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INTRHNGNINGSRISK
Allmanna sakerhetsanvisningar

Denna utrustning utvecklar hogt fargtryck.

rargstr~len

fr~n

pistolen, lackage eller

komponenter sam brister kan medf6ra att farg tranger in genom huden och kroppsvavnaderna. Detta kan fororsaka mycket allvarliga kroppsskadoI som i sv~raste

fall kan leda till amputation. Fargstank och stank av losningsmedel i ogonen
kan ocks~ foranleda allvarliga skador.
Rikta ALDRIC pistolen mot n~gon person eller n~gon del av kroppen. H~ll ALDRIC
handen eller fingrarna over munstycket. Forsok ALDRIC att "bl~sa tillbaka" farg
vilket ar vanligt i ett system med konventionell sprutpistol for luftsonderdelning.
Folj ALLTID anvisningarna for tryckavlastning fore rengorlng eller vid byte av
munstycke eller vid service av n~gon del i systemet.
Forsok ALDRIC stoppa eller hindra lackage med handen eller kroppen.
Kontrollera funktionen has pistolens alIa sakerhetsanordnlngar fore varje anvand-

ningstlll falle.
Sprutplstolens sakerhetsanordningar

Se till att sprutpistolens alIa sakerhetsanordningar fungerar tillFredsstallande
innan den tas i bruk. Ta inte bort eller modifiera n~gon del p~ sprutpistolen.
Detta kan Foranleda funktionsfel och resultera I allvarliga kroppsskador.
Sakerhetssparren

Narhelst man slutar spruta, aven for ett kort ogonblick, skall man all tid satta
sakerhetssparren i lAst position eller i lage "SAFE". Detta medfor att det inte
g~r att spruta med pistolen nar avtryckaren aktlveras. Forsummelse att IAsa
avtryckaren kan medfora oavsiktllg avtryckning av pistolen.
Spridare (diffusor)

Pistolens spridare sl~r sonder fargstr~len och minskar risken for intrangningsskador nar munstycket Inte ar p~ plats. Vld kontroll av spridarFunktlonen skall
anvlsnlngarna for tryckavlastning foljas. Darefter kan munstycket tas bort.
Rikta pistolen ned I en jordad met~llburk. Tryck in avtryckaren vid lagsta mojllga tryck p~ fargen. Om fargen nu inte sprlds I en oregelbunden strom skall
spridaren (diffusorn) omedelbart bytas.
Hunstyckssakerheten

laktta storsta forslktighet nar ett munstycke byts eller rengors. Om munstycket
satter igen under sprutning skall sakerhetssparren IAsas omedelbart. Folj alltid
forst anvlsningarna 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 I~st lage.
kerlicinsk behandllng

Om

n~gon

vatska trangt genom huden, sok omedelbart medicinsk behandling. Behandla

lnte skadan som ett enkelt

skars_~1;'.

Tala

Ojrl

for Iaka;ren _exakt vilken vatska sam

trangt genom huden.
For behandling, be lakaren ringa

CIFTINFOR~ATIONSCENTRALEN.

tfn 08/90 000.

Anvisningar for tryckaviastning

For att minska risken for allvarllga kroppsskador, ocksA innefattande intrangningsskador eller skador orsakade av rorllga delar, skall all tid des sa anvisnIngar foljas nar systemet stangs av, vid kontroll eller service av n~gon del
av ~trustningen. Vid installation, rengoring Eller byte av munstycke Eller

narhelst man slutar atl spruta skall foljande iakttas:
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1
2
3

4
5

Las pistolens/doserventilens sakerhetssparr.
Stln~ av str6mtillf6rseln till pumpen.
Frig6r pistolens/doserventilens slkerhetssplr •. Hill en metalldel av
pistolen/ventilen mot en jordad metallbehillare och tryck av for
att avlasta trycket.
LAs sakerhetssparren igen.

Cppna pumpens drlneringsventil (sam mlste Ingl i systemet) och var
beredd pi att ta emot drlnaget i en behiliaie. Llmna drlnerlngsventilen
oppen tills sprutningen skall plborjas 1gen.

