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SAKERHETSANVISNINGAR 

FARA VID FELAKTIG ANVANDNING AV UTRUSTNINGEN 

Allmanna Sakerhetsanvisningar 
All felaktig anvandning av sprututrust-
ningen eller tillbehoren, som overskri-
dande av arbetstrycket, andring av 
delar, anvandning av icke forenliga 
kemikalier eller farger eller anvand-
ning av slitna eller skadade delar kan 
medfora att dessa brister eller sprangs 
och detta kan t'esultera i all varl i ga 
kroppskador, eldsvada, explosion eller 
annan skada pa egentlom. 

Andra eller modifiera ALDRIG nagon del 
av denna sprututru-stning. Detta kan in-
nebara att utrustningen far felaktig 
funkt i on. 

KONTROLlERA all sprututrustning regel-
bundet och reparera eller byt ut slitna 
eller skadade delar omedelbart. 

Systemtryck 
Denna tank ar konstruerad for ett maxi
malt arbetstryck av 42 bar. Overskrid 
AlDRIG det angivna maximala arbets-
trycket for tanken eller for nagon kom-
ponent i systemet. Kontrollera att alla 
tillbehor klarar maximal a luft- och ar-
betstryck i detta system. 

Vatskors lamplighet 
Se till att -alla farger och losningsme-
del ar lampliga for delarna i kontakt 
med vatskan enligt tekniska data pa 
sista sidan. En lista over konstruk-
tionsmaterialets kemiska resistens och 
jell er fargl everantorens i nformati on 
ger besked om detta. 

FARA NED RORLIGA DELAR 

Rorliga delar kan nypa eller allvarligt 
skada fingrar eller andra kroppsdelar. 
VIDROR INTE rorliga delar vid uppstart-
ning eller- nar utrustningen ar i drift. 
Sla ifran kraftkallan och avlasta 
tryck~t eR~~~~ ~nvisni~gar for ~ryckav
lastnlng lnnan nagon serVlce ut-
fors pa sprututrustningen for att for-
hindra att pumpen gor nagot extra 
pumpslag. 

ANVISNINGAR FOR TRYCKAVlASTNING 

For att minska risken for allvarliga 
kroppsskador, ocksa innefattande in-
trangni ngsskador orsakade av rorl iga 
delar, skall alltid dessa anvisningar 
foljas nar systemet stangs av, vid 
kontroll eller service av nagon del av 
utrustningen. Vid installation, rengo-
ring eller byte av munstycke eller nar-
helst man slutar att spruta skall fol-
jande iakttas: 

1. Stang av krafttillforseln till pum-
pen. 

2. lett hydraldrivet system sa stanges 
avstangningskranarna for hydraulol-
jan. 

3. lett tryckluftdrivet system sa 
stanges tryckluftregulatorn och den 
avluftande luftkranen (erfordras i 
systemet). 4. Stang avstangningskra-
narna fran fargblandningstankarna. 

5. Tryck av sprutpistolen for att av-
lasta fargtrycket. 6. Oppna avtapp-
ningskranen for farg (erfordras i 
systemet). 

Sakerhet vid skoljning och rengoring 

Fore skoljning, se till att hela syste-
met och spillburken ar ordentligt jor-
dade. Se Jordning enligt nedan. Folj 
Anvisningarnafor tryckavlastning ovan 
och ta bort munstycket fran sprutpisto-
7en. AnVand alltid lagsta mojliga farg-
tryck och behAll kontakten metall mot 
metall mellan pistolen och den jordade 
metallburken under renspolningen for 
att minska risken for intrangningsska-
dor, gnistbildning pa grund av statisk 
elektricitet och stank. 



ELD- ELLER EXPLOSIONSFARA 

Statisk elektricitet alstras av flodes-
hastigheten 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 
angor fran l6sningsmedel, den fa.rg som 
sprutas, dammpartiklar och andra lat-
tantandliga 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 nat-
spanningen i sprutzonen, om den allra 
minsta risk finns att losningsmedels-
angor i luften kan antandas. 
Om man marker nagon som helst gnista 
eller kanner en liten stot SKALL MAN 
SLUTA SPRUTA OMEDELBART. Kontrollera 
itt hela systemet ar ordentligt jordat. 
Borja inte spruta igen forran felet ar 
atgardat. 

Jordning 
For att minska risken for statisk 
gnistbildning skall sprututrustning i 
sprutzonen jordas. KONTROLLERA alltid 
de lokala elektriska bestammelserna och 
sprututrustningens separata skotsel-
instruktion for detaljerade jordnings-
foreskrifter. Se till att systemet ar 
anslutet till en ordentlig jordforbin-
del se. 

