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SAKERHETSANVISNINGAR
INTRANGNINGSRISK

Allmanna sakerhetsanvisningar
Denna utrustning utvecklar h5gt fargtryck. Fargstralen fran pistolen, lackage eller komponenter som brister kan
medfora att farg tranger in genom huden
och kroppsvavnaderna. Detta kan f5rorsaka mycket allvarliga kroppsskador som
i svaraste fall kan leda till amputation. Fargstank och stank av losningsmedel i ogonen kan ocksa foranleda allvarliga skador.
Rikta ALDRIG pistolen mot nagon person
eller nagon del av kroppen. HALL ALDRIG
handen eller fingrarna over munstycket.
Forsok ALDRIG att "blasa tillbaka"
farg, vilket ar vanligt i ett system
med konventionell sprutpistol for luftsonderdelning.
Anvand ALLTID munstycksskydd pa pistolen vid sprutning.
Folj ALLTID Anvisningarna for tryckavlastning fore rengoring eller vid byte
av munstycke eller vid service av nagon
del i systemet.
Forsok ALDRIG stoppa eller hindra lackage med handen eller kroppen.
Kontrollera funktionen hos pistol ens
alla sakerhetsanordningar fore varje
anvandningstillfalle.
Medicinsk behandling
Om nagon vatska trangt genom huden, sok
omedelbart medicinsk behandling.
Behandla inte skadan som ett enkelt
skarsar. Tala om for lakaren exakt vilken vatska som trangt genom huden.
For behandling, be lakaren ringa GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, tfn 08/90 000.
Sprutpistolens sakerhetsanordningar
Se till att sprutpistolens alla sakerhetsanordningar fungerar tillfredsstallande innan den tas i bruk. Ta inte
bort eller modifiera nagon del pa
sprutpistolen. Detta kan foranleda
funktionsfel och resultera i
allvarliga kroppsskador.

Sakerhetssparren
Narhelst man slutar spruta, aven f5r
ett kort 5gonblick, skall man
alltid satta sakerhetssparren i last
position eller i lage "SAFE". Detta
medfor att det inte gar att spruta med
pistolen nar avtryckaren aktiveras.
F5rsummelse att lasa avtryckaren kan
medf5ra oavsiktlig avtryckning av pistolen.
Spridare (diffusor)
Pistolens spridare slar sonder fargstralen och minskar risken for intrangningsskador nar munstycket inte ar pa
plats. Vid kontroll av spridarfunktionen skall Anvisningarna for tryckavlastning foljas. Darefter kan munstycket tas bort. Rikta pistolen ned i en
jordad metallburk. Tryck in avtryckaren
vid lagsta mojliga tryck pa fargen. Om
fargen nu inte sprids i en oregelbunden
strom skall spridaren (diffusorn) omedel bart bytas.
Munstycksskyddet
Anvand ALLTID munstycksskydd pa pistolen vid sprutning. Munstycksskyddet
paminner om intrangningsrisken och f5rhindrar oavsiktlig beroring av munstycket med fingrarna eller nagon annan
kroppsdel.
Skyddsbygel
Anvand ALDRIG sprutpistolen med skyddsbygeln borttagen. Skyddsbygeln minskar
risken for ofrivillig avtryckning av
pistolen om den tappas eller st5ts
ti 11 .

Munstyckssakerheten
Iaktta storsta forsiktighet nar ett
munstycke byts eller rengors. Om munstycket satter igen under sprutning
skall sakerhetssparren lasas omedelbart. Folj ALLTID forst Anvisningarna
for tryckavlastning. Sedan kan munstycket tas bort for rengoring.
Torka ALDRIG bort farguppbyggnad runt
fargmunstycket forran trycket ar helt
avlastat och pistolens sakerhetssparr
ar i last lage.
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Anvisningar for tryckavlastning
For att minska risken for allvarliga
kroppsskador, ocksA innefattande intrangningsskador orsakade av rorliga
delar, skall alltid dessa anvisningar
foljas nar systemet stangs av, vid
kontroll eller service av nagon del av
utrustningen. Vid installation, rengoring eller byte av munstycke eller narhelst man slutar att spruta skall foljande iakttas:
1 Las pistolens eller doserventilens
sakerhetssparr
2 Stang pumpens luftregulator
3 Stang den avluftande luftkranen
(som mAste inga i systemet)
4 Frigor pistolens eller doserventilens sakerhetssparr
5 Hall en metalldel av pistolen eller
ventilen mot en jordad behallare och
tryck av for att avlasta fargtrycket
6

Las sakerhetssparren igen

7 5ppna pumpens draneringsventil (som
erfordras i systemet) och var beredd
att ta emot dranaget i en behAllare

8 Lamna draneringsventilen oppen tills
sprutningen skall paborjas igen
Om man misstanker att munstycket e77er
s7angen ar he7t igensatt e77er att
trycket inte he7t har evakuerats en7igt
ovanstaende anvisningar, kan man MYCKET
F5RSIKTIGT lossa kopplingen pa fargslangen och avlasta trycket successivt
for att sedan lossa helt for full
tryckavlastning. Nu kan munstycket eller slangen rengoras.