Om man misstlnker att munstycket eller slangen Ir helt igensatt eller att
inte helt har evakuerats enligt ovanstAende anvisningar, kan man linda en
runt munstycksskyddets hillarmutter eller slangens Indkoppling och MYCKET
lossa delen for att avlasta trycket grad vis och sedan lossa helt ffir full
avlastning. Nu kan munstycket eller slangen rengoras.

trycket
trasa
SAKTA
tryck-

FARA Vr'D FELAKTIG ANVIINDNING AV UTRUSTNINGEN
All felaktig anvandning av sprututrustningen eller tillbehoren - som 6verskridande av arbetstrycket, andring av delar, anvandning av leke forenliga
kemikalier ellar anvandning av slitna eller skadade delar -- kan medfora att

dessa brister eller springs och detta kan resultera i allvarliga kroppsskador,
eldsvlda, explosion eller annan skada pi egendom .
• ndra eller modiflera ALDRIG nagon del av denna sprututrustning. Detta kan inneblra att utrustningen fir felaktig funktlon.
KONTROLLERA all sprututrustning regelbundet och reparera eller byt ut slitna
eller skadade delar omedelbart.
Systemtryck

Kolvpumpar 221-026 och 221-074 har ettmaximalt arbetstryck av 210 bar. Kolvpump 215-930 har ett maximalt arbetstryck av 140 bar. Cverskrid ALDRIG det

angivna maximala arbetstrycket for pumpen eller for nAgon komponent i systemet.

AlIa systemkomponenter och tillbehor mlste klara arbetstrycket.
Vatskors lamplighet

Se till att alIa flrger och losningsmedel Ir Ilmpliga for delar i kontakt med
vltskan enligt tekniska data pi sista sidan. En lista over konstruktions-

materialets kemiska resistens oeh/eller fargleverantorens information ger

be~ked

am detta.
FIIRGSLANG -SIIKERHET
Farg innesluten i en slang under hogt tryck kan anses vara en potentiell fara.

Om slangen borjar lacka, exploderar eller brister pi grund av slitage, skada
eller misskotsel, kan den uppkomna flrgstrllen under detta hoga tryck fororsaka
en intrangningsskada eller andra allvarliga kroppsskador.

ALLA FIIRGSLANGAR MASTE HA SPIRALSKYDD I BADA IINDAR. Spiralskydden skyddar slangen
mot kinkar och bockningar vid eller nara kopplingen.

AlIa anslutningar for fligen skall tltas ordentligt fore anvlndning. Flrg under
hogt tryck kan llcka i form av en skarp strlle och_fororsaka intrlngningsskador.
Anvlnd ALDRIG en skadad slang. Fore sprutning skall hela slangen kontrolleras
betrlffande skador, llckage, notning och slangkopplingar.- Om det Ir nlgot fel
pA slangen skall den omedelbart bytas. FORSOK INTE byta kopplingar eller laga
en flrgslang for h6gtryck med tejp. Ora inte i slangen for att forflytta sprututrustningen. Anvand inte farger eller losningsmedel som inte ar lampliga for

innertuben och ytterholjet p& slangen. UTSATT INTE
In82 o C.-

slangen for hogre temperatur
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Kontroll av slangens lordfBrbindelse

Ordentlig elektrisk jordning av fargslangen ar av starsta vikt for att h~lla hela
sprututrustningen jordad. Kontrollera luftslangens oeh fargslangens motst~nd med
intervaller. Om fargslangen inte har max motst~nd tryekt p~ slangen skall slangleverantarenkontaktas for uppgift am motst~ndet. Anvand en motst~ndsmatare for att
mata motst~ndet. Om motst~ndet ligger utanfar det rekommenderade omr~det skall
slangen omedelbart bytas ut. E~ieke jordad eller d~ligt jordad fargslang ar en
potentiell fara. For egen sakerhet, las anvisningarna under ELO- ELLER
EXPLOSIONSFARA.
ElO- ELLER EXPlOSIONSFARA