1. Pumpen: Anvand en jordlina med klam-
mer som visas i fig 1. 

2. Luft- Deh ftirgs7angar: Anvand endast 
jordade luftslangar med en maximal 
langd av 150 m for att halla jord-
ningen. 

3. Luftkompressor e77er hydrau7aggre
gat: Jordas enligt tillverkarens 
rekommendationer. 

4. Pu7sationsdtimparen: Anvand en jord-
lina med klammer som visas pa denna 
sida. 

5. Sprutpisto7: Jordas genom anslutning 
till en riktigt jordad fargslang och 
pump. 

6. Objektet som ska77 sprutas: Jordas 
enligt lokala bestammelser. 

7. Fargbehallare: Jordas enligt lokala 
bestammelser. 
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8. A77a 7osningsmede7sbeha77are jordas 
enligt lokala bestammelser. Anvand 
endast meta77beha77are som ar elekt-
riskt ledande. Placera inte behalla-
ren pa en icke ledande yta, t ex 
papper eller masonit som avbryter 
jordningskontinuiteten. 

9. For att beha77a jordningskontinuite
ten vid spolning e77er tryckavlast
ning skall man alltid halla en 
metalldel av pistolen/ventilen mot 
en jordad metallbehallare och sedan 
trycka av pistol en. 

For att jorda tanken, lossa jordskru-
yens lasmutter (KJ 2ch bricka. Anslut 
ena anden pa 1,5 mm jordledning (G) i 
sparet och dra at lasmuttern ordent-
ligt. Se fig 1. Anslut den andra anden 
pa jordledningen med hjalp av en klam-
mer till riktig jord. Se TILLBEHOR for 
jordledning och klammer. 

l::::;:~, 32 

Fig 1 

Kontroll av slangens jordforbindelse 
Ordentlig elektrisk jordning av farg-
slangen ar av storsta vikt for att hAl-
la hela sprututrustningen jordad. Kont-
rollera luft- och fargslangens motstand 
med intervaller. Om fargslangen inte 
har max motstand tryckt pA slangen, 
skall slangleverantoren kontaktas for 
uppgift om motstandet. Anvand en mot-
standsmatare for att mata motstandet. 
Om motstandet liggerutanfor det rekom-
menderade omradet skall slangen omedel-
bart bytas ut. En icke jordad eller 
dAligt jordad fargslang ar en poten-
tiell fara. For egen sakerhet, las an-
visningarna under ELD- ELLER EXPLO-
SIONSFARA. 



INSTAllATION 

Montage av pulsationstanken 
Anvand stativ 218-742 for att monter-
a tanken pa golvet. Se ritning pa 
monteringshalen pa sidan 8. Fast sta-
tivet (8) pa golvet med MIg (5/8") 
expanderbultar atminstone 150 mm i 
betonggol vet. Detta for att forhi ndra 
att tanken tippar. 

OBS! Detaljerna J, Koch l som namnes 
i texten nedan ingar i stativet. 

Fast konsolen (K) pa stativets ben med 
en skruv (J). Observera konsolens olika 
montage for de tva tankstorlekarna. 
Vrid konsolen (K) med en nyckel for att 
passa in med pulsationstankens skruv-
hal, och fast sedan konsolen med skru-
varna (l) i tanken. 
Installera en avtappningskran (H) for 
farg nara pulsationstankens uttag. 

OBS! 
En avtappningskran (H) for farg er-
fordras i systemet for att minska 
risken for allvarliga kroppsskador, 
sasom intrangningsskador, stank i 
ogonen eller pa huden och skador 
fororsakade av rorliga delar. 
Avtappningskranen for farg avlastar 
fargtrycket i pulsationstanken, pum-
pen, slangen och pistolen nar syste-
met stangs avo Att avlasta trycket 
med hjalp av pistolens avtryckare kan 
vara otillrackligt. 

MODELLERNA 
218-509 & 
218-510 

Fig 2 

J "'-;l1ll---.. 
'-,----r-~ K 

B 

M~ntera avstangningskranen for farg (e) 
fore och efter pulsationstanken for att 
stanga av pulsationstanken nar service 
utfores. Se fig 3. For att erhAlla ratt 
flode genom systemet skall ratt rordi-
mension anvandas: 

Modell 218-509 och 218-510: minst 50 
m~ ror och rordelar och slanganslut-
nlngar. 

 220-157: minst 25 mm dia 
slang mellan pump och tank och 

25 mm ror och rordelar efter tanken. 

OBS! Det ar viktigt att dimensionera 
rorsystemet riktigt. Kontakta Gra-
co distributoren for konsultation. 

