
BRUKSANVISNING 
RESERVDELSLISTA 

"Red Alert" FILTER 
FOR HOGA TRYCK OCH MEDELSTORT FLODE 

210 bar MAX/MALT ARBETSTRYCK 

3U6-987 U 
Rev.D 

Modell 207-994 med 590 mlkron (30 maskor) fllterlnsats 
Modell 207 -995 • 250' 60' 
Modell 207-996 149' 100' 
Modell 207 -997 • 95' 150' 
Modell 207-998 • 75' 200' 
Modell 207 -999 1 mm h61storlek 1 fllterlnsatsen 
Modell 208-000 1,3 • 
Modell 102-929 utan fllterelement - se baksldan efter fllterlnsatsen 

EN HOGmVCKsKOMPONENT SOM SKALL ANVAN-
DAS MED AKTSAMHET. Las bruksanvisningar 
for underhall och drift av utrustnlngen. 
Las alia anvlsnlngar, 

SERVICE: !nnan service utf6res eller nagon 
del Ten gores eller bytes ut skall aHtld 
stromkallan stangas av, och f6rslktlgt 
avlasta fargtrycket I systemet och for 
pisfolens sakerhetssparr 1 lOge "ON SAFE". 

FELAKTIG ANVANDNING: FOr at! undvlka 
ott komponenter brister vllket kon 
rasultero I allvarliga kroppsskador s6 
skall denna komponents maximala arbets-
tryck laldtas och dessutom sa till att 
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alia andre komponenfer I systemsf har 
ett maxlmalt arbetstryck som Inte ror 
vara logre an ved $Om anges po pumpen. 

INmANGNINGSSKADOR: Sprututrustnlngar 
for hoga tryck ken fororsaka allvarUga 
kroppsskodor om fargstralen hanger In 
I huden. F6rs6k aid rig att stoppe eller 
hlndra lockage mad handan. Om nagon 
yatsko trangt genom huden s6k omedel-
bart medic1nsk behandl1ng. Behandla 
Inte skodon sam eft e-nkelt skarsar. 
Tala om f6r 16koren exokt vilken yatsko 
som tr6ngt In genom huden. 

FOR BEHANDLING BE LAKAREN RINGA GIFT 
INFORMATIONSCENTRALEN TFN 08/90 000. 
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INSTALLATION 

FOr att Tangora aller ott utf6ra service pO filtref uton att 
stanga av systemst. sa skall ett extra filter aller en 
f6rblpassering Installeras sam visas nedan. 

Siffroma och bokstevema Inom parentes honvlsas till fig 1 
och 2 och reservdelsrltnlngen. TILLBEH6R och TEKNISKA 
DATA redovlsas po sisto sidon. 

OBSI Se till alt mlnlmumcvstandet under flIterhuset 
halles 115 mm lor ctt delta .kall kunna 
avlagsnas uta" problem. 

Dubbla fl1Iersystem 
Detto montage medger att man ken styra over fargfl6det 
till def andre flltref medon def fome flltref rang ores aller 
po annat 56tt underhalles. 

Montera tva fltter som visas I fig 1. Bada flltren masts he en 
bussnlng (A) och en avtappnlngskran (B) I filterhuset (10) 
for att avlasta ffirgtrycket och tqappa av filtret Innan 
fllterhuset tas bor!. Montera lyra avst6ngnlngsventller (D) 
en po vardera sidon av filtrets In- och uttog, for att stallo 
om fargflOdef och fa att stanga av det fIlter sam 9j ar I 

drift. 
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Fig I 
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Om Inte filtref skall anvandas under en 16ngre period, 
sa skall alia delar rengoras med 16snlngsmedeJ och 
blasas rena Innan fergrester terkar och satter Igen 
filterlnsatsen. Stalborsta for Inta anvandas f6r ott 
rangora fittarinsatsan do detta kan skoda sllduken. 

Indlkerlngsc5ga 
Indikerlngs6gat ger stegles Indlkerlng po en Igensatt 
flHerlnsals. N6r IndlkatorOgat vlsar rott till 3/4' skall 
filterlnsatsen rangoras. Om Inte filtret rengoras omgaende, 
so 6ppnar filtrets overstromnlngsventn och fargen 
passerar oflltrerad. 

By! IndikatorOga (1) om det Inte fungerar (dvs om det 
alilid vlsar rott eller guH). 

overstromnlngsvenHI 
6verstromnlngsventllen oppnar nCtr en Igensatt fllterlnsats 
f6r utg6ende ffirgtryck ott sJunka 2 bar under Ing6ende 
f6rg\ryck. Detta madger ett stabllt systemtryck och 
fOrhlndrar att filterelementet trycks Ihop. 

Byt 6verstr6mnlngsvenfflen (2) om den ar skadad eller 
sllten. 

Vlton O·rlngar och stod for O·ringama 
Dessa O-rlngar t6lar flHerhuset (10) och kroppen (3). Om 
f6rg IlIcker ut ur huset skall O-ringan (8) och Q-rlngst6-
det (9) bytas. 