Statisk elektricilet alstras av fladeshastigheten p~ fargen genom pump, slang
oeh sprutpistol. Om inte varje del av utrustningen ar ordentligt jordad, kan
gnistbil~ning ske oeh utrustningen kan utgara en fara. Gnistbildning kan oeks~
uppst~ nar stiekkontakten pluggas i eller ur natspanningen. Gnistor kan antanda
~ngor fr~n losningsmedel, den farg sam sprutas, dammpartiklar oeh andra lattantandliga substanser, vilket kan farorsaka brand eller explosion oeh resultera
i allvarliga kroppsskador oeh skador p~ fastighet oeh egendom. Plugga inte i
eller ur n~gon kontakt till natspanningen i sprutzonen, am den allra minsta
risk finns att lasningsmedels~ngor i luften kan antandas. Om man marker n~gon
sam heIst gnista eller kanner en liten stat SKALL MAN SLUTA SPRUTA OMEOELBART.
Kontrollera att hela systemet ar ordentligt jordat. Borja inte spruta igen
forran felet ar ~tgardat.
Jordnlng

For att minska risken for stat!sk gnistbildning skall sprututrustning ! sprutzonen jordas. Kontrollera allt!d de lokala elektriska bestemmelserna oeh sprututrustningens separata skotselinstruktion for detaljerade jordningsforeskrifter.
Se till att systemet ar anslutet till en ordentlig jordforbindelse.
1

Pumpen: Anslut en jordlina oeh klammer till ett ordentligt jordat uttag
enligt anvisningar i separat bruksanvisning.

2

Luft- och fargslangar: Anvand endast jordade slangar. Se Kontroll av
slangens jordforbindelse.

3

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

4

Objektet sam skall sprutas: Jordas enligt lokala bestammelser.

5

Fargleveranskarl: Jordas enligt lokala bestammelser.

6

AlIa IBsningsmede!sburkar sam anvands for rensp-olning: Jordas enligt
lokala bestammelser. Anvand_ endast meta.llburkar som ar ledande. Placer a

inte burken pi en icke ledande yta sam papper eller kartong sam avbryter
jordforbindelsen.
7

For att behilia jordforbindelsen vid spolning eller tryckavlastning skall
en del av pistolens metal 1 hillas mot burkens sida nar pistolen tryeks
avo

Siikerhet vld skBlIning och r,engor!ng,
Fore sk5ljning, se till stt hela systemet oeh spiilburken ~r'oidentligt jordade.
Se JORDNING enllgt ovan~ Fol), anvisningarna for tr!Cka~lastni~g ~I si~ I OCh
ta bart munstyeket fr~n sprutpistolen. Anvand alltld lagsta mojllga fargtrye k
och beh~ll kontakten metall mot metall mellan pistolen oeh den jar dade metail~
burken under renspolningen for att minska risken for intrangningsskador, gn s bildning p~ grund av statisk elektricitet oeh st§nk.

4

FARA MEO RORLIGA OELAR

Rarliga delar kan nypa eller allvarligt skada fingrar eller andra kroppsdelar. VIORDR INTE rarliga delar vid uppstartning eller nlr utrustningen
Ir i drift. Sl~ ifran kraftkilian och avlasta trycket enligt ANVISNINGAR
FDR TRYCKAVLASTNING p~ sid~ loch 2 innan n~gon service utfors p~ sprututrustni~gen far att farhindra att pumpen gor n~got extra pumpslag.
SERVICE
221-026 Serie A KOLVPUMP

OBS!

For~9tt

minska risXen far allvarlig kroppsskada, sam intrlngnings-

skada, stank i ogan eller pA hud eller skada orsakad av rorliga

delar, skall man ALLTIO falja ANVISNINGAR F~R TRYCKAVLASTNING pa
~id loch 2 fare kontroll eller reparation avnlgon del av pumpen
eller systemet.

ANM:
1

Reparationssats 218-701 kan bestillas separat. Anvlnd alIa nya
delar i satsen for blsta .resultat. Reparationssatsens delar anges
med asterisk och positionsnummer, t ex *1.

2

Byt allti~ ut gland vid packningsbyte, oavsett am en reparationssats anvlnds. Installera packningarna en i taget och se till att
de Kommer nrdentligt p~ plats.