Jordning av tanken 
Jorda tanken och resterande delen av 
systemet. Se ANVISNINGTAR FOR ELD OCH 
EXPLOSIONSFARA. Jordning pa sid 3. 

MODELL 
220-157 

L 
J 

B 

PTFE



Fig 3 

DRIFT 

Laddning av tanken 
1. Systemets fargtryck maste vara noll 

innan tanken kan laddas Tryck i sys-
temet forhindrar att tanken kan ta 
upp full laddning. 

2. Tag bort kapan (27) och skyddet (6a) 
for pafyllningsventilen, se fig 4. 

OBS! 
For att minska risken for eldsvada 
eller explosion, vilken kan fororsaka 
allvarliga kroppsskador eller skador 
pa annan egendom. Anvand alltid 
tryckluft eller en inert gas sasom 
nitrogen for att ladda tanken. Anvand 
ALDRIG ren syrgas. En laddningssats 
det.nr 961-874 finns som TILLBEHOR. 

3. Upp till ett laddningstryck av 8,4 
bar kan tryckluft eller nitrogen pa 
gasflaska anvandas. For hogre tryck 
skall endast nitrogen pa gasflaska 
anvandas. Enligt tabellen bredvid, 
sa skall tanken fyllas pa till 2/3 
av beraknade systemtrycket for far-
gen. Detta tryck gor det mojligtfor 
pulsationstankens membran att lagra 
tillracklig energi for en pulsa-
tionsfri drift. Att fylla pa tanken 
kan ta nagon minut. 

II Pulsationsdampare 
B Stativ 
C Avstangningskran 

for farg 
D Fargledning 
E Fargblandningstank 
F Hi-Flo pump 
G Jordledning 
H Avtappningskran 

for farg 

FARGTRYCK 
35 bar 
28 bar 
21 bar 
14 bar 
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LADDNINGSTRYCK 
22 bar 
18 bar 
14 bar 
9 bar 

4. Satt tillbaka skyddskaporna (27) och 
(6a) och drag at for hand. 0-27 

Fig 4 

Temning av trycket i tanken 
1. Denna tank har en sakerhetsventil 

inbyggd, som automatiskt avluftar 
gasen eller tryckluften enbart om 
tanken utsattes for overtryck. 

2. For att manuellt avlufta trycket i 
tanken, sa skall kapan (6a) tas bort 
fran laddningsventilen. Tryck in 
ventilens spindel, och att tomma 
tanken pa all gas eller tryckluft 
tar nagon minut. 



SERVICE 

Felsokning och reparation 

OBS! 
For att minska risken for allvarli-
ga kroppsskador sasom stank i 5go-
nen eller pa huden, skall alltid 
Anvisningarna for tryckavlastning 
pa sidan 2 foljas, innan kontroll 
eller reparation utfores pa tanken 
eller nagon annan del i systemet. 

1. am pulsationsdamparen inte funge-
rar tillfredstallande: 

a) Kontrollera lufttrycket i tanken; 
detta maste vara ca 2/3 av syste-
mets fargtryck (5e tabellen 
ovan). aka eller minska luftt-
rycket efter behov. 

b) Demontera backventilen pa inlop-
pet och kontrollera efter slitage 
eller skador. Byt de delar som 
erfordras. 

c) am pulsationsdamparens lufttryck 
ar lika med noll, sa har membra-
net gatt sander. Bestall en repa-
rat i onssats (se reservdel s li stan) 
for att utforaservice pa tanken. 
Byt alla skruvarna, muttrarna och 
fjaderbrickorna med de som leve-
reras i satsen. Anvand inte de 
gamla skruvarna pa nytt. 5e till 
att en skruv passerar genom varje 
hal i membranet och att de nya 
O-ringarna installeras. Dra at 
med ett moment av 55-65 Nm. 

2. am det inte gar att ladda pulsa-
t i onstanken: 

6 

a) 5trypventilen i pafyllningsventi-
len ar igensatt, forsok inte att 
reparera. Returnera pUlsations-
tanken till Graco for reparation. 

OBS! 
am membranet skall bytas, anvand ori-
ginal och inte egentilverkat membran. 
Andra material kan samre klara tryck-
et som alstras i tanken, eller ha 
samre resistens mot fargen som pum-
pas. Ett sprucket membran slapper in 
tryckluft i fargledningen. 