FARA VID FELAKTIG ANVANDNING AV UTRUST-

NINGEN

Allmanna Sakerhetsanvisningar
All felaktig anvandning av sprututrustningen eller tillbehoren, som overskridande av arbetstrycket, andring av
delar, anvandning av icke forenliga
kemi ka li er ell er farger ell er anvandning av slitna eller skadade delar kan
medfora att dessa brister eller sprangs
och detta kan resultera i al1varliga
kroppskador, eldsvada, explosion eller
annan skada pa egendom.
Andra eller modifiera ALDRIG nagon del
av denna sprututrustning. Detta kan innebara att utrustningen far felaktig
funktion.
KONTROLLERA all sprututrustning regelbundet och reparera eller byt ut slitna
eller skadade delar omedelbart.
Systemtryck
Denna pump ar konstruerad for ett maximalt arbetstryck av 63 bar vid ett ingaende lufttryck av 12 bar. 6verskrid
ALDRIG 12 bar lufttryck for motorn.
5verskrid AlDRIG det angivna maximal a
arbetstrycket for pumpen eller for
nagon komponent i systemet. KONTROLLERA
att alla tillbehor klarar maximala
luft- och arbetstryck i detta system.
Vatskors lamplighet
Se till att alla farger och losningsmedel ar lampliga for delarna i kontakt
med vatskan enligt tekniska data pa
sista sidan. En lista over konstruktionsmaterialets kemiska resistens och
/eller fargleverantorens information
ger besked om detta.
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ELD- ELLER EXPLOSIONSFARA
Statisk elektricitet alstras av flodeshastigheten pa fargen genom pump, slang
och sprutpistol. Om inte varje del av
utrustningen ar ordentligt jordad, kan
gnistbildning ske och utrustningen kan
utgora en fara. Gnistbildning kan ocksa
ske nar stickkontakten pluggas i eller
ur natspanningen. Gnistor kan antanda
ang~r fran losningsmedel, den farg som
sprutas, dammpartiklar och andra lattantandliga substanser, vilken kan
fororsaka brand eller explosion och
resultera i allvarliga kroppsskador och
skador pa fastighet och egendom. Plugga
inte i eller ur nagon kontakt till natspanningen i sprutzonen, om den allra
minsta risk finns att l6sningsmedelsang or i luften kan antandas.

5. Sprutpistol eller doserventil:
Jordas genom anslutning till en
riktigt jordad fargslang och pump.

Om man marker nagon som helst gnista
eller kanner en liten stot SKALL MAN
SLUTA SPRUTA OMEDELBART. Kontrollera
att hela systemet ar ordentligt jordat.
Borja inte spruta igen f5rran felet ar
atgardat.

9. For att beha17a jordforbinde7sen vid
spo7ning e17er tryckavlastning skall
man alltid halla en metal1del av
" pistolen/ventilen mot en jordad
metallbehallare och sedan trycka av
pistolen/ventilen.

6. Materia7beha77are: Enligt lokala
bestammelser.

7. Objektet som sprutas: jordas enligt
lokala bestammelser.
8. A77a farg- och 7osningsmede7sburkar
jordas enligt lokala bestammelser.
Anvand endast metallbehAllare som ar
elektriskt ledande) placerade pa en
jordad yta. Placera inte behallaren
pa en icke ledande yta, t ex papper
eller masonit som avbryter jordningskontinuiteten

Jordning
For att minska risken for statisk
gnistbildning skall sprututrustning i
sprutzonen jordas. KONTROLLERA alltid
de lokala elektriska bestammelserna och
sprututrustningens separata skotselinstruktion for detaljerade jordningsforeskrifter. 5e till att systemet ar
anslutet till en ordentlig jordforbindelse.

1. Pumpen: Anvand en jordlina med klammer enligt fig 1.
2. Luftslangar: Anvand endast jordade
1 uftsl angar.
3. Fargslangar: Anvand endast jordade
fargslangar.
4. Luftkompressor: Folj tillverkarens
rekommendationer.

Fig 1

For att jorda pumpen, lossa jordskruyens lasmutter (W) och bZicka (X). Anslut ena anden pa 1,5 mm jordledning
(Y) i sparet (Z) och dra at lasmuttern
ordentligt. 5e fig 1. Anslut den andra
anden pa jordledningen med hjalp av en
klammer till riktig jord. 5e TILLBEHOR
for jordledning och klammer.
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SaKerhet vid sKoljning och rengoring
Fore sko7jning, se till att hela systemet och spillburken ar ordentligt jordade. Se Jordning. Folj Anvisningarna
for tryckavlastning pa sid 3 och ta
bart munstycket frJn sprutpista7en. Anvand alltid lagsta mojliga fargtryck
och behall kontakten metall mot metall
mellan pistolen och den jordade metallburken under renspolningen for att minska risken for intrangningsskador,
gnistbildning pa grund av statisk
elektricitet och stank.