3

Rengor delarna med ett llmpligt lasningsmedel. Undersak am de Ir
slitna eller skadade och byt ut dem vid behov.

Demontering av pump en

Skruva loss inloppsventilens hus (21) frAn pumpcylindern (22). Ta bart
pinnen (13), kulan (*2), kulstyrningen (18), O-ringh~llaren (15) och
O-ring (14). Se fig 2. Om slteE i ventilhuset (21) Ir skadat eller slitet
skall huset bytas ut.
Lossa halspackningsmuttern (20), dra ned kolvstAngen (17) s~ att det g~r
att fl greppum kolven (19) och dra ut kolv och kolvst~ng genom pumpcylinderns batten.
Repor p~ kolvst~ngen (17) eller p~ den polerade innerytan i hyisan (16)
orsakar far tidigt packningsslitage och Ilckage. Undersak dessa delar
genom att dra ett finger aver ytan och genom att h~lla delarna upp mot
ljuset. Om hylsan inte lltt kan avllgsnas far utbyte, skall Gracorepresentant kontaktas.
Skruva bart kolven (19) fr~n kolvsUlngen (17). Ta bart kulan (*1), gland
(*9 & *10), packningarna (*11) och packningsh~llaren (8). Skruva bart
halspackningsmuttern (20) fran pumpcylindern (22). Ta bart packningarna (*12),
gland (*4 & *5) och stadbricka (6).
Montering av pumpen

Vid hopslttning av pump en skall packningarna, kolvstAngen och insidan av
cylindern smarjas. Monteia stodbricka (6), halspackningar (*12) och
gland (*4 & *5) i hal sen pA pumpcylindern (22) i ~en ordning sam visas
i fig 2. Se till att V-packningarnas (*12) Ilppar vlnds nedAt. Ora ~t
packningsmuttern (20) lost.
Vid montering av kolven (19) m~ste V~packningarnas (*11) Ilppar vlndas
upp~t. Se fig 2. Installera hongland (*10), packningar (*11), hangland (*9)
och mellanlagg (*23) p~ kolven (19) i den ardnin~g sam visas i fig 2.
Anvlnd s~ manga me11anllgg sam b~ehavs for att fa en hOJd av 14,3-14,8 mm.
Installera packningshallaren (8).

5

Installera kulstyrningen (21) och kulans stoppinne (18) i kolvstangen
(om de har varit borttagna).
Placera kulan (*1) pa kolven (19). -Anvand TSL-olja pa gangorna-pa kolven (19)
och skruva in kolven i

kolvst~ngen.

DL8

§.t

J<olvst§.ng och k9lv med ett moment

av 47-54 Nm. For in k61vstangen (17) genom botten pa pumpcylindern (22).

Placera kulan (*2) i inloppshuset (21) och installera kulstyrningen (18),
O-ringen (14), hallaren (15) och pinnen (13) i huset. 5mBrj ventilhusets (21)
gangor och skruva in ventilhuset i pumpcylindern (22). Dra at halspackningsmuttern (20) sa ~ycket att den fBrhindrar lackage - inte hlrdare.

12' (fyra)

V-packningarnas

'5

lappar nedat

6

22
'1

8

'23

11 ' (tre)
V-packningarnas
lappar upplt

'9
'10
19
Dra It med ett
moment av
47-54 N"l5
14

'2
Fig 1

21
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RESERVOELSRITNING

RESERVOELSLISTA

Modell 221-026 Serie A

Pos

o
20

'4---®
17

Det nr.

Benamning

Antal

1 *100-065 Kula 5/16" dia
2 *100-084 Kula 1/2" dia
4 *179-983 Hongland
5 *179-984 Hangland
164-399 Stodbricka
6
7 **164-480 PTFE packning
164-713 Packningsh~llare
8
9 *179-987 Hangland
10 *179-988 Hongland
11 *164-912 V-packning PTFE
12 *164-913 V-packning PTFE
165-049 Stoppinne
13
**165-052
O-ring PTFE
14
15
165-967 O-ringh~llare
16
178-898 Cylinderhylsa
217-563 Kolvst~ng
17
18
170-257 Kulstyrning
19 **205-538 Kolv
20
206-269 Packningsmutter
21
206-399 Hus, inloppsventil
22
207-420 Cylinder
23 *180-746 Mellanlagg
172-479 Varningsskylt
24

*

**

Ing~r i. reparationssats 218-701.
Rekommenderade reservdelar far lager.