RESERVDELSRITNING 

Modell 218-509 Serie C i kolstal 
Modell 218-510 Serie C i rostfritt stal 

12 ---~----"""'"::::-.,..., 

ANVAND GANGTAT-
NING KA MED 

PA DE 
ROSTFRIA 
GANGORNA 

RESERVDELSLISTA 

POS DET.NR BENAMNING ANT 

1 218-799 REPARATIONSSATS 1 
for tanken inkl pos.nr 
la, Ib, 2, 3 och 4 

la MEMBRAN 1 
Ib O-RING 2 
2 107-596 SKRUV 24 
3 107-541 FJADERBRICKA 24 
4 107-539 MUTTER 24 
6 104-031 PAFYLLNINGSVENTIL 1 

180-687 ADAPTER M65x2" 1 
12 -11 1/2"NPT 

180-588 ADAPTER M65x2" 1 
-11 1/2"NPT 

13 181-941 KULSTOPP 1 
14 220-510 SATE 1 
15 108-001 KULA,rostfri 1 1/2"dia 1 
18 107-599 O-RING,  1 
26 108-147 FILTERELEMENT 1 
27 180-942 VENTILKAPA 1 
28 108-519 O-RING, viton 1 
30 102-042 PLUGG 2 
31 104-029 JORDSKRUV 1 
32 104-582 LASBRICKA 1 
33 181-068 VARNINGSSKYL T 1 

~~~ ____ 3 :--4 
DRAG AT MED 
ETT MOMENT' 
AV 55-65 Nm 

2 

7 

lb 

la 

lb 

PTFE

PTFE
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RESERVDELSRITNING 

Modell 220-157 Serie A 
Pulsationstank i rostfritt stal for medelstort flode 

2 

lb 
la 

<.:> 

) 0 
~<::> "'" lb 

RESERVDELSLISTA 

o~: <.:> <.:> <.:> 

POS DET.NR BENAMNING ANT 

1 220-844 REPARATIONSSATS 1 1114·14npt 
for tanken inkl pos.nr 
la, 1b, 2, 3, och 4 DRAG AT MED la MEMBRAN 1 ETT ~10MENT Ib O-RING 2 AV 68 Nm 2 107-596 SKRUV M12x50 18 

3 107-541 FJADERBRICKA 18 
4 107-539 MUTTER M12 18 
6 104-031 PAFYLLNINGSVENTIL 1 

13 181-404 KULSTOPP 1 
14 220-154 VENTlLHU 1 
18 107-098 O-RING ;- 1 
26 108-147 FILTERELEMENT 1 
27 180-942 VENTlLKAPA 1 
28 155-463 D-RING, buna-N 1 
31 104-029 JORDSKRUV 1 
32 104-582 LASBRICKA 1 
33 181-068 VARNINGSSKYLT 1 

PTFE



TILLBEHOR (maste bestallas separat) 

103-583 

208-950 

JORDKLAMMER 

JORDLEDNING 7,5 m ~m2 
~~ 

FARGSLANG f~ bar maximalt arbetstryck 
i nnerdi a, kopp 1 i ngar 

2" - 11 1/2" NPT 

220-997 
214-959 

0,6 m langd 
1,8 m langd 

DIMENSIONSRITNING 

Modellerna 218-509 & 218-510 

-1 2-11 112 nD.1iI 
HRGUTTAG 

648mm 

LAYOUT MONTERINGSHALEN 

396,9 mm 

320.4 mm 

--L-__ ~ 

3 HAL 

K=' ~mm 

218-742 STATIV FOR PULSATIONSDAMPARE 

Mode 11 220-157 

268m~AMETER ~ 

~1~~II284L 
~R===il=-r 1-11112 npt(fl 

FI\RGINTAG 1114-14np.(f) 
FI\RGUTTAG 

I 
383mm 

SERVICEINFORMATION 

Nedanstaende delar har andrats med 
delar som utgatt eller tillkommit_ 

Andrad Pos 
detalj Andring nr Det.nr Benamning 

218-509 UTGATT 
218-510 UTGATT 
Pul sa- TILL-
tions- KOMMIT 
tank 

8 180-590 Plugg 
9 101-696 Manometer 

33 181-068 Varnings-
skylt 

9 



TEKNISKA DATA 

Maximalt arbetstryck 

Delar i kontakt med fargen 

Farg intag och farguttag 

42 bar 

Modellerna 218-510 och 220-157: 
Rostfri Al, UHMW polyetylen, 
viton,  
Mode77 218-509: 
Kolstal, rostfritt stAl, UHMW 
polyetylen, viton,  

Nodellerna 218-509, 218-510 
2" NPT 
Model I 220-157 
1" NPT intag 
1 1/4" NPT uttag 

Vikt Modellerna 218-509 och 218-510 
38 kg 
Mode77 220-157 
17 kg 
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GARANT I 
GRACO INC. garanterar att all utrustning som tillverkats av f6retaget 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 scm 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 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 dettaatt 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 darf5r 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 metallerna. 

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 underf5rstadda) 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 
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SAKERHETSANVISNINGAR 

FARA VID FELAKTIG ANVJiNDN1NG AV UTRUSTNINGEN 

Allmanna Sakerhetsanvisningar 
All felaktig anvandning av sprututrust-
ningen eller tillbehoren, som overskri-
dande av arbetstrycket, andring av 
delar, anvandning av icke forenliga 
kemikalier eller farger eller anvand-
ning av slitna eller skadade delar kan 
medfora att dessa brister eller sprangs 