------------ ......... ---'----.-..-. ..... -----...........
FARGSLANG - SAKERHET

FARA MED RORLIGA DELAR
R6rliga delar kan nypa eller allvarligt
skada fingrar eller andra kroppsdelar.
VIOROR INTE rorliga delar vid uppstartning eller nar utrustningen ar i drift.
Sla ifran kraftkallan och aVlasta
trycket enligt Anvisningar for tryckavlastning pa sid 3 innan nagon service
utfors pa sprututrustningen for att
forhindra att pumpen gor nagot extra
pumpslag.

----...;;-----.....,--~---------'"'------ -----------------

Farg innesluten i en slang under hogt
tryck kan anses vara en potentiell
fara. am slangen b6rjar lacka, exploderar eller brister pa grund av slitage,
skada eller missk6tsel, kan den uppkomna fargstralen under detta h6ga tryck
fororsaka en intrangningsskada eller
andra allvarliga kroppsskador.
ALLA ANSLUTNINGAR FOR FARGEN SKALL
TATAS ORDENTLIGT FoRE ANVANDNING. Farg
under hogt tryck kan lacka i form av en
skarp strale och fororsaka intrangningsskador.
Anvand ALORIG en skadad slang. Fore
sprutning skall hela slangen kontrolleras betraffande skador, lackage, notning och slangkopplingar. am det ar
nagot fel pa slangen skall den omedelbart bytas. FORSOK INTE byta kopplingar
eller laga en fargslang for hogtryck
med tejp.
ORA INTE i slangen for att f6rflytta
sprututrustningen. Anvand inte farger
eller l6sningsmedel sam inte ar lampliga for innertuben och ytterholjet pa
slangen. UTSATT 6NTE slangen for hogre
temperatur an 82 C. . .
.

Kontroll av slangens jordforbindelse
Ordentlig elektrisk jordning av fargsTangen ar av storsta vi kt for att ha 11 a
hela sprututrustningen jordad. Kontrollera hydraulslangens och fargslangens
motstand med intervaller. am fargslangen inte har maxi malt mot stand tryckt pa
slangen, skall slangleverant6ren kontaktas for uppgift am motstandet. Anvand en motstandsmatare for att mata
motstandet. am motstandet ligger utanfor det rekommenderade omradet skall
slangen omedelbart bytas ut. En icke
jordad eller daligt jordad fargslang ar
en potentiell fara. For egen sakerhet,
las anvisningarna under ELD- ELLER EXPLOSIONSFARA.
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TYPISK INSTALLATION
HUVUDLUFTLEDNING
F

@

G

II
I

I

112 in. (13 mml

-t
INSTALLATION
OBS!

Pos-nummer och bokstaver inom
parentes i texten refererar till
illustrationeroch reservdelsritningar.

Den typiska installationen som visas
har ar endast en vagledning for val och
installation av erforderliga och extra
tillbehor. Kontakta Graco-distributoren
for assistans vid systemdesign.
Montera pumpen enligt den typ av installation som ar planerad. Dimensionsritningarna anger nodvandiga matt. Fastet for fatanslutningen har 2" NPT
ganga. Montera pumpen genom 2" halet
tills den nar 13 mm fran fatbotten,
drag sedan fast fatanslutningen.

- A Avl uftande 1uftkran
B Fargavtappningsventil
C Smorjapparat
D Luftregulator
E Luft fil ter
F Jordledning
G Jordad luftslang
H Jordad fargslang
J Russkyddsventil

Systemtillbehor

OBS!
Tva tillbehor maste inga i systemet en avluftande luftkran (A) och en
fargavtappningsventil (8). Dessa
tillbehor hjalper till att minska
risken for allvarlig kroppsskada inkl
intrangningsskada, stank i ogon och
pa hud och skada orsakad av rorliga
delar vid installning eller reparation av pumpen.
Den avluftande luftkranen avlastar
luft som stangts in mellan denna ventil och pumpen efter det att luftregulatorn stangts avo Instangd luft
kan orsaka att pumpen gor ett ovantat
slag. Installera kranen nara pumpen.
Fargavtappningsventilen hjalper till
avlasta fargtrycket i kolvpump, slang
och pistol. Avtryckning av pistolen for att avlasta trycket kan vara
otill rackl ig.
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Montera tillbehoren i den ordning som
visas i Typisk Installation. Narmast
pumpens luftintag monteras russkyddsventilen (J) som kanner av nar pumpen
gar for fort och da stanger av lufttillforseln till motorn. For automatisk
luftmotorsmorjning ins-talleras en smorjapparat (C). Installera en avluftande
luftkran (A) nara pumpen. Oarefter, en
luftregulator (0) for kontroll av luften till motor och pumphastigheten.
Langst bort fran pumpintaget installeras ett luftledningsfilter (E) for att
avlagsna skadlig smuts och fukt fran
tryckl uften.
---------------.'----~-

DRIFT

2

3

4
5
6

7

8

Pa fargledningen (H) installeras en
fargavtappningsventil (G) nara pumpens
farguttag. Anslut en lamplig, jordad
fargslang fran filtrets uttag till pistolen eller doserventilen.
Jordning
Riktig jordning ar vasentlig for ett
sakert system. Las om ELD- ELLER EXPLOSIONSFARA pa sid 4 och jorda pumpen och
systemet enligt dessa anvisningar.