Reparationssats 218-701 for ko1vpump
(b~stlll~ separat), inkl:

221-026

22/

7
16

Pos

Antal

1
2
4
5
9
10
11
12
23

1
1
1
1
1
1
3
4
5

1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
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SERVICE
215-930 Serie C KOLVPUMP
08S! For att minska risk en for allvarl.i9_kroppsskada-,--som intrangnings-

skada, stank i ogon och p~ hud eller skada orsakad av rorliga
delar, skall man ALLTIO folja ANVISNINGAR FOR TRYCKAVLASTNING p~
sid loch 2 fore kontroll eller reparation av nagQn del av pumpen
eller systemet-.~
ANM:
1

2

Reparationssats 218-559 kan besiallas separat. Anvand alla nya

delaT i satsen for basta resultat. ReparattQnssat_sens delar anges
rned asterisk och positionsnummer, t ex *1.

Byt all tid ut gland vid packningsbyte, oavsett om en reparations-

sats anvands. Installera packningarna en
de kommer ordentligt pi plats.
3

~i

taget och se till att

Rengor delarna med ett lampligt 10sningsmedel. Unders5k om de ar
slitna eller skadade och byt ut dem vid behov.

Demontering av pumpen

Skruva loss inloppsventilens hus (13) fran pumpcylindern (15). Ta bort
pinnen (7), kulan (*2), O-ringhUlaren (9) och 0-ring;'n(8). Se fig 3.
Om satet i ventilhuset (13) ar skadat eller slitet skall huset bytas ut.
Lossa halspackningsmuttern (16), dra ned kDlvstlngen (17) s~ att det gar att
f~ grepp am kolven (14) Dch dra ut kolv Dch kDlvstlng genom pumpcylinderns
botten.
Repor pi kolvstlngen (17) eller pi den polerade innerytan i hylsan (4)

orsakar for tidigt packningssli tag.e och lackag_8. Und..et--slik dessa delar

genom att dra ett finger over ytan och genom Btt hilia delarna upp mot
ljuset. Om hylsan inte latt kan aVlagsnas for utbyte, skall Gracorepresentant kontaktas.
Skruva bort kolven (14) frln kolvstangen (17). Ta bort kulan (*1), gland
(*10 & *11), packningarna (*6) och packningshillaren (5).
Skruva bort halspackningsmuttern (16) frln pumpcylindern (15). Ta bort
packningarna (*6) och gland (*10 & *11).
Montering av pump en
Vid hopsattning av pump en skall packningaTna,
cylindern smorjas;

kolvst~ngen

och insidan av

Montera halspackningar (*6) Dch gland (*10 & ~11) i halsen pi pumpcylindern
(15) i den ordning som visas i fig 3. Se till att V-packningarnas lappar
vands nedlt. Ora It packningsmuttern (16) lost.
Montera kulstyrningen (21) och stoppinnen (18) i kolvstlngen (om de tag its
bort) .
Montera gland (*10 & *11), packningar (*6) och packningshillare (5) pi
kolven (14) i den ordning sam visas i fig 3-.~ Se till att V-packningarnas
lappar vands upplt.
Placera kulan (*1) pi kolven (14). Anvand TSL-olja p~ kolvgangorna och skruva
in kolven i kolvstlngen. Ora It kolvstlng och kolv med ett moment av
47-54 Nm.
FBr in kolvstlngen (17) ach kolven (14) genom batten pi pumpcylindern (15).

8

Placera kulan (*2) i inloppshuset (13) och installera O-ringen (8),
hillaren (9) och pinnen (7) i huset. Sm6rj ventilhusets glngor och skruva
in ventilhuset i pumpcylindern (15). Ora It packningsmuttern (16) endast sl
mycket att den fBrhindrar lackage - inte h~rdare.
.