och detta~kan resultera i allvarliga 
kroppskador, eldsvada, explosion eller 
annan skada pa egendom. 

Andra eller modifiera ALDRIG nagon del 
av denna sprututrustning. Detta kan in-
nebara att utrustningen far felaktig 
funkt i on. 

KONTROLLERA all sprututrustning regel-
bundet och reparera eller byt ut slitna 
eller skadade delar omedelbart. 

Systemtryck 
Denna tank ar konstruerad for ett maxi
malt arbetstryck av 42 bar. Overskrid 
ALDRIG det angivna maximal a arbets-
trycket for tanken eller for nagon kom-
ponent i systemet. Kontroll era att all a 
tillbehor klarar maximala luft- och ar-
betstryck i detta system. 

Vatskors lamplighet 
Se till att alla farger och losningsme-
del ar lampliga for delarna i kontakt 
med vatskan enligt tekniska data pa 
sista sidan. En lista over konstruk-
tionsmaterialets kemiska resistens och 
feller fargleverantorens information 
ger besked om detta. 

FARA NED RORL1GA DELAR 

Rorliga delar kan nypa eller allvarligt 
skada fingrar eller andra kroppsdelar. 
VIDROR INTE rorliga delar vid uppstart-
ning e11er nar utrustningen ar i drift. 
Sla ifran kraftkallan och avlasta 
tryck~t eR~j~h ~nvisni~gar for ~ryckav
lastnlng lnnan nagon serVlce ut-
fors pa sprututrustningen for att for-
hindra att pumpen gar nagot extra 
pumpslag. 

ANVISNINGARFOR TRYCKAVLASTNING 

For att minska ri sken for allvarl iga 
kroppsskador, ocksa innefattande in-
trangningsskador orsakade av rorliga 
delar, skali alltid dessa anvisningar 
foljas nar systemet stangs av, vid 
kontroll eller service av nagon del av 
utrustningen. Vid installation, rengo-
ring eller byte av munstycke eller nar-
helst man slutar att spruta skall fol-
j ande i akt tas: 

1. Stang av krafttillforseln till pum-
pen. 

2. 1 ett hydraldrivet system sa stanges 
avstangningskranarna for hydraulol-
jan. 

3. lett tryckluftdrivet system sa 
stanges tryckluftregulatorn och den 
avluftande luftkranen (erfordras i 
systemet). 4. Stang avstangningskra-
narna fran fargblandningstankarna. 

5. Tryck av sprutpistolen for att av-
lasta fargtrycket. 6. Oppna avtapp-
ningskranen for farg (erfordras i 
systemet}. 

Sakerhet vid skoljning och rengoring 

Fore skoljning, se till att hela syste-
met och spillburken ar ordentligt jor-
dade. Se Jordning enligt nedan. Folj 
Anvisningarna for tryckavlastning ovan 
och ta bart munstycket fran sprutpista
len. Anvand alltid lagsta mojliga farg-
tryck och behall kontakten metall mot 
metall mellan pistolen och den jordade 
metallburken under renspolningen for 
att minska risken for intrangningsska-
dor, gnistbildning pa grund av statisk 
elektricitet och stank. 



ELD- ELLER EXPLOSIONSFARA 

5tatisk elektricitet alstras av flodes-
hastigheten 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 
angor fran losningsmedel, den farg som 
sprutas, dammpartiklar och andra lat-
tantandliga 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 nat-
spanningen i sprutzonen, am den allra 
minsta risk finns att losningsmedels-~ 
angor i luften kan antandas. 
Om man marker nagon sam helst gnista 
eller kanner en liten stat SKALL MAN 
SLUTA SPRUTA OMEDELBART. Kontrollera 
att hela systemet ar ordentligt jordat. 
Borja inte spruta igen forran felet ar 
atgardat. 

Jordning 
For att minska risken for statisk 
gnistbildning skall sprututrustning i 
sprutzonen jordas. KONTROLLERA alltid 
de lokala elektriska bestammelserna och 
sprututrustningens separata skotsel-
instruktion for detaljerade jordnings-
foreskrifter. 5e till att systemet ar 
anslutet till en ordentlig jordforbin-
del se. 

1. Pumpen: Anvand en jordlina med klam-
mer sam visas i fig 1. 

2. Luft- och fiirgs7angar:Anvand endast 
jordade luftslangar med en maximal 
langd av 150 m for att halla jord-
ningen. 

3. Luftkompressor e77er hydrau7aggre
gat: Jordas enligt tillverkarens 
rekommendationer. 

4. Pu7sationsdiimparen: Anvand en jord-
