy Wlot/wylot

Maksymalne 
ciśnienie  
powietrza  
zasilania  
w barach (psi)

Maksymalne ciśnienie  
wlotowe płynu Maks. wydajność

Części zanurzone Instrukcjapsi bar MPa
Jedna 
pompa

E-flo DC 
2X

17W739 Złącze sanitarne 
11/2

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

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

Stal nierdzewna 304, PTFE 3A6103

Nr katalogowy Opis

17X733 Zestaw naprawczy

18A983 Zestaw do bezpośredniego montażu pompy

18A984 Zestaw do montażu podłogowego / naściennego

18A985 Zestaw złączek do stojaka podłogowego

17X529 Zestaw zaworów rurki odpowietrzającej