17
6

n-+-:::::::'~'6 (fern)

'11

V-packningarnas

Ilppar nedH
'10
4
15

1
21

5
'10
'11

'6(fem)
V-packningarnas

Ilppar upplt

14

Ora It med
ett moment
av 47-54 Nm

7

9
8

'2

13

Fig 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

9

RESERVDELSLISTA

RESERVDELSRITNING

···Pos

Modell 215-930 Serie C

16_0
'11

~17

~21
5

'10
15

.

~~

~.
~

~

~t

.n:.:

Benamning

1 *101-822 Kula 5/8" dia rostfritt stll
2 *101-859 Kula 3/4" dia rostfritt stll
3 '*167-668 PTFE packning
4
167-669 Cylinderhylsa
5
167-672 Hillare
6 *167-665 V-packning PTFE
7
167-662 Pinne
8 **165-053 O-ring PTFE
9
167-663 Hillare
10 *183-644 Hangland
11 *183-645 Hongland
13
207-357 Hus, inloppsventil
14 *207-356 Kolv
15
207-354 Pumphus
16
207-355 Packningsmutter
17
167-670 Kolvstlng
18
167-671 Pinne
19
100-063 Saxpinne
20
172-479 Varningsskylt (visas inte)
21
183-022 Kulstyrning

10'

*

**

Inglr i reparationssats 218-559.
Rekommenderade reservdelar for lager.
Reparationssats 218-559 for kolvpump
215-930 (bestalls separat), inkl:
Pos

Antal

1

1
1

2
6

10

10

2

11

2

Antal
1
1

1
1
1

10
1
1
1

2
2
1

1
1
1

1
1
2

1
1
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SERVICE
221-074 Serie A KOLVPUMP
OSS! For att minska risken ftif-- allvarlig kroppsskada, som intrangnings-

skada, st§nk i 5gon oeh ~I hud eller skada orsakad av r5rliga
delar, skall man ALL TID f5l'ja ANVISNINGAR FOR TRYCKAVLASTNING pi
sid loch 2 f5re kontroll eller. reparation av nlgon del av pumpen
elLe.r systemet.

ANM:
1

Reparationssats 207~850kan bestallas "eparat. Anv§nd alla nya
delar i satsen for ba~ta resultat. Reparationssatsens delar anges
med asterisk och positidnsnummer, t ex *1.

2

Byt all tid ut gland vid packnlngsbyte, oavsett om en reparationssats anvSnd -Installera packningarna en i taget Dch S8 till att

de kommer ordentligt pi plats.
3

Rengor delarna med ett lampligt lbsningimedel. Undersok om de ar
sli~na eller skadade oeh byt ut dem vid behov.

Demontering av pump en
Skruva loss inloppsventilens hus (13) frln pumpeylindern (15). Ta bort
pinnen (7), kulan (*2), kulstyrningen (l2),-O"ringlilllaren- (9) oeh
O-ringen (*8). Se fig 4. Om s§tet i ventilhuset (13)§r skadat eller sliteL
skall huset bytas ut.
Lossa halspaekningsmuttern (16), dra ned kolvstlngen (17)sl att det glr att
fl grepp om kolven (14) oeh dra ut kolv oeh kolvstlng genom pumpeylinderns
botten.
Repor pi kolvstlngen (17) eller pi den polerade innerytan i hylsan (4)

orsakar for tidigt packningsslltage och lac_kage. Unders5k d-ess8. delar

genom att dra ett finger over ytan oen genom att hilia delarna upp mot
Ijuset. Om hylsan inte la.tt kan avlagsnas for utbyte, skall Gracorepresentant kontaktas.
Skruva bort kolven (14) frln kolvstlngen (17). Ta bart kulan (*1), gland
(*10 & *11), paekningarna (*6), mellanlagg (*18) oen paekningshillare (5).
Skruva bort nalspaekningsmuttern (16) frln pumpeylindern (IS). Ta bort
paekningarna (*6) oen gland (*10 & *11).
Montering av pumpen
Vid hops§ttning av pump en skall packningarna,
cylindern smorjas.

