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Beställningsinformation

”Ställ in och glöm”-pulseringsminimering
Minimera pulsering i fabriksfärgcirkulationslinjer med Gracos aktiva tryckutjämnare. 
När du väl har ställt in enheten, slipper du manuella justeringar i fortsättningen.

• Aktiv lufttryckskompensation eliminerar behovet av regelbundna lufttryckskontroller.

• Automatisk självjustering eliminerar behovet av att manuellt justera lufttrycket inuti 
tryckutjämnaren när målfärgtrycket förändras.

• Köp luftkompatibilitet: Tryckutjämnaren ansluts till de 
tryckluftslinjer som redan är installerade i de flesta anläggningar.

• Bra spolningskapacitet: Färgsektionen har en optimerad 
flödeskanal för ordentlig renspolning mellan färgbyten.

• Förbättrat felläge: Backventilen förhindrar att färg läcker ut om 
ett membran skulle gå sönder.

• Utrymmessnål och enkel att installera.

• Monteras direkt på pumpen,  
väggen eller golvet.

• Installeras nedåt- eller uppåtvänd.

Aktiv tryckutjämnare

Del 
Nummer Inlopp/utlopp

Maximalt 
laddluftstryck i bar 
(psi)

Max. inloppsfärg Max. Tillförsel

Delar i kontakt  
med vätska Manuellpsi bar MPa

Enkel- 
pump

E-flo  
DC 2X

17W739 11/2 sanitet 7 (100) 300 21 2,1 37,8 l/min  
(10 gpm) 

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

304 rostfritt stål, PTFE 3A6103

Artikelnr. Beskriving

17X733 Reparationssats

18A983 Direkt pumpmonteringssats

18A984 Golv/väggmonteringssats

18A985 Golvstativadaptersats

17X529 Luftningsventilsats