. . . ~=-=..;;..-".--------..;..~.;.....;..----- .... --~-..;...---.:..- ----------------

OBS!

Anvisningar for tryckavlastning
For att minska risken for allvarliga
kroppsskador sasom intrangningsskador,
stank i ogon eller pa hud och skada orsakad av rorliga delar skall alltid
dessa anvisningar foljas nar pumpen
stangs av, vid kontroll eller service
av nagon del i systemet, vid installation eller byte av sprutmunstycken och
narhelst sprutningen stoppas.
1

Se till att luftslangen (G) ar riktigt
jordad och stor nog att slappa fram
ratt luftmangd till motorn.

Las pistolens eller doserventilens
sakerhetssparr
Stang pumpens luftregulator
Stang den avluftande luftkranen (sam
maste inga i systemet)
Frigor pistolens eller doserventilens sakerhetssparr
Hall en metalldel av pistolen eller
ventilen mot en jordad behallare och
tryck av for att avlasta fargtrycket
Las sakerhetssparren igen
Oppna pumpens draneringsventil (som
erfordras i systemet) och var beredd
att ta emot dranaget i en behallare
Lamna draneringsventilen eppen tills
sprutningen skall paborjas igen.

Om man misstanker att sprutmunstycke
e77er s7ang ar ti77tappt e77er att
fargtrycket inte ar he7t av7astat trots
ovanstaende anvisningar, skall man
MYCKET FORSIKTIGT lossa munstycksskyddet eller slangens andkoppling och lata
trycket aVlastas gradvis for att darefter montera bort dem he 1t. Nu kan munstycke eller slang rengeras.

Spolning av slang fore anvandning
Pumparna har testats med lattviktig
olja som finns kvar for att skydda
pumpdelarna under transporten. For att
undvika blandning med fargen skall pumpen renspolas med lampligt losningsmedel innan den anvands.
Om pumpen inte ar nedsankt skall man
fylla vatkoppen till half ten med Graco
TSL-olja eller ett lampligt losningsmedel for att f6rhindra att fargen torkar
pa kolvstangen och forst6r hal spackningarna.
Start och installning av pumpen
oppna den avluftandeluftkranen (A).
Tryck av pistolen i en jordad metallburk med metallkontakt mellan burk och
pistol. Oppna sakta luftregulatorn (0)
tills pumpen startar. Ker pumpen sakta
tills all luft evakuerats, slapp avtryckaren och lassakerhetsspiirren.
Pumpen startar och stannar allteftersom
pistolen oppnas och stangs. I ett cirkulationssystem gar pump en kontinuerligt och okar och minskar hastigheten
enligt systemets krav. Anvand alltid
lagsta mojliga tryck for onskat resultat.
OBS!
For att minska risken for allvarlig
kroppsskada, som intrangningsskada,
stank i 6gon och pa hud, och egendomsskada skall man ALDRIG 6VERSKRIDA
DET MAXIMALA LUFT- OCH FARGTRYCKET
for nagon komponent i systemet. 5e
FARA VIO FELAKTIG ANVANONING AV UTRUSTNINGEN, 5ystemtryck, sid 3.
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Lat aldrig pumpen ga torr. En torr pump
accellererar snabbt till hog hastighet
med mojligt haveri som foljd. Om pumpen
accellererar snabbt eller gar for fort
skall man omedelbart stoppa den och
undersoka fargtillforseln. Om fargbehallaren ar tom och luft har pumpats in
i ledningarna, skall pumpen och ledningarna fyllas med farg eller renspolas och lamnas fyllda med lampligt losningsmedel. Se till att all luft evakueras fran fargsystemet.
OBS!

Russkyddsventilen (J) kan installeras pa luftledningen for att
automatiskt stanga pumpen om den
borjar ga for fort.

OBS!

Maximal drifttemperaSur for en
nedsankt pump ar 248 C. Graco
ansvarar inte for starkt slitage
pa grund av pumpning av slitande
eller korrosiva farger, savida
Graco inte sarskilt rekommenderat
sadana material for anvandning i
denna pump.

For att justera kolvens ventilspel,
skall lasmuttern (3) lossas och kolven
(11) vridas moturs for att oka ventilspelet och medurs for att minska ventilspelet. For vatskor med medium
viskositet, skall kulspelet vara 4,8 mm
se fig 2.

Justering av ventilspelet
Kolvens och bottenventilens kulor ar
installda pa fabrik for vatskor med
medium viskositet. Denna installning
minskar pulsationerna vid pumpens vandlagen. For att justera ventilerna, maste forst Anvisningarna for tryckavlastning foljas , demontera sedan pumpen
som beskrives i avsnittet for SERVICE.

I INNEN
MELLERSTA
5-J;::::::~:::;!d~ IPHALET
FiiR
MEDIUM
(17)

Tag bort kulans stoppinne (17) fran
bottenventilen (30). Flytta pinnen till
ett hogre hal par for att oka ventilspelet for tjockare vatskor eller till ett
lagre hal par for att minska ventilspelet for tunnare vatskor.

