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Sipariş bilgileri

’Ayarla ve Unut’ pals minimizasyonu
Graco aktif darbe sönümleyiciyle fabrika boya sirkülasyon hatlarındaki palsları 
minimuma düşürün Bir defa kurduktan sonra manuel ayarlarının tümünü unutabilirsiniz.

• Aktif hava basıncı telafisi düzenli hava basıncı kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

• Otomatik kendi kendine ayar işlevi, hedef akışkan basıncı değiştiğinde darbe sönümleyicinin 
içindeki hava basıncının manuel olarak ayarlanması ihtiyacını ortadan kaldırır.

• Tesis havasına uyumlu: Sönümleyici birçok tesiste halihazırda 
mevcut olan basınçlı hava hatlarına bağlanır.

• İyi yıkanabilirlik: Akışkan bölümünde renkler arasında temiz 
ve kapsamlı bir şekilde yıkama yapan, optimize edilmiş bir akış 
yolu bulunur.

• Gelişmiş arıza modu: Tek yönlü vana, diyaframlardan birinin 
delinmesi durumunda boya kaçağını engeller.

• Kolay montajla alandan tasarruf edin.

• Doğrudan pompaya, duvara veya zemine 
monte edin.

• Baş yukarı veya baş aşağı monte 
edebilirsiniz.

Aktif Darbe Sönümleyici

Parça 
Numara Giriş / çıkış

Azami şarj havası 
basıncı bar (psi)

Maksimum giriş akışkanı Maks. Çıkış

Malzemeyle temas eden 
parçalar Manüelpsi bar MPa Tek pompa E-flo DC 2X

17W739 11/2 hijyen 7 (100) 300 21 2,1 37,8 l/dk 
(10 galon/dakika) 

75,7 l/dk  
(20 galon/dk) 

304 paslanmaz çelik, PTFE 3A6103

Parça no. Tanım

17X733 Tamir kiti

18A983 Doğrudan pompaya montaj kiti

18A984 Zemine / duvara montaj kiti

18A985 Zemin standı adaptör kiti

17X529 Nefeslik vanası kiti


