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SAKERHETSANVISNINGAR

FARA VID FELAKTIG ANVANDNING AV
UTRUSTNINGEN
Allmanna Sakerhetsanvisningar
All felaktig anvandning av sprututrustningen eller tillbehoren, som for
hogt arbetstryck, andring av delar, anvandning av icke forenliga kemikalier
eller farger eller anvandning 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 innebara att utrustningen far felaktig
funkt ion.
KONTROLLERA all sprututrustning regelbundet och reparera eller byt ut slitna
eller skadade delar omedelbart.
Systemtryck
Denna pump kan utveckla ett maxima7t
arbetstryck av 28 bar beroende pa dentyp av motor som den ar ansluten till.
Darfor maste all sprututrustning och
alla tillbehor klara detta maximal a
arbetstryck. OVERSKRID ALDRIG det maximala arbetstrycket for nagon komponent
eller nagot tillbehor som anvands i
systemet.
Vatskors lamplighet
Forsakra er om att alla material och
losningsmedel som anvands ar kemiskt
lampliga for de pumpdelar som kommer i
kontakt med vatska enligt tekniska data
pa sista sidan. Las alltid materialtillverkarens information betraffande
anvanda material och losningsmedel.

Anvisningar for tryckavlastning
For att minska risken for allvarliga
kroppsskador, ocksa innefattande intrangningsskador eller skador 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 Stang av lufttillforseln till pumpen
2

Stang av den avluftande luftkranen
(erfordras i systemet) tillforseln
till pumpen

3

Tryckavlasta genom att trycka pistolen i en jordad metallburk avsedd
for fargspill

4

Oppna pumpens draneringsventil i
samma jordade metallburk

5

Lamna denna ventil oppen tills utrustningen ar fardig att tas i bruk
igen.

Om man misstanker att munstycket e77er
s7angen ar he7t igensatt e77er att
trycket inte he7t har evakuerats en7igt
ovanstaende anvisningar, kan man MYCKET
FORSIKTIGT lossa kopplingen pa fargslangen och avlasta trycket successivt
for att sedan lossa helt for full
tryckavlastning. Nu kan munstycket eller slangen rengoras.

FARA MED RORLIGA DELAR
Rorliga delar kan nypa eller allvarligt
skada fingrar eller andra kroppsdelar.
VIDROR INTE rarliga 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 gar nagot extra
pumpslag.
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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
angor fran losningsmedel, den farg som
sprutas, dammpartiklar och andra lattantandliga substanser, vilket 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 losningsmedelsangor i luften kan antandas.
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 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 skotselinstruktion for detaljerade jordningsforeskrifter. Se till att systemet ar
anslutet till en ordentlig jordforbindel se.
I. Pumpen: Skall jordas genom anvandning av en separat jordlina med
klammer som beskrivs i skotselinstruktionen for pumpen.
2. Luft-, hydrau7- och fargs7angar:
Anvand endast jordad slang med en
maximal sammanlagd langd av ISO m
for att garantera jordforbindelse.
Se vi dare Fargslangens jordforbindelse.
3. Kompressor och hydrau7aggregat:
Jordas enligt tillverkarens rekommendationer.

4. Sprutpisto7en: Jordas genom anslutning till en riktigt jordad fargslang och spruta eller pump.
S. Fargbeha77are: Jordas enligt lokala
bestammelser.
6. Objektet som sprutas: Jordas enligt
lokala bestammelser.
7. A77a 7osningsmede7sburkar: Jordas

enligt lokala bestammelser. Anvand
endast metallbehallare som ar elektriskt ledande. Placera inte burken
pa en icke ledande yta, t ex papper
eller masonit som bryter jordforbindel sen.

