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INSTALLATION 

For att rengora eller att utfora servi-
ce pa filtret utan att stanga av syste-
met, sa skall ett extra filter eller en 
f6rbipassering installeras sam visas 
nedan. 

Siffrorna och bokstaverna inom parentes 
hanvisas till fig loch 2 och reserv-
delsritningen. TILLBEHOR och TEKNISKA 
DATA redovisas pa sista sidan. 

OBS! Se till att minimumavstandet 
under filterhuset (9) h~lles 
76 mm for att detta skall kunna 
avlagsnas utan problem. 

Dubbla filtersystem 
Detta montage medger att man kan styra 
over fargflodet till det andra filtret 
medan det forsta filtret rengores eller 
pa annat satt underhalles. 

Montera tva filter som visas i fig 1. 
Bada filtren maste ha en bussning (Al 
och en avtappningskran (B) i filterhu-
set (9) for att avl asta fargtrycket och 
tappa av filtret innan filterhuset tas 
b~rt. Montera fyra avstangningsventiler 
(D) en pa vardera sidan av filtrets in-
och uttag, for att stalla om fargflodet 
och for att stanga av det filter som ej 
ar i drift. 

o 

Fig 1 
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Filtersystem med forbipassering 
Detta montage medger att man kan styra 
over fargflodet en rordragning som pas-
serar forbi filtret, medandetta rengo-
res eller pa annat satt underhalles. 

Montera filtret och ror med forbipas-
sering som visas i fig 2. Filtret maste 
ha en bussning (Al och en avtappnings-
kran (B) i filterhuset (9) for att av-
lasta fargtrycket och tappa av filtret 
innan filterhusettas b~rt. Montera 
fyra avstangningsventiler (D), en pa 
vardera sidan av filtrets in- och ut-
tag, en i vardera in- och uttaget i 
forbiledningen, for att stalla om 
fargflodet och for att stanga av fi It-
ret under rengoringen. 

OBS! 
For att undvika att komponenter brister 
vilket kan resultera i allvarliga 
kroppsskador, OVERSKRID ALDRIG MAXIMALT 
ARBETSTRYCK 21 bar for detta filter 
eller maximalt arbetstryck for andra 
tillbehor eller komponenter i detta 
system. FORVISSA Dig om att alla andra 
komponenter i systemet haller for denna 
pumps maximala arbetstryck. 

o 

B 

Fig 2 



SERVICE 

OBS! 
Om inte filtret skall anvandas under en 
langre period, sa skall alla delar 
rengoras med losningsmedel och blasas 
rena innan fargrester torkar och satter 
igen filterinsatsen. Stalborste far 
inte anvandas for att rengora filter-
insatsen da detta kan skada silduken. 

Indi ked ngsoga 
Indikerings6gat ger steg16s indikering 
pa en igensatt filterinsats. Nar indi-
kator6gat vi sar r6tt till 3/4" skall 
filterinsatsen reng6ras. Om inte filt-
ret reng6res omgaende, saoppnar filt-
rets 6verstr6mningsventil-och fargen 
passerar ofiltrerad. 

Byt indikator6ga (1) om det inte funge-
rar (dvs om det alltid visar r6tt eller 
gult). 

Overstromningsventil 
Overstr6mningsventilen 6ppnar nar en 
igensatt filterinsats far utgaende 
fargtryck att sjunka 2 bar under inga-
ende fargtryck. Detta medger ett sta-
bilt systemtryck och f5rhindrar att 
filterelementet trycks ihop. 

Byt overstromningsventilen (2) om den 
ar skadad eller sliten. 

Viton O-ringar och stod for O-ringarna 
Dessa O-ringar tatar filterhuset (9) 
och kroppen (3). Om farg lacker ut ur 
huset skall O-ringen (6) bytas. 

Tag bort filterhuset och O-ringen. 
Reng5r delarna i ett lampligt l5snings-
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medel. Var f6rsiktig sa att inte 0-
ringen eller tatningsytorna skadas pa 
filterhuset eller filterkroppen. Innan 
atermontering fetta in delarna med ett 
tunnt fett. Se till att O-ringstodet 
installeras med sparet vant uppat. 

Fi 1 terhus , filterinsats och fjader 
Graco rekommenderar att ett filterhus 
(9), filterinsats (7) och fjader (8) 
halls i reserv. Innan filterhuset tas 
b~rt, skall fargf16det styras over till 
det andra filtret, eller forbipasse-
ringen (2). Avlasta fargtrycket genom 
att 6ppna avtappningskranen (B). 