Tag bor! fillerhuset och O-rlngama. Rengar delama 1 ett-

Flltersystem med lorblpasserlng 
Detta montage madger ott man kan styra over forgfl6det 
en rordragnlng som passerar forbl flttret. medon detta 
rang6res eller po annat saft underhalles. 

Montara flltret och r6r med f6rblpassering som visas I fig 2. 
Flltret maste ha en bussnlng (A) och en avtappnlngskran 
(B) 1 fiHerhuset (10) for ctt avlasta ffirgtrycket och tappa av 
filtret Innan fllterhuset tas bort. Montera tyro avst6ngn-
Ingsventller (D). en pc vardera sidon av flltrefs In- och 
uttag, en I vardera in· och uttagat I f6rbilednlngan, f6r aft 
st6110 om f6rgflOdet och for att st6nga av flltret under 
rengoringen. 
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Fig 2 

lampllgt I&nlngs medel. Var fOrslkflg sa ott Inte 0 r1ngarna 
eller tatnlngsytomo skadas po fllterhuset eller flltarkroppen. 
Innan Otermontering fetta In delarna med ett tunnt fatt. Se 
till ott Q-rlngstodet lnstallaras mad sparat vent uppat. 

Fllterhu., fIIterinsats och f)Cider 
Graco rekommenderar aft eft fllterhus (10), fltterlnsafs (6) 
och fj6der 0) halls i reserv.lnnan filterhuset tas bort.skall 
f6rgflodet styras over till det andra filtret. eller 
forblpasserlngen. Avlosta f6rgtrycket genom att oppna 
avtappningskranen (8). eller om jngen finns avtappnlng~ 
spluggen (12). 

Etter det off forgan tappats av. tag bort fltterhusef. 
fllterlnsatsen och ~6dem. By! til nya delar Innon f6r gen 
torkar po fllterkroppen (3) och andra delar aller rengor 
dalarna omgoende. Montero flJterlnsatsen mad falsen 
vont uppat. Fetta In gongorna pO filterhuset Innan det 
skruvas in I fllterkroppen och drag at ordentflgt. 

Rengor fllterhuset. filtennsatsen och fjadern med ett 
lompllgt lesnlngsmedellnnan forgan torker. Anv6nd en 
mJuk borste vld rengorlngen. 

OBS! Rengor fllterinsatsen (6) med en borste. Bias bort 
mjukgjorda flirgre.ter med tryckluft och 
kontrollera efter skcdor. 8yt om sa erfordras. 
Anvlind fclsade filterlnsatser vld kontlnuerllg 
anvandnlng av krcftlga IClsnlngsmadel sasom 
aceton, xylen och toluen. 5e nLlBEHOR. 
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POS DET.NR BENAMNING ANT 
NR 

1 104-78'( INDIKATOROGA 1 
2 104-128 OVERSTROMNINGSVENTIL 1 
3 171-430 FILTERKROPP 1 
4 1(J()..()55 NIT NR 6.1/4' 2 
5 172-205 INSTRUKTIONSSKYLT 1 

'102-675 FILTERINSA TS 30 maskor 1 
(207-994 enbart) 

"102-674 FILTERINSATS 60 maskor 
(207-995 enbart) 

"102-676 FILTERINSATS 100 maskor 
6 (207-996 enbart) 

"102-677 FILTERINSATS 150 maskor 
(207-997 enbart) 

"102-678 FILTERINSA TS 200 masker 
(207-998 enbart) 

"102-842 FILTERINSATS 1.0 mm hal 
(207-999 enbart) 

"102-841 FILTERINSATS 1.3 mm hal 
(208-000 enbart) 

7 "104-127 FJADER 1 
8 "104-131 O-RINGvlton (setillbeho..fo..0-rlngl 

9 
1 etylenpropylan) 

"104-429 O-RINGSSTOD I vtton 
(se t11lbehOren fo.. stod ) 

10 "171-431 FILTERHUS 
11 "104-444 O-RING. vtton 
12 "104-126 PLUGG3/4'-16UNF 

• Rekommenderade reservdeJor for lager 

PTFE
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TlllBEHOR (m6ste bestallas separat) 

O·RlNGAR fOR ANDRING 
For targer som lnte or gangbara mad vlton. 

105-278 O-ring I etylen·propylen 
105-277 o-nngsstOd I  

BUSSNING 105·276 
210 bar MAXIMALT ARBETSTRYCK 
3/4'·16 UNF x 1/4' NPT 
Ansluter avtappningskranarna 210-657 
eller 214·0371 fltterhuset. 

A VTAPPNINGSKRANAR 
350 bar MAXI MALT ARBETSTRYCK 
Erfordrar bussnlng 1060276 for att avo 
lasta fargtrycket I fillre!' 
210-657 1/4' NPT (mbe) och vltontatnlngar 
214-037 1/4' NPT (mbe) och 

FllTERINSATSER 
F6r kontlnuenlg anvandnlng med kraftlga 16snlngsmedel 
sOsom aceton. xylen och tolusn skall falsade fltterlnsotser 
anv6ndas. Standard fIlterinsafser som Ingar I fiH-ret 6r 
epoxyllmmade. Sa tabellan nedan. 