VISKOSITET
4,8 mm

5

Fig 2
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UNDERHALL
Avstangning och skotsel av pumpen
Stoppa alltid pumpen i pumpslagets nedre lage for att forhindra att farg torkar pa kolvstangen och forstor halspackningarna. Nar man skall sluta pumpningen skall alltid nedanstaende Anvisningar for Tryckavlastning foljas.
Vid pumpning av farger som torkar eller
hardar skall systemet spolas med ett
lampligt losningsmedel sa ofta som nodvandigt for att forhindra uppbyggnad av
torkad farg i pump eller slangar.
Var 40:e drifttimme skall man kontrollera att packningsmuttern ar tat. Folj
forst Anvisningar for tryckavlastning.
Ora at packningsmuttern endast sa mycket att lackage inte uppstar. For hard
atdragning kan skada packningarna. Anvand en rundstang 6,4 mm diameter eller
en haknyckel for att dra at packningsmuttern (35).

35

6,4mm ~
RUNDSTANG

Fig 3

~:=:::::::

Efter pumpning med vattenbaserade vatskor, lamna aldrig pumpen eller slangarna fyll da med vat ten ell er 1 uft. For
att forhindra korrosion sa skall allt
vatten och luft spolas ur systemet och
pumpen lamnas fylld med lacknafta eller
liknande. Se till att Anvisningarna for
tryckavlastning pa sidan 7 foljas efter
renspolningen.
Spolning
For att minska risken for intrangningsskada, statisk gnistbildning eller
stank, folj Anvisningar for Tryckavlastning och ta bort sprutmunstycket
(endast sprutpisto7er e77er doserventi7er) fore spolning. Hall en metalldel
av pistolen/ventilen stadigt mot en
jordad metallbehallare och anvand lagsta mojliga fargtryck under spolningen.
Smorjning
Smorjapparaten (C) ger automatiskt
1uftmotorsmorjning. For daglig, manuell
sm6rjning, koppla fran regulatorn,
tillsatt ca 15 droppar latt maskinolja
i pumpens luftintag, aterkoppla regulatorn och satt pa lufttillforseln for
att blAsa in olja i motorn.
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Anvisningar for tryckavlastning
For att minska risken for allvarlig
kroppsskada, som intrangningsskada,
stank i ogon eller pa hud och skada
orsakad av rorliga delar, skall alltid
dessa anvisningar foljas nar pumpen
stangs av, vid kontroll eller service
av nagon del i systemet, vid installation eller byte av sprutmunstycken eller narhelst sprutningen stoppas:
1

2
3

4
5

Las sprutpistolens eller doserventilens sakerhetssparr.
Stang pumpens 1 uftregulator.
Stang den avluftande luftkranen (som
maste inga i systemet).
Frigor pistolens/doserventilens
sakerhetssparr.
Hall en metalldel av pistolen/ventilen stadigt mot en jordad metallbehallare och tryck av for att avlasta
fargtrycket.

6 Las sakerhetssparren igen.
7 Oppna pumpens avtappningsventil
(maste inga i systemet) och hall en
behallare i beredskap for att ta
emot dranaget.
8 Lamna avtappningsventilen oppen
tills sprutningen skall paborjas
igen.
Om man misstanker att sprutmunstycke
e77er s7ang ar ti77tappt e77er att
fargtrycket inte ar he7t av7astat trots
ovanstaende Atgarder, skall man MYCKET
LANGSAMT lossa munstycksskyddet eller
slangens andkoppling och lata trycket
avlastas gradvis for att darefter montera bort dem helt. Nu kan munstycke
och slang rengoras.

OBS!
For att minska risken for allvarlig kropplig skada far
pumpen ALDRIG koras med luftmotorskyddet borttaget.
Den rorliga kolven bakom skyddet kan skada fingrarna.
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FELSOKNINGSSCHEMA

----------------- .....
PROBLEM

-.~-~---""'----------------------....;---------------~---------

IORSAK

IATGiiRD *

------------~---------------------------'~.-..----------------- --------------

Pumpen arbetar inte,
eller inget fargflode

ILosa eller skadade pumpIdelar

IDemontera, kontrollera,
Ireparera

IIgensatt ledning eller
lotillracklig lufttillforsel

IRengor, oka

I

I

I
I
I Fyll pa
I
IRengor eller byt
I
IReparera se 307-043
.... -------- . - - - - - - - - - - - - - - - IOtillracklig lufttillforsel
IOka
I
I
IOtillracklig fargtillforsel
IFyll pa
I
I
I Igensatt pistol eller
IRengor
Idoservent i 1
I
I
I
ISkadad cylinder
IByt
IO-ringar
I
I
I
ILos packningsmutter eller
IByt
Iskadade packningar
I
I
I
loppen eller sliten kolvIReparera, se sid 8
leller intagsventil
I

I
IOtillracklig fargtillforsel
I
I Igensatta fargslangar
I
ISkadad luftmotor

--------------------.::;...-----~---------.;...--'--------------

Pumpen arbetar men
lag kapaci tet i
bada pumpslagen

-------~----------=-----..;..;--,..;....---------------------------- -------------