Skruva ur draneringspluggen (10) med 
hjalp av en skiftnyckel. Efter det att 
fargen tappats av, tag bort filterhu-
set, filterinsatsen och fjadern. Byt 
till nya delar innan fargen torkar pa 
filterkroppen (3) och andra delar eller 
rengor delarna omgaende. Montera filte-
rinsatsen med falsen vand uppat. Fetta 
in gangorna pa filterhuset innan det 
skruvas in i filterkroppen och drag at 
ordentligt. 

Reng6r filterhuset, filterinsatsen och 
fjadern med ett lampligt l6sningsmedel 
innan fargen torkar. Anvand en mjuk 
borste vid rengoringen. 

OBS! Rengor filterinsatsen (7) med en 
borste. Blas bart mjukgjorda 
fargrester med tryckluft och 
kontrollera efter skador. Byt om 
sa erfordras. Anvand falsade 
filterinsatser vid kontinuerlig 
anvandning av kraftiga losnings-
medel sasom aceton, xYlen och 
toluen. Se TILLBEHOR. 
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RESERVDELSRITNING 

3/4" NPT(f) 
INTAG OCH 
UTTAG 

6 

8~ 

1/4" NPT(F) 
GilNGAT HAL 
FOR DRANE-
RINGSPLUGG 
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3 POS DET .NR BENAMNING ANT 
NR 

1 104-125 INDIKATOROGA, filter 1 
2 104-440 OVERSTROMNINGSVENTIL 1 
3 172-699 FILTERKROPP 1 
4 175-000 INSTRUKTIONSSKYLT 1 
5 100-055 NIT typ U nr 6 x 1/4" 2 
6 *103-209 O-RING viton 1 

(se tillbehor for 
O-ring i  

*102-850 FI L TERINSATS 1 
(213-057 enbart) 

*102-851 FILTERINSATS 1 
(213-058 enbart) 

7 *102-852 FILTERINSATS 1 
(213-059 enbart) 

*102-853 FILTERINSATS I 
(213-060 enbart) 

*102-854 FILTERINSATS I 

8 *102-859 
(213-061 enbart) 
FJADER I 

9 *172-725 FILTERHUS 1 
10 100-509 PLUGG 1/4"NPT(f) I 

* Rekommenderade reservdelar for lager 

PTFE



TILLBEHOR (maste besta11as separat) 

O-RING 102-857 
For farger som inte ar gangbara med 
viton. 

AVTAPPNINGSKRANAR 208-392 
34 bar MAXIMALT ARBETSTRYCK 

med 3/4"NPT(f), tatning for att 
av1asta fargtrycket i fi1tret. 

FILTERINSATSER 
For kontinuer1ig anvandning med krafti-
ga losningsmedel sasom aceton, xylen 
och to1uen skall falsade filterinsatser 
anvandas. Standard fi1terinsatser som 
ingar i filtret ar epoxylimmade. Se 
tabe 11 en nedan. 

Modell Standard Ti 11- Typ 
Epoxy- behor 
1 immade 

213-057 102-850 108-106 30 maskor 
per tum 

213-058 102-851 108-107 
(590 mikron) 
60 maskor 
per tum 

213-059 102-852 108-108 
(250 mikron) 
100 maskor 
per tum 

213-060 102-853 108-109 
(149 mikron) 
150 maskor 
per tum 

213-061 102-854 108-110 
(95 mikron) 
200 maskor 
per tum 
(75 mikron) 

TEKNISKA DATA 

Matt: 100 mm langd 
95 mm bredd 

220 mm h6jd 

Vikt 1,4 kg 

Max arbetstryck 21 bar 

Flodeskapacitet 22 liter/minut 

Filteryta 232 cm2 

Delar i kontakt Aluminium, stAl, 
med material en viton, , 

platterat sial 
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GARANTI 

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 skot-
sel. Garantin galler for den ursprunglige koparen under en tid av 12 manader fran 
inkopsdagen, och den galler endast om utrustningen installeras och anvands i en-
lighet 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 elleri den auktoriserade GRACO dist-
ributoren, 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 darfor icke ansvariga for deras egenskaper. 

Pa grund av den stora mangfald material, sasom t ex farger, lacker och losningsme-
del, och pa grund av olika reaktionsbeteende bor koparen och anvandaren av denna 
utrustning, fran materialtillverkaren, inhamta samtliga med hanteringen av veder-
borandes speciella material sammanhangande fakta, aven sa vitt galler kontakt mel-
lan 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 (be-
roende 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 betraf-
fande 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. 