lina med klammer sam visas pa denna 
sida. 

5. Sprutpisto7: Jordas genom anslutning 
till en riktigt jordad fargslang och 
pump. 

6. Objektet som skaIT sprutas: Jordas 
enligt lokala bestammelser. 

7. Fargbeha.llare: Jordas enligt lokala 
besUimme 1 ser. 
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8. A77a 7osningsmede7sbeha77are jordas 
enligt lokala bestammelser. Anviind 
endast meta77beha77are som ar elekt-
riskt ledande. Placera inte behalla-
ren pa en icke ledande yta, t ex 
papper eller masonit sam avbryter 
jordningskontinuiteten. 

9. For att beha77a jordningskontinuite
ten vid spo7ning e77er tryckav7ast
ning skall man alltid halla en 
metalldel av pistolen/ventilen mot 
en jordad metallbehallare och sedan 
trycka av pistol en. 

For att jorda tanken, lossa jordskru-
yens lasmutter (K) ~ch bricka. Anslut 
ena anden pa 1,5 mm jordledning (G) i 
sparet och dra at lasmuttern ordent-
ligt. Se fig 1. Anslut den andra anden 
pa jordledningen med hjalp av en klam-
mer till riktig jord. 5e TILLBEHOR for 
jordledning och klammer. 

\ 

-----Fig 1 

Kontroll av slangens jordforbindelse 
Ordentlig elektrisk jordning av farg-
slangen ar av storsta vikt for att hal-
la hela sprututrustningen jordad. Kont-
rollera luft- och fargslangens motstand 
med intervaller. Om fargslangen inte 
har max motstand ~tryckt pa slangen, 
skall slangleverantoren kontaktas for 
uppgift am motstandet. Anvand en mot-
standsmatare for att mata motstandet. 
Om motstandet liggerutanfor det rekom-
menderade omradet skall slangen omedel-
bart bytas ut. En icke jordad eller 
dAligt jordad fargslang ar en poten-
tiell fara. For egensakerhet, las an-
visningarna under ELD- ELLER EXPLO-
SIONSFARA. 



INSTALLATION 

Montage av pulsationstanken . 
Anvand stativ 218-742 for att monter-
a tan ken pel. go 1 vet. Se ri tn ing pa 
monteringshalen pel. sidan 8. Fast sta-
tivet (B) pa golvet med MIg (5/8") 
expanderbultar atminstone 150 mm i 
betonggolvet. Detta for att forhindra 
att tanken tippar. 

OBS! Detaljerna J, Koch L som namnes 
i text en nedan ingar i stativet. 

Fast konsolen (K) pa stativets ben med 
en skruv (J). Observera konsolens olika 
montage for de tva tankstorlekarna. 
Vrid konsolen (K) med en nyckel for att 
passa in med pulsationstankens skruv-
hal, och fast sedan konsolen med skru-
varna (L) i tanken. 
Installera en avtappningskran (H) for 
farg nara pulsationstankens uttag. 

OBS! 
En avtappningskran (H) for farg er-
fordras i systemet for att minska 
risken for allvarliga kroppsskador, 
sasom intrangningsskador, stank i 
ogonen eller pa huden och skador 
fororsakade av rorliga delar. 
Avtappningskranen for farg avlastar 
fargtrycket i pulsationstanken, pum-
pen, slangen och pistolen nar syste-
met stangs avo Att avlasta trycket 
med hjalp av pistolens avtryckare kan 
vara otillrackligt. 

MODELLERNA 
218-509 & 
218-510 

Fig 2 

J l--.l 
-"'--r-{!! K o ~-B 
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M?ntera avstangningskranen for farg (e) 
fore och efter pulsationstanken for att 
stanga av pulsationstanken nar service 
utfores. Se fig 3. For att erhalla ratt 
flode genom systemet skall ratt rordi-
mension anvandas: 

Mode77 218-509 och 218-510: minst 50 
mm ror och rordelar och slanganslut-
ningar. 
Mode77 220c157: minst 25 mm dia 

slang mellan pump och tank och 
25 mm ror och rordelar efter tanken. 

OBS! Det ar viktigt att dimensionera 
rorsystemet riktigt. Kontakta Gra-
co distributoren for konsultation. 

Jordning av tanken 
Jorda·tanken och resterande delen av 
systemet. Se ANVISNINGTAR FOR ELD OCH 
EXPLOSIONSFARA. Jordning pa sid 3. 

MODELL 
220-157 

B 

PTFE



Fig 3 

DRIFT 

Laddning av tanken 
I. Systemets fargtryck maste vara noll 

innan tanken kan laddas Tryck i sys-
temet forhindrar att tanken kan ta 
upp full laddning. 

2. Tag bort kapan (27) och skyddet (6a) 