kolvstAnge~-b6h

insidan av

Montera nalspaekningar (*6) oeh gland (*10 & *11) i halsen pi pumpeylindern
(15) i den ordning som visas i fig 4. Se till att V-packningarnas l§ppar v§nds
nedlt. Ora It paekningsmuttern (16) lost.
Vid Itermontering av kolven (14) skall l§pparna pi kolvens V-paekningar (*6)
v§ndas upplt. Se fig 4. Montera horigland (*11), paekningar (*6), hangland
(*10) oeh mellanllgg (0181 pi kolven i den ordning som visas i fig 4. Anv§nd
sl mlnga mellanl§gg som behovs for att uppnl en hojd-av 21,8-22,6 mm.
Installera paekningsnillaren (5).
Montera kulstyrningen (21) oeh kulans stoppinne (18) i kolvstlngen (om dessa
delar tagits bart).
Plaeera kulan (*1) pi kolven (14). Anvlnd TSL-olja pi kolvg§ngorna oen skruva
in kolven i kolvstlngen. Ora It kolvstlng oeh kolv med ett moment av 88-101 Nm.
For in kolvstlngen (17) oen kolven (14) genom botten pi pumpeylindern (IS).
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Placera kulan (*2) i inloppshuset (13) och satt dit O-ring (*8), hallare (9),
pinne (7) och kulstyrning (12) i huset. Sm5rj husets gangor och skruva in
huset i pumpcylindern (15). Ora at halspackningsmuttern (16) endast sa mycket
att den r5rhindrarlackage - inte hardare.

17

16

'11

V-packningarnas

Hippar nedat
'10

'1

15

(rem)

5

'18
'10
'11

14

Ora at med

ett moment

av 88-10
9

'8
'2

Fig 3
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RESERVDELSRITNING

RESERVDELSLISTA

Modell 221-074 Serle A

Pas

16 .........

0

Det nr

1 *101-823
2 *101-874
3 *164-480
4
178-902
5 **164-484
*164-862
6
7
165-049
8 *165-052
165-279
9
10 *165-894
11 *165-895
170-257
12
13
205-981
14 **206-345
15
207-011
16
207-731
17
217-541
18 *.106-093
19
172-479

*

.*

Benamnlng
Kula rostfritt sUI 7,9 mm dia
Kula rostfritt stal 13 mm dia
Packning PTFE
Cylinderhylsa
Packningsh~llare

V-packning PTFE
Stoppinne
O-ring PTFE
H~llare

Hangland
Hongland
Kulstyrning
Bottenventilhus
Kolv
Hus, uttag
Packningsmutter
Kolvst~ng

Mellanlagg
Varningsskylt

Ing~r i reparationssats 207-850.
Rekommenderade reservdelar for lager~

Reparationssats 207-850 for kolvpump
221-074 (bestalls separat), inkl:
Pos
1
2
3
6
8
10

15 " "

14

11

ra

18

~t

med

ett moment av
/..)88-101 Nm

<V"7

Antal
1
1
1
11
1
2
2
8

Antal
1
1
1
1
1
11
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
8
1
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DIMENSIONSRITNING
KOLVPUI4P
NR

A*
LANGO mm

LANGO mm

C
INLOPPSGANGA, NPT

UTLOPPSGANGA, NPT

KOLVSTANGSGANGA, UNC

HAlOI AM .mm

221-026

333,2
)45,9
354,1

271,5
271,5
271,5

3/4 (M)
3/4 (M)
3/4 [M)

3/B (F)
1/2 (F)
3/B (F)

1/2-13 (I~)
5/B-11 (11)
5/8-11 [M)

10,34
10,34
10,34

215-930
215-931

* Med
Tre

**

8 *

0

F

E

**

i nedre andlaget.
en cirkel med BB,9 mm diameter.

kolvst~ngen
h~l p~

SERVICEINFORMA,ION ____________________________________________________________________
Pump modell 215-929 har utgltt och ersltts ay modell 221-D26

Seri~

A.