Pumpen arbetar, men
lag kapacitet vid
nedatgaende pumpslag

IBottenventilen oppen
leller sliten

I

IRengor eller reparera

I
I

Pump en arbetar men lag
kapacitet vid uppatgaende pumpslag

IKolvventilen oppen eller
IRengor eller reparera
I sl iten
I
I
I
----------------...;. . . . -~=-.;;;....;;,..--..;,.-----...;..----.....--------~-=~.....,=-.....;;---...:. ------------------Ojamn eller accellereIOtillracklig fargtillforsel
I Fyll pa
I
.
rad gang
I
IIntag- eller kolvventil
IRengor eller reparera
Isliten eller behover
leller justera
Ijusteras
I
I
I
IOppen eller stangd
IRengiir
Ibottenventil
I
I
I
IOppen eller stangd
IRengor
Iko 1vvent il
I
I
I
--------------------~--~-----------~-~~-----~------------ ---------* Folj alltid Anvisningar for tryckavlastning forst!
Innan pumpen demonteras skall alla tankbara fel undersokas.
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SERVICE
Innan nagon service utfores pa pumpen:
1. Se till att alla nodvandiga reservdelar finns till hands. Rekommenderade reservdelar anges i reservdelslistan med **.
2. En reparationssats 208-520 finns att
tillga. Se reservdelslistan. For
basta resultat, skall alla delar i
satsen anvandas.
3. Byt alltid gland vid byte av pack-

ningar.

4. Anvand ett lampligt losningsmedel
for rengoring av delar. Undersok
delarna betraffande slitage eller
skada och byt om sa erfordras. Repade eller ojamna ytor pa kolvstangen
eller den polerade insidan av cylindern orsakar for tidigt packningsslitage och lackage. Undersok dessa
delar genom att kanna med ett finger
pa ytan och genom att halla delarna
upp mot ljuset. Anvand latt, vattenfast smorjmedel dar smorjning skall
goras enligt dessa anvisningar.

Reparation
1. Spola igenom pumpen om mojligt och
folj sedan Anvisningarna for tryckavlastning pa sidan 10. Lossa fargoch luftslangarna och tag bort pumpen fran sitt montage.

For serviceinformation och delar
till luftmotorn hanvisas till
bruksanvisning 307-043

4. Skruva bort cylindern (26) och drag

ned den sa att kopplingsmuttern (25)
syns, se fig 5.

5. Lossa kopplingsmuttern (25) och
tryck ned kolven genom botten pa
cylindern, se fig 5.
6. Hall kolvhuset (11) med en nyckel

och skruva ut kolvsatet (10) ur
huset.

7. Tag bort kulan (4), brickorna (29),
packningsspridarna (28), koppackningarna (13) och distansbrickan
(14) och 0- ringen (8) fran kolvsatet (10).
Atermontering
8. Satt tillbaka en bricka (29), packningsspridare (28), koppackning
(13**), O-ring (8**), distansbricka
(14), kopppackning (13**), packningsspridare (28) och en bricka
(29) pa kolvsatet (10). Se fig 4 for
ratt lage pa varje del.
9. Placera kulan (4) pa kolvsatet (10)
och skruva satet ordentligt in i
kolvhuset (11).

2. Skruva bort bottenventilhuset (15).

Tag bort bottenventilen (30), pinnen
(17) och kulan (5), se fig 4.

3. Med ett lagt lufttryck pa luftmotorn

vandes kolven till botten pa sitt
pumpslag.

OBS!

10. Kontrollera kolvens kulspel. For
medium viskositet pa vatskan skall
spelet vara 4,8 mm. Se fig 4. Se
ocksa Justering av ventilspelen pa
sidan 8.
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FOR MEDIUM
VISKOSITET
4,8 mm SPEL

*4---0
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Fig 4
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LAP PAR
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NEDAT
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KOPPACKNINGENS
LAP PAR
VANDES
UPPAT
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11. Tag bort saxpinnen (2) ovansidan pa
kolvstangen (27) och skruva bort
kolvstangen. Se fig 5.
12. Lossa packningsmuttern (35) och
tryck kolvstangen (27) genom botten
pa pumphuset (36). Kontrollera
kolvstangens hardf6rkromade yta efter repor eller slitage.
19"

V-PACK-

NINGARHAS

U\PPAR
VlUIDES
NEDAT

13. Tag bort packningsmuttern (35),
glanden (23** och 21**), lagringarna (22**) och V-packningarna (19**)
fran pumphuset.
Atermontering
14. En i sander atermonteras de nya
packningarna och glanden. Se fig 5.
Satt tillbaka hanglandet (21**), de
fyra V-packningarna i PTFE (19**)
med lapparna yanda nedAt. Satt
tillbaka honglandet (23**) och de
tva lagringarna (22**). Lagringarna
skall ha ett gap pa 0,5-1,3 mm pa
plats. Satt tillbaka packningsmuttern (35) utan att dra at.
15. Fetta in kolvstangen (27) och tryck
f6rsiktigt ned denna i pumphuset
(36) uppifran.
16. Spann fast pumpcylindern i ett
skruvstycke med mjuka bockar. Kontrollera cylindern invandigt efter
repor och slitage. Fetta in cylindern i 6vre and en med ett latt
fett.