Modell Standard Till· Typ 
Epoxy· bellOr 
limmade 

207·994 102-675 108·111 30 maskor per tum (590 mlkron) 
207·995102-674108·112 6Omaskorpertum (250mlkron) 
207·996 102-676 108·113 100 maskor per tum (149 mlkron) 
207·997 102-677 108·115 150 maskor per tum (95 mlkron) 
207·998 102-678 108·114 200 maskor per tum (75 mlkron) 
207·999 102·842 108-119 1.0 mm halstorlek 
208-000 102·841 10&-120 l.3mmhalstorlek 

TEKNISKA DATA 

Matt: 167 mm langd 
167 mm bredd 
335mm h6Jd 

Vlkt : 13,8 kg 
Maxlmalt orbetstryck: 210 bar 

Fl6deskapacitet: 23 mer/mlnut 
Material mad fllterinsats mad 1.0 aller 

hOg v~kosltet: 1.3 mm halstonek 
FOrger med lag fill 75Iiter/mlnut. filter· 
medium vlskosltet: insats mad maskstorlekar 

Delar I kontakt AluminIum. stol. viton. 
mad materialen:  plertterat st61 

Flltervolym : 425 cm3 fllterinsotser 
mad maskstorlekar 

GARANTI 
GRACO INC. garanterar att all utrustnlng som tillverkats av 
foretaget och b6r dess namn 6r fn fran fell material och 
t!l1verknlng under normal anvandnlng och sk6tsel. GaTantln 
galfer for den ursprungllge koparen under an tld av 12 
manader fran Ink6psdagen, och dan gallar endast om ut-
rustnlngen instollaros och onvands I enllghet med fobrlkans 
rekommenda1loner. Garan11n omfaitor In1e s\<.ooor eller 
slltogs som volfats av telaldlg anvandning, sllfskador. 
korroslon, f6rsummelse, olyckor. felaktlg Installation elier 
Ingrepp som paverkar den normala funktionen. 

F6r den hondelse nagra fal konstateros pc GRACO 
utrustnlng scm levererats lnom den ovon nomnda 12-
manodersperloden, kemmer den auldoriserade GRACO 
dlstrlbutoren som levererat ufrustnlngen att gratIs reparero 
eller byta ut sOdana felaktlga delar, om de sands In med 
betald flakt till fabrlken ener den auktorlserade GRACO 
dlstrlbut<'"en. och det vld GRACO INC's kontroll vlsar slg att 
det verkllgen forellgger fel i material eller flllverkning. Om 
allfso eft matarial eller tlllverknlngsfal konstaterats, kommer 
datta att avhJalpas och delen rarumaras mad betald frakt 
Inom Sverige. Om undersoknlngan visor att det Inte 
forellgger n6got fel i mat-erlal alter arbe1e. kommer 
reparatlonsn aft ufforos till rimllg kosfnad. Fran andre hall 
k6pta anheter. som ingor I utrustnlngen fron GRACO, hor 
sIno fillverkares normalo gorantler. 

I denna ufrustnlng anvanda kemlkaller och vlrtskor, varken 
tlllverkas eller solJes av oss. VI or dartar icke ansvariga ffir 
daras egenskaper. 

PO grund ov den stora mangfald material. sasom t ex 
fOrger, locker och l6snlngsmedel. och po grund av ollka 
reakfionsbeteende b6r k6paren och anvandaren av 
denna utrustning. fron materialtJllverkaren. Inhamta 
samtllga med hanterlngen av vederb6randes speclella 
material sammonh6ngande takta, oven so vitt gallar 
kontakt mellon rnaterlalet Ifraga och de I utrustnlngen 
anvanda i"atnlngarna och metallema. 

VI papekar uttryckllgan aft halogenlserade kolv6ten i 
kontakt med aluminium och galvanrserade delar. som kan 
flnnas I utrustnlngen. under vlssa f6rhcllanden (beroende 
av tryck, temperatur och koncentrafion) kan reagera med 
explosion scm fOljd. Normare uppglffer skaft Inhamtas 
hosmaferlaltl1lverkaren. 

Tankbora rlsker genom giftlga sprutdlmmor, ald. explosion, 
reaktionstlder efter blandnlng och toxisk effekt hos 
bearbetat material eller dess komponenter betrClffande 
mannlskor och djur samt v6xter. bor dlskutaras och togas 
Mnsynflll. 

Denno garantl or axk.luslv och erse.rtter alia andra garantler 
(skrlftllga, muntllga eller underforstodda) Inkluslve garant/ar 
om scdjbarhet I andro avseenden an vad som anglvlts har 
ovan. och garantl f6r lampllghetf6r ett speclel~ andamal. 
Med un dantag for vad som sogts har ovon awlsar vi 
uttryckllgen alia former av krav grundade po dlrekta eller 
lndirekta skador eller f6rluster, 

LAYOUT MONTERINGSHAlEN 

-I 9Qmm 1-
-<B <B-

85 mill \ I -<B 

~ 14 mOl 
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100 mm 

PTFE

PTFE

PTFE tätningar