8. For att beha77a jordforbinde7sen vid
spo7ning e77er tryckav7astning skall
en del av pistolens metall hallas
mot burkens insida nar pistolens
trycks avo
Sakerhet vid sk6ljning och rengoring
Fore sko7jning, se till att hela systemet och spillburken ar ordentligt jordade. Se Jordning Folj Anvisningarna
for tryckavlastning pa sid 2 och ta
bort munstycket fran sprutpisto7en. 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.
Kontroll av slangens jordforbindelse
Ordentlig elektrisk jordning av fargslangen ar av storsta vikt for att halla
hela sprututrustningen jordad. Kontrollera hydraulslangens och fargslangens
motstand med intervaller. am fargslangen inte har maximalt motstand tryckt pa
slangen, skall slangleverantoren kontaktas for uppgift om motstandet. Anvand en motstandsmatare for att mat a
motstandet. am motstandet ligger utanfor det rekommenderade omradet ska 11
slangen omedelbart bytas ut. En icke
jordad eller daligt jordad fargslang ar
en potentie11 fara. For egen sakerhet,
las anvisningarna under ELD- ELLER EXPLOSIONSFARA.
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SERVICE
Innan service utfores:
A. Se till att alla nodvandiga reservdelar finns till hands for att minska stillestandstiden. Rekommenderade reservdelar markeras i reservdelslistan med dubbla asterisker
t ex (3**).
B. En reparationssats med packningarna
finns atl tillga det.nr 223-320.
Anvand all a nya del arna i satsen for
basta resultat. Detaljer som ingar i
satsen markeras i texten med en
asterisk ex (5*).
C. Byt allHd glanden nar packningarna
bytes oavsett om en reparationssats
anvandes eller ej.
D. Anvand ett lampligt l6sningsmedel
for att rengora alla delarna. Kontrollera efter slitage eller skador
och byt de delar som erfordras.
E. Anvand ett tunt, vat ten fast fett dar
sm6rjning: rekommenderas.
Demonteri ng, (se fi 9 1)
1. Spola igenom pumpen med losningsmedel. Folj' Anvisningarna for tryckavlastning pa sid 2. Stanna pump en i
botten av pumpslaget.
2. Lossa pa farg- och luftslangarna.
Tag bort pumpen fran montaget och
spann fast den i ett skruvstycke.
Lossa pumpdelen fran luftmotorn som
beskrivs i den separata skotselinstruktionen for pumpen.
3. Lossa packningsmuttern/smorjkoppen
(1). Skruua bort de fyra stagbultarna (30) och la.sbrickorna (31). Tag
bort bottenventilhuset (14) fran
pumpen.
4. Tag bor.t och kontrollera tatningen
(17) for bottenventilhuset. Skruva
bort bottenventilen (16) fran bott:nventilhuset (14). Avlagsna stopplnnen (18) och notera i vilket halpar pinnen ar fixerad. Laget bestammer hur stort spel kulan (15) har.
Plocka bort kulan (15). Hantera
ku7an varsamt eftersom den latt kan
skadas och f6rorsaka 7ackage.

5. Rengor alla ventilhusets delar noggrant och kontrollera des sa efter
slitage och skador. Kontrollera
s~te! (~) i bottenventilen (16) och
forsok lnte att byta satet. Om satet
ar slitet eller skadat sa skall hela
bottenventilen bytas.
6. Drag cylindern (9) rakt av pumphuset
(24), var forsiktig sa att inte
cylindern vinklar forran den gar fri
fran kol vsta.ngen (8) och kol yen (8).
7. Kontrollera cylinderns polerade insida betraffande repor, slitage eller skador, genom att kanna med
fingertopparna eller kika genom
cylinderloppet mot ljuset nagot
vinklat. Byt om sa erfordras.
8. Tag bort de tre skruvarna (19) och
brickorna (20) och demontera kolvdelarna. Hantera kulan (22) och satet
(13) mycket varsamt eftersom de latt
kan ta skada. Rengor alla delar och
kontrollera dem betraffande slitage
eller skador.
9. Skruva bort packningsmuttern/smorjkoppen (1) fran pumphuset (24).
Tryck ned kolvstangen (8) ut ur
pumphuset. Tag bort och kontrollera
tatningen (7) pa pumphuset.
10. Tryck ut halspackningarna och glanden (A) ur pumphuset (24). Rengor
pumphuset och halspackningarna och
kontrollera efter slitage eller
skador.
11. Kontrollera kolvstangens polerade
yta (8) betraffande repor, slitage
eller skador genom att kanna med
fingertopparna over ytan eller kika
efter kolvstangen mot ljuset nagot
vinklat. Byt om sa erfordras.
12. ~emontera inte kolvstangen om det
lnte ar nodvandigt. Notera hur
langt justerskruven (23) skjuter ut
ur den nedre gaveln (10). Detta
bestammer spelet pa kolvens kula
(22). Skruva sedan bort justerskruyen (23) fran kolvstangen och kontrollera O-ringarna (3) pa plats.
Tag bort den ovre och nedre gaveln
(27 och 10) fran kolvstangen (8).
Kontrollera O-ringarna (4) pa plats
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Atermontering (se fig 1)
1. Fetta in ~ackningsmuttern med ett
vattenfast, slagfast fett och smorj
packningar och tatningar med TSL01 ja.