3

4·--;-

11

__-,8**

10

17. Ett speciellt verktyg 168-085 skall
anvandas vid montering av kolven i
cyl i ndern. Verktyget ar till verkat
av 0,41 mm shimstang och skyddar
packningarnas lappar fran skador
under monteringen. Placera verktyget runt kolvpackningarna som visas
i fig 6. Borja bottenpackningen
(13a) in i cylindern och tag sedan
bort verktyget.

15

Fig 5

Fig 6

SPECIALVERKTYGET 168-085
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18. Satt kopplingsmuttern (25) pa kolvstangen (27) och drag at.
19. Satt tillbaka O~ringen (9) pa toppen av kolvstangen (27). Skruva
in kolvstangen i luftmotorn och
satt tillbaka saxpinnen (2).
20. Montera en ny O-ring (20) i botten
pa pumphuset (36), skruva fast
cylindern (26) i pumphuset.
21. Satt tillbaka kulan (5) i bottenventilen (30). Satt stoppinnen (17)
i ratt halpar (se Justering av ventilspelet pa sid 8). Placera bottenventilen (30) i ventilhuset (15) och
skruva fast huset pA-cylindern.
22. Ateranslut pumpens jordledning om
den togs bort under service. Fyll
smorjkoppen till half ten med TSLolja.
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RESERVDElSRITNING

~~~

(\j

RESERVDElSllSTA

-

5: 1 Monarl< Pump
Mode
S-956 Serie A
med PTFE packningar
inkl pos.nr 1-37

1

34

YD

=

26

taJ.\:::e

0

~

~9*

37~

i

(,.~v

~25

*4-0

0-29

~'3"

KOPPACKNIHGENS

14

~

\.JI.PPAR
VANDES
UPPAT

~

©-8*'

**13

KOPPACK-

NIHGENS

POS DET .NR
1

220-465

2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
15
17
19

*100-103
100-111
*100-279
*101-178
101-556
164-623
156-082
156-989
157-184
**162-871
158-857
159-839
160-726
**162-866

25
26
27
28
29
30
33
34
35
36
37

166-033
180-741
169-504
171-590
171-594
204-762
222-308
205-997
208-312
208-313
208-314

BENiiMNING

ANT

PUMPDEL
inkl pos.nr 3-5, S,

1

SAXPINNE 3,2 mm x3S mm
MUTTER 1/2" -20
KULA 7/S" dia
KULA 1 1/4" di a
LAsMUTT£R
a-RING, PTFE
O-RING Buna-N
SATE, kolv
KOLV
KOLVPACKNING, PTFE
DISTANSBRICKA
BOTTENVENTILHUS
STOPPINNE
V-PACKNING,

1

10-23, 25-30, 35-37

KOPPLINGSMUTTER
CYLINDER
KOLVSTANG
PACKNINGSSPRIDARE
BRICKA
BOTTENVENTIL
FATADAPTER 2"
LUFTMOTOR, se 307-043
PACKNINGSMUTTER
PUMPHUS
FORBINDELSESTANG

1

1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1

4

1
1
1

2
2

1
1
1
1
1
1

* rekommenderade reservdelar for lager

.0·
~28

** ingar i reparationssats 208-520

~10

Reparationssats 208-520 med PTFE packningar (maste bestallas separat)

LJl.PPAR~
vANDES
NroAT
~

.----0

.~
~~"

C

Inkl :
Pos.nr
8

13
19
20

Antal
1
2
4
1

Pos.nr
21
22
23

Antal
1
2

1
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TILLBEHOR (bestalls separat)
SPECIALVERKTYG 168-085
Skyddar koppackningarna fran skador
vid atermontering
LUFTFILTER 106-148
14 bar MAX INGAENDE LUFTTRYCK
3/8" NPT(F) for rening av tryekluften
fran smuts oeh vattendroppar ~
~,1/
~.~./

TSL-OLJA
Ieke avdunstande smorjmedel for halspaekningarna i paekningsmuttern
206-994 0,24 1
206-995 0,95 1
206-996 3,8 1
FATLOCK 207-373
For montering av pumpen i oppet 200 1
fat som oeksa behover taekas. Inspektionslueka, handtag, anslutning for
pump oeh omrorare.

- J

SMORJAPPARAT 214-847
17 bar MAXIMALT ARBETSTRYCK
3/8" NPT(f) for automatisk
smorjning av luftmotorn.

AVLUFTANDE LUFTKRAN 107-142
21 bar MAX ARBETSTRYCK
Avlastar luften i luftledningen mellan
pumpens luftintag oeh denna ventil nar
den stangs. 1/2" NPT (m x f)
TRYCKLUFTREGULATOR MED MANOMETER
21 bar MAXIMALT INGAENDE LUFTTRYCK
0-14 bar regleromrade
202-858 3/8" NPT inlopp
x 1/2" NPSM(f) utlopp
202-156 3/8"" NPT
x 3/8" NPT(f)

RUSSKYDDSVENTIL 215-362, 3/4" NPT(F)
12 bar MAX ARBETSTRYCK
Stanger av lufttillfBrseln till pumpen
nar den aeeellererar over installt varde p 9 a tom fargburk eller trasig
1uftsl ang.
. 'P

,flt- t
,.

JORDAD LUFTSLANG I BUNA-S
12 bar MAXIMALT INGAENDE LUFTTRYCK
1/2" 13 mm inv. dia med kopplingar
2 x 3/8" NPT(m)
214-650 1,5 m liingd
214-651 5,2 m liingd
214-655 7,6 m liingd
214-654 15,2 m langd