for pafyllningsventilen, se fig 4. 

OBS! 
For att minska risken for eldsvada 
eller explosion, vilken kan fororsaka 
allvarliga kroppsskador eller skador 
pa annan egendom. Anvand alltid 
tryckluft eller en inert gas sasom 
nitrogen for att ladda tanken. Anvand 
ALDRIG ren syrgas. En laddningssats 
det.nr 961-874 finns som TILLBEHOR. 

3. Upp till ett laddningstryck av 8,4 
bar kan tryckluft eller nitrogen pa 
gasflaska anvandas. For hogre tryck 
skall endast nitrogen pa gasflaska 
anvandas. Enligt tabellen bredvid, 
sa skall tanken fyllas pa till 2/3 
av beraknade systemtrycket for far-
gen. Detta tryck gor det mojligt for 
pulsationstankens membran att lagra 
tillracklig energi for en pulsa-
tionsfri drift. Att fylla pa tanken 
kan ta nagon minut. 

A Pulsationsdampare 
B Stativ 
C Avstangningskran 

for farg 
D Fargledning 
E Fargblandningstank 
F Hi-Flo pump 
G Jordledning 
H Avtappningskran 

for farg 
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FARGTRYCK 
35 bar 
28 bar 
21 bar 
14 bar 

LADDNI NGSTRYCK 
22 bar 

4. Satt 
( 6a) 

Fig 4 

tillbaka skyddskaporna 
och drag o.hand2~ 

Tomnin9 av trycket i tanken 

18 bar 
14 bar 
9 bar 

(27) ach 

1. Denna tank har en sakerhetsventil 
inbyggd, sam autamatiskt avluftar 
gasen eller tryckluften en bart om 
tanken utsattes for overtryck. 

2. For att manuellt avlufta trycket i 
tanken, sa skall kapan (6a) tas bort 
fran laddningsventilen. Tryck in 
ventilens spindel, och att tomma 
tanken pa all gas~ eller tryckluft 
tar nagon minut. 



SERVICE 

Felsokning och reparation 

OBS! 
For att minska risken for allvarli-
ga kroppsskador sasom stank i ogo-
nen eller pa huden, skall alltid 
Anvisningarna for tryckavlastning 
pa sidan 2 foljas, innan kontroll 
eller reparation utfores pa tanken 
eller nagon annan del i sYstemet. 

1. Om pulsationsdamparen inte funge-
rar tillfredstallande: 

a) Kontrollera lufttrycket i tanken; 
dettamaste vara ca 2/3 av syste-
mets fargtryck (Se tabellen 
ovan). aka eller minska luftt-
rycket efter behov. 

b) Demontera backventilen pa inlop-
pet och kontrollera efter sl itage 
eller skador. Byt de delar som 
erfordras. 

c) Om pulsationsdamparens lufttryck 
ar lika med noll, sa har membra-
net gatt sander. Bestall en repa-
rationssats (se reservdelslistan) 
for attutfora service pa tanken. 
Byt all a skruvarna, muttrarnaoch 
fjaderbrickorna med de som leve-
reras i satsen. Anvand inte de 
gamla skruvarna pa nytt. Se till 
att en skruv passerar genom varje 
hal i membranet och att de nya 
O-ringarna installeras. Dra at 
med ett moment aV 55-65 Nm. 

2. Om det inte gar att ladda pulsa-
tionstanken: 

6 

a) Strypventilen i pafyllningsventi-
len ar igensatt, forsok inte att 
reparera. Returnera pulsations-
tanken till Graco for reparation. 

OBS! 
Om membra net skall bytas, anvand ori-
ginal och inte egentilverkat membran. 
Andra material kan samre klara tryck-
et som alstras i tanken, eller ha 
samre resistens mot fargen som pum-
pas. Ett sprucket membran slapper in 
tryckluft i fargledningen. 



RESERVDELSRITNING 

Modell 21S-509 Ser;e C ; kolstal 
Modell 21S-510 Ser;e C i rostfritt stal 

12----~------~~~ 

ANVAND GANGTAT-
NINGSVATSKA MED 

pA DE 
ROSTFRIA 
GANGORNA 

RESERVDELSLISTA 

POS DET.NR BENAMNING ANT 

1 21S-799 REPARATIONSSATS 1 
for tanken inkl pos.nr 
la, Ib, 2, 3 och 4 

la MEMBRAN 1 
Ib O-RING 2 
2 107 - 596 SKRUV 24 
3 107-541 FJADERBRICKA 24 
4 107-539 MUTTER 24 
6 104-031 PAFYLLNINGSVENTIL 1 

180 -687 ADAPTER M65x2" 1 
12 -11 1/2"NPT 

IS0-588 ADAPTER M65x2" 1 
-11 1/2"NPT 

13 1S1-941 KULSTOPP 1 
14 220-510 SATE 1 
15 108-001 KULA,rostfri 1 1/2"dia 1 
18 107-599 O-RING,  1 
26 108-147 FILTERELEMENT 1 
27 180-942 VENTILKAPA 1 
28 108-519 O-RING, viton 1 
30 102-042 PLUGG 2 
31 104-029 JORDSKRUV 1 
32 104-582 LASBRICKA 1 
33 181-068 VARNINGSSKYLT 1 

-~~~~~~~~~~~. 