2. Om det var nodvandigt att demontera
ko1vstangen, sa ska11 den ovre och
den nedre gave1n (27,10) och justerskruven (23) atermonteras i kolvstangen (8). Kontrollera att lasstiftet inylon (2) sitter pa plats
i den ovre gaveln (27). Skruva justerskruven genom den nedre gaveln
tills den sticker ut sa mycket som
mattes upp i punkt 12 Demontering.
3. Satt pa plats hangland (6*), V-packningarna (25* och 5*) forst en Vpackning i UHMWPE darefter en Vpackning i lader, en V-packning i
UHMWPE, en V-packning i lader och en
V-packning i UHMWPE, och ett hongland (26*) i pumphuset (24) som
visas pa_detalj A i fig 1. Montera
V-packningarna en i t~get med lapparna yanda nedat.
4. Satt tatningen (7*) pa plats i pumphuset (24). Satt packningsmuttern/
smorjkoppen (1) pa plats utan att
dra at. For in kolvstangen i botten
pa pumphuset och tryck upp den tills
den ovre gavelns gangor (27) ar i
jamnhojd med ovre kanten pa packningsmuttern.
5. Atermontera kolven genom att placera
en bricka (20) pa var och en av de
tre skruvarna (19). Lagg en kolvbricka (21) och packning (39*) ner
over de tre skruvarna. Placera kolyens ventilsate (13) i centrum pa
kolven sa att dess fals bottnar pa
packningen (39). Fortsatt att lagga
delarna pa plats pa skruvarna (19) i
f61jande ordning: Koppackningen
(11*) vand nedat, stodbricka (12),
koppackning (11*) vand uppat, kolvpackning (39*) och kolvbricka (21).
P1acera kolvens kula (22) pa satet
(13), se deta1j B i fig 1.

6. Placera en distanshylsa (42) pa var
och en av de tre skruvarna (19). Anvand lasvatska pa skruvarna och
skruva in kolven i den nedre gaveln
(10). Drag at skruvarna (19) med ett
moment av 18-20 Nm.
7. Styr forsiktigt in cylindern (9)
over kolven och kolvstangen tills
den bottnar i pumphuset (24).

8. Anvand lasvatska pa gangorna och
skruva in bottenventilen (16) i bottenventilhuset (14). Satt tatningen
(17*) pa plats pa bottenventilhuset.
9. Placera bottenventilens kula (15) pa
satet i bottenventilen (16). Satt
kulans stoppinne (18) pa plats i
samma ha1par som tidigare. For att
justera kulspelet, se Justering av
kolv- och bottenventilerna.
10. Fetta in stagbultarna (30) och placera en lasbricka (31) pa var och
en. Montera stagbultarna genom bottenventilhuset (14) och upp in i
pumphuset (24). Drag at korsvis med
ett moment av 22-25 Nm.
11. Drag at packningsmuttern/smorjkoppen (1) med ett moment av 22-25 Nm,
drag inte for hart for da kan packningarna skadas. Atermontera pumpdelen till luftmotorn som beskrives
i den separata skotselinstruktionen
for pumpen. Ateranslut jordledningen om den togs bort under demonteringen.
12. Fyll smorjkoppen (1) till 1/3 med
Graco TSL olja for maximal livslangd pa halspackningarna. Ateranslut farg- och luftslangarna.
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DETALJ A: HALSPACKNINGARNA

~'