214-653 30,5 m liingd

JORDKLAMMER 103-538
JORDLEDNING 208-950 2
7,6 m liingd, 1,5 mm

Q

.
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TEKNISKA DATA
Maximalt ingaende lufttryck : 12 bar
Luftforbrukning : 60 1 luft per minut for varje
1iter vatska vi d 7 bars tryck
Antal pumpslag per liter: 7
Maximalt rekommenderad pumphastighet : 60 pumpslag per minut (9 l/min)
Maximalt utgaende vatsketryck : 60 bar
Delar i kontakt med vatskan : kolata1,
Maximal temperatur for pumpdelen : 24~ C
Maximal temperatuY' for luftmotorn : 93 C
DIMENSIONSRITNING

f
3/8 npt

LUFTINTAG

,,:

1378 mm

I

VXTSKE~ I
3/4'

,

UTLOPP

f'-'

r "'"

1080 mm

p!.

,--~

1=

2" NPT FATADAPTER
LAYOUT MONTERINGSHAL

<1x

"'.3mm OIA.

127m~~m~
~ 4" 7,9

MM HAL
PA 127 MM DELNINGSCIRKEL

SERVICEINFORMATION
Nedanstaende delar som andrats, ar gamla, nya, tillkomna och utgaende delar.
Jindrad detalj

Jindring

Pos.nr

Det.nr

Benamning

218-956
Monark
5:1 Pump

UTGAn
GAMMAL
NY

32

101-961
204-805
222-308

Skruv
Fatadapter
- " -

33

GARANT I
GRACO INC. garanterar att all utrustning som tillverkats av foretaget och bar dess
namn ar fri fran fel i material och tillverkning under normal anvandning och skotsel. Garantin galler for den ursprunglige koparen under en tid av 12 manader fran
+inkopsdagen, och den galler endast om utrustningen installeras och anvands i enlighet med fabrikens rekommendationer.
Garantin omfattar inte skador eller slitage som vallats av felaktig anvandning,
slitskador, korrosion, forsummelse, olyckor, felaktig installation eller ingrepp
som paverkar den normala funktionen. For den handelse nagra fel konstateras pa
GRACO utrustning som levererats inom den ovan namnda 12-manadersperioden, kommer
den auktoriserade GRACO distributoren som levererat utrustningen att gratis reparera eller byta ut sadana felaktiga delar, om de sands in med betald frakt till
fabriken eller den auktoriserade GRACO distributoren, och det vid GRACO INC's kontroll visar sig att det verkligen foreligger fel i material eller tillverkning. Om
alltsa ett material eller tillverkningsfel konstaterats, kommer detta att avhjalpas och delen returneras med betald frakt inom Sverige. Om undersokningen visar
att det inte foreligger nagot fel i material eller arbete, kommer reparationen att
utforas till rimlig kostnad. Fran andra hall kopta enheter, som ingar i utrustningen fran GRACO, har sina tillverkares normala garantier.
I denna utrustning anvanda kemikalier och vatskor, varken tillverkas eller saljes
av oss. Vi ar darfar icke ansvariga for deras egenskaper. Pa grund av den stora
mangfald material, sasom t ex farger, lacker och lasningsmedel, och pa grund av
olika reaktionsbeteende bar koparen och anvandaren av denna utrustning, fran materialtillverkaren, inhamta samtliga med hanteringen av vederborandes speciella
material sammanhangande fakta, aven sa vitt galler kontakt mellan materialet ifraga och de i utrustningen anvanda tatningarna och metal lerna.
Vi papekar uttryckligen att halogeniserade kolvaten i kontakt med aluminium och
galvaniserade delar, som kan finnas i utrustningen, under vissa forhallanden (beroende av tryck, temperatur och koncentration) kan reagera med explosion som
foljd. Narmare uppgifter skall inhamtas hos materialtillverkaren.
Tankbara risker genom giftiga sprutdimmor, eld, explosion, reaktionstider efter
blandning och toxisk effekt hos bearbetat material eller dess komponenter betraffande manniskor och djur samt vaxter, bor diskuteras och tagas hansyn till.
Denna garanti ar exklusiv och ersatter alla andra garantier (skriftliga, muntliga
eller underforstadda) inklusive garantier om saljbarhet i andra avseenden an vad
som angivits har ovan, och garanti for lamplighet for ett speciellt andamal. Med
undantag for vad som sagts har ovan avvisar vi uttryckligen alla former av krav
grundade pa direkta eller indirekta skador eller forluster.

OftACO