~~~~3 ;---4 
DRAG AT MED 
HT MOMENT 
AV 55-65 Nm 

7 

lb 

18 

PTFE

PTFE



RESERVDELSRITNING 

Modell 220-157 Serie A 
PUlsationstank i rostfritt stal for medelstort flode 

lb 
la 

~ D 
<:::> 

RESERVDELSLISTA 
0 0 

POS DET .NR BENJIMNING ANT 

1 220-844 REPARATIONSSATS 1 
for tanken inkl pos.nr 
la, Ib, 2, 3, och 4 

la MEMBRAN 1 
Ib O-RING 2 
2 107-S96 SKRUV M12xSO 18 
3 107-S41 FJiiDERBRICKA 18 
4 107-S39 MUTTER MI2 18 
6 104-031 PAFYLLNINGSVENTIL 1 

13 181-404 KULSTOPP 1 
14 220-154 VENTILHUS 1 
18 107-098 O-RING,  1 
26 108-147 FILTERELEMENT 1 
27 180-942 VENTILKAPA 1 
28 155-463 O-RING, buna-N 1 
31 104-029 JORDSKRUV 1 
32 104-582 LASBRICKA 1 
33 181-068 VARNINGSSKYLT 1 

8 

2 

lb 

(;) o~: 
11/4-14 npt 

DRAG AT MED 
ETT ~~OMENT 
AV 68 Nm 

PTFE



TILLBEHOR (maste bestallas separat) 

103-583 

208-950 

JORDKLAMMER 

JORDLEDNING 7,5 m ~m2 
~~ 

FARGSLANG i~ bar maximalt arbetstryck 
innerdia, kopplingar 

220-997 
214-959 

2" - 11 1/2" NPT 

0,6 m langd 
1,8 m langd 

DIMENSIONSRITNING 

Modellerna 218-509 & 218-510 

--12-111/2 nptlfl 
,f)l;RGUTTAG 

---r 648mm 
383mm 

LAYOUT MONTERINGSHALEN 

396.9 mm 

320.4 mm 

-L... ___ S/" 

3 HAL 

. ~:::." ~m 

218-742 STATIV FOR PULSATIONSDAMPARE 

Modell 220-157 

288 mg'IAMETER -r--:=:I 
.... I~I:L 

~~ 
hrtfi:=::il=-r 1-111/2 nptlfl 

FI\RGINTAG 11/4-14 npt!f) 
Fi\RGUTTAG 

I 
383mm 

SERVICE INFORMATION 

Nedanstaende delar har andrats med 
delar som utgatt eller tillkommit. 

Andrad Pos 
detalj Andring nr Det.nr Benamning 

218-509 UTGATT 
218-510 UTGATT 
Pul sa- TILL-
tions- KOMMIT 
tank 

8 180-590 Plugg 
9 101-696 Manometer 

33 181-068 Varnings-
skylt 

9 



TEKNISKA DATA 

Maximalt arbetstryck 

Delar i kontakt med fargen 

Farg intag och farguttag 

Vikt 

42 bar 

Mode77erna 218-510 och 220-157: 
Rostfritt stAl, UHMW polyetylen, 
viton,  
Mode77 218-509: 
Kolstal, rostfritt stal, UHMW 
polyetylen, viton,  

Mode77erna 218-509, 218-510 
2" NPT 
Mode77 220-157 
I" NPT intag 
1 1/4" NPT uttag 

Mode77erna 218-509 och 218-510 
38 kg 
Mode77 220-157 
l7 kg 

10 

PTFE

PTFE



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 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, f5rsummelse, 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 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 detinte 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 bar 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 
f5ljd. 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. 

OftACO 