1

FETTA IN OCH
DRAG AT MED
En MOMENT
AV 22-25 Nm

@y26*

28

2

**3

27

**4

25*

V-PACKNINGARNAS UIPPAR
VIINDES NEDAT

A
SE DETALJ A

6*
*7
24

23

8

3**
4**

DETALJ B: KOLVEN

10

22**

9

42
21**

**22

B

39*

SE DETALJ B

18

11*
12**

11*

13~
ANVIIND LAs_16

30

vllTSKA PA

GIINGORNA

14

**15

C

17*

FElTA IN OtH
DRAG AT MED
ETT MOMENT
AV 22-25 Nm

39*

as~21**
~20
~

19

~ ANVIIND LAsvlITSKA pA
GIINGORNA OCH
DRAG AT MEl}
ETT MOMENT
18-20 Nm

Fig. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,"_ _ _ __
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Justering av kolv- och bottenventilerna
se fig 2
Pa fabrik stills kulspelen pa kolvventiler och bottenventiler in for farg
med medelviskositet for sprutapplicering. Stoppinnen (18) i bottenventilen
Ir stllld I sltt llgsta hal par och
kulspelet i kolvventilen Ir stalld pa
5,2 mm mitt fran Inden pa justerskruven
(23) till tappen pa kulan (22). Detta
avst~nd representerar fyra vary pa justerskruven (23) fran tappen pa kulan.

27

23

1. Om flrg med hog viskasitet pumpas

KULSPEL

och pumpen arbetar oregelbundet, sa
ska 11 pumpen demanteras som beskriyes pa sid 3. For att oka kulspelet
I bottenventilen, sa skall stoppinnen (18) flyttas till mellan eller
ovre halparet. For att oka kulspelet
i kalven, sa placeras kolven i ett
skruvstycke och den ovre gaveln (27)
lassas for att minska spinningen pa
justerskruven (23) ach skruva justerskruven moturs tva hela vary over
fabriksinstillningen, eller tillrlckligt for att stilla in kulipelet
pa 7,8 mm.

2. Om flrg med mycket lag viskasitet
pumpas och pulsatianer uppstar, sa
skall pump en demonteras som beskriyes pa sid 3. Kontrallera att stoppinnen (18) i bottenventilen befinner sig i det llgsta halparet. For
att minska kulspelet i kolven, sa
skall den splnnas upp i ett skruvstycke, ach den ovre gaveln (27)
lossas for att minska spanningen pa
justerskruven (23) och skruva justerskruven medurs tva hela vary under fabriksinstillningen eller ti11'rlckligt for att stilla in kulspelet
pa 2,6 mm.

KOLV

16
15

BOTTENVENTIL

Fig 2

Instillning av ventilkulorna i pumpdelarna
Graco Mpls ger nu foljande riktlinjer for instillning av ventilspelet
i pumpdel arna:
Viskositet
Upp till 70 cPs
Mellan 70-200 cPs
Hogre viskositet an 200 cPs
F15de
Litet flode mindre In 10 pumpslag/min
Start flode mer In 10 pumpslag/min

Installning
Nedre llget
Mellanllget
Ovre llget
Instll1ning
Nedre llget
Mell anl Iget
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RESERVDELSRITNING
Modell 223-177 Serie A
Pumpdel
inkl pos.nr 1 - 42
1

FETTA IN OCH
DRAG AT HED
ETT MOMENT

~::':"(~"
,~27

~4**

*5

V-PACKNINGARNAS lApPAR
VJlNDES NEDAT

LJ

~d!J---)25*

..

**22

8

42
21**

I

39*
29

11*

ANVAND lASVATSKA pA DE ""'-- .~
UTVANDIGA
GANGORNA

~3**

12**

11*

24

23

*7

39*

**4

9

*17

ANV)\ND
VATSKA OCH
DRAG AT MED
ETT MOMENT
AV 18-20 Nm

10

o

o

16

ANVAND
VATSKA PA
GANGORNA

**15
1

18

14

30

FETTA IN OCH DRAG
AT MED ETT MOMENT
AV 22-25 Nm
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RESERVDELSFORTECKNING
Modell 223-177 Serie A
Pumpdel
Inkl pos.nr 1 - 42
POS DET .NR
1 180-949
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

160-519
106-555**
108-832**
166-489*

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

205-061
171-177
160-006
101-529
150-540
185-964**
100-279**
185-651
180-932
185-647*
185-648*
161-742
160-502
160-022