Pump model1 215-931 har utgatt och eriltts ay model I 221 0 074 Serie A. -

E

Sada dessa nya pumpar har SeYere-Duty-behandlad
kolYstang och cylinderhylsa.

o
A

B

c
TEKNISKA DATA
KOLVPUMP

INRE CVLINOERAREA mm 2

KOLVSTANGS_
2
AREA mm

PROCENTUELL
SKILLNAO

EFFEKTIV
2
AREA mm

MAX SLAGLANGO mm

221-026*
215-930**
221-074*

359,37
1140,07
606,49

178,1
565,8
305,18

-1,6
0,70
1,2

179,936
570,35
303,24

101,6
108
108

*
**

210 bar max arbetstryck
140 bar max arbetstryck

DELAR I KONTAKT MEO VATSKA
Modell 221-026 & 221-074
Forkromat rostfritt stal, wolframkarbid, f6rzinkat stU, PTFE
Modell 215-930
Ni tralloysUl, rost fri tt stal, wol framkarbid, forzinkat stal, PTFE

GRACO INC.'garanlerar all all ulruslning som lillverkats av foretagel oeh bar dess namn ar fri fr~n fel i
malerial aehtillverkning under narmal anvandning aeh skat"l. Garantin galler for den ursprunglige koparen under en lid av 12 mAnader fr~n inkopsdagen, aeh den galler endasl am utrustningen inslalleras oeh
anvands i enlighel med fabrikens reka.mendalianer. Garanlin omfallar inl. skador eller slilage som v~llats
av felaktig anvandning, slitskadar, karrosian, forsummelse, olyekor, felaktig inslallalian eller ingrepp
500 pAverkar den normala funklionen.
For den handelse nAgra fel konslaleras p~ GRACO ulruslning sam levererals inom den avan namnda 12-m~na
dersperiaden, kam.er den aukloriserade GRACO distribuloren sam levereral ulrusloingeo all gralis reparera eller byla ul s~dana felakliga delar, om de sands in med belald frakl lill fabriken eller den auklariserade GRACO distribulo.ren, oeh d.1 vid GRACO INC's konlroll visar sig att del verkligen foreJigger
fel i material eller lillverkning. Om allls~ ell malerial eller lillverkningslel konstaterats, kommer
detla att aVhjalpas oeh delen relurneras med belald Irakl inom Sverige. Om undersokningen visar all del
inle loreligger nAgot fel i material eller arbe!e, kommer reparalionen alt ulloras lill rimlig koslnad.
rrAn andra h~11 kopta enheter, som ing~r i ulruslningar fr~n GRACO har sina lillverkares normala garantier.
I denna u!ruslning anvan'da kemikalier oeh valskor, varken lillverkas eller saljes av oss. Vi ar darfor
ieke ansvariga for deras egenskaper.
PA grund av dar slora .~nglald ma!erial, s~som I ex larger, laeker oeh losningsmedel, oeh p~ grund av
olika reaklionsbe!eende bor koparen oeh anvandaren av denna ulruslning, Ir~n malerialtillverkaren, inham!a sam!liga .ed han!eringen av vederborandes speeiella malerial sammanhangande lakla, aven sA vitI
galler kan!akl oellan malerialel ilr~ga oeh de i utrustningen anvanda latningarna aeh metal lerna.
Vi pApekar utlryckligen all halogeniserade kolvalen i konlak! med aluminium aeh galvaniserade delar,
sam kan finnas I ulruslningen,und,r vissa lorhAllanden (beroende av !ryek, lemperatur aeh koneenlralion)
kan reagera oed explasion som foljd. Narmare uppgifler skall inhamlas has materiallillverkaren.
Tankbara risker genam giftiga sprutdimmor, eld/explasion, reaktionstider ef!er blandning aeh laxisk
eflek! has bearbeta! malarial ellar dess komponanler belrHfande manniskur ueh djur samt viixler, bor diskuleras aeh lagas hansyn lill.
Oenna garanli iir exk lusi V oeh ersatter alla andra garan!i ar (skri flli ga, munt I i ga ell er underforsHdda)
inklusive garanlier o. saljbarhel i andra avseenden iin vad som angivils har ovan, oeh garanli for lamplighel lor ell specielll iindam~I. Hed undanlag for vad sam sagls har avan avvisar vi u!lryekligen alia
former av krav grundade p3 direkla eller indirekta skador eller for luster.

ORACO