30

110-349

31
39
42

100-133
185-917*
160-016

185-662~

171-168*
185-650
185-649
161-743
185-630* ~
160-019**
160-068
180-930
101-178**

BENAMNING

223-320 REPARATIONSSATS
(maste bestallas separat) i nkl :

PACKNINGSMUTTER /
SMORJKOPP
NYLONSTIFT
O-RING, Viton
O-RING, Viton
V-PACKNING, lader
HANGLAND
NYLONTATNING
KOLVSTANG
CYLINDER
GAVEL, nedre
KOPPACKNING, UHMWPE
STODBRICKA
SATE, kolv
HUS, bottenventil
KULA, bottenventil
I 1/4"
BOTTENVENTIL
NYLONTATNING
PINNE
SKRUV 3/8"-16 x 2 3/4"
BRICKA
BRICKA, kolv
KULA, kolv 7/8"
JUSTERSKRUV
PUMPHUS
V-PACKNING UHMWPE
HONG LAND
GAVEL, ovre
KOPPLINGSMUTTER
UNIONKOPPLING, rak
1" NPT(m) x 1" NPSM(f)
STAGBULT 3/8"16 UNC -2a x 9"
LASBRICKA 3/8"
KOLVPACKNING, cellulosa
DISTANSHYLSA

* Ingar i reparationssats 223-320
** Rekommenderade reservdelar for
1agret

Pos.Nr
5
6
7

ANT
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
I
1
1
1
3
3
2
1
1
1
3
1
1
1
1
4
4
2
3

11

17

25
26
39

Antal
2
1
1
2
1
3
1
2

223-321 ANDRINGSSATS
for att andra pumpar till
och UHMWPE packningar
(maste bestallas separat)
Det.nr
185-648
185-662
166-165
185-630
171-168
171-177

PTFE

Benamning
HONG LAND
HANG LAND
V-PACKNING, PTFE
KOPPACKNING, UHMWPE
NYLONTATNING
NYLONTATNING

Ant
1
1
4
2
1
1

TEKNISKA DATA

Delar i kontakt med fargen:

Kadmierat gjutgods, kadmium, nickel och
forzinka/i kolstal, nitrerhardat stal,
Viton , cellulosafiber, lader,
UHMW polyetylen.

Viton R ar registrerade varumarken av Dupont Co.
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 sk6tse1. Garantin galler for den ursprunglige koparen under en tid av 12 manader fran
inkopsdagen, och den gal1er 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 fe1aktiga 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 f6religger nagot fel i material
e11er arbete, kommer reparationen att utf5ras till rim1ig kostnad. Fran andra hall
k6pta enheter, som ingar i utrustningen fran GRACO, har sina tillverkares normala
garantier.
I denna utrustning anvanda kemikalier och vatskor, varken tillverkas e1ler saljes
av oss. Vi ar darf6r icke ansvariga for deras egenskaper.
Pa grund av den stora mangfald material, sasom t ex farger, lacker och losningsmedel, och pa grund av olika reaktionsbeteende bor k6paren och anvandaren av denna
utrustning, fran materialtillverkaren, inhamta samtliga med hanteringen av vederborandes speciella material sammanhangande fakta, aven sa vitt galler kontakt me1lan materialet ifraga och de i utrustningen anvanda tatningarna och metallerna.
Vi papekar uttryck1igen att ha10geniserade kolvaten i kontakt med aluminium och
ga1vaniserade de1ar, som kan finnas i utrustningen, under vissa forhal1anden (beroende av tryck, temperatur och koncentration) kan reagera med explosion som
foljd. Narmare uppgifter skall inhamtas hos materialtil1verkaren.
Tankbara risker genom giftiga sprutdimmor, eld, explosion, reaktionstider efter
blandning och toxisk effekt hos bearbetat material elle,r dess komponenter betraffande manniskor och djur samt vaxter, bor diskuteras och tagas hansyn till.
Denna garanti ar exklusiv och ersatter a11a andra garantier (skrift1iga, muntliga
eller underf6rstadda) inklusive garantier om sa1jbarhet 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 a11a former av krav
grundade pa direkta el1er indirekta skador eller f6rluster.

