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VEJLEDNING – DELLISTE

Til samtidig pumpning af to væsker eller blanding af to væsker i pumpen.

Delte manifoldsæt til Husky � 515
Delnr. 241240 Polypropylen; delt indtag
Delnr. 241241 Acetal; delt indtag
Delnr. 241242 Kynar�; delt indtag
Delnr. 241243 Polypropylen; delt afgang
Delnr. 241244 Acetal; delt afgang
Delnr. 241245 Kynar�; delt afgang
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Kvalitet til finger-
spidserne. �

Se håndbogen 308981 for vigtige
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Installation
Trykaflastningsprocedure

ADVARSEL
FARE VED BRUG AF TRYKSAT UDSTYR
Udstyret forbliver under tryk, indtil trykket fjernes manuelt.
For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade
forårsaget af væske under tryk, utilsigtede sprøjt eller
væskesprøjt, skal denne procedure altid følges, når du:

� får instruks om at reducere trykket;

� standser pumpningen;

� undersøger, renser eller foretager eftersyn på nogen
del af systemudstyret;

� monterer eller renser væskedyser.

1. Luk for lufttilførslen til pumpen.

2. Åbn doseringsventilen, hvis en sådan er anvendt.

3. Åbn aftapningsventilen for at reducere væsketrykket helt,
og hav en beholder klar til at opsamle den udløbende
væske.

Udskiftning af manifolder

1. Reducér trykket.  Følg den anviste Tryk-
aflastningsprocedure  til venstre.

2. Fjern de fire manifoldmøtrikker (vist i note 1 på del-
tegningen) og den manifold, der skal udskiftes med
delte manifolder.

3. Montér nye O-ringe og de nye delte indtags- eller
afgangsmanifolder, og tilspænd manifoldmøtrikkerne
med et moment på 9–10 N.m.

BEMÆRK: Sørg for, at alle O-ringe på manifolden
sidder korrekt, før manifolden tilspændes.

BEMÆRK: Pumper med andenæbskontraventiler leveres
med indsugningsmanifolden øverst og afgangs-
manifolden nederst. Se afsnittet Indtag og
afgang til pumper med andenæbskontra-
ventiler  i brugerhåndbog 308981.
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Afgangs-
manifold

Indtags-
manifold

Indkapslet O-ring

Indkapslet O-ring

� Tilspænd med et moment på 9 til 10 N.m.

�

�
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Dele
Delnr. 241240 Polypropylen, delt indtag

Delnr. Beskrivelse Antal

194346 Delt indsugningsmanifold 2

114849 Indkapslet O-ring 2

Delnr. 241241 Acetal; delt indtag

Delnr. Beskrivelse Antal

194347 Delt indsugningsmanifold 2

114849 Indkapslet O-ring 2

Delnr. 241242 Kynar �; delt indtag

Delnr. Beskrivelse Antal

194348 Delt indsugningsmanifold 2

114849 Indkapslet O-ring 2

Delnr. 241243 Polypropylen, delt afgang

Delnr. Beskrivelse Antal

194349 Delt afgangsmanifold 2

114849 Indkapslet O-ring 2

Delnr. 241244 Acetal; delt afgang

Delnr. Beskrivelse Antal

194350 Delt afgangsmanifold 2

114849 Indkapslet O-ring 2

Delnr. 241245 Kynar �; delt indtag

Delnr. Beskrivelse Antal

194351 Delt afgangsmanifold 2

114849 Indkapslet O-ring 2
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Graco Standardgaranti
Graco garanterer, at alt det udstyr, der henvises til i nærværende dokument, som er fremstillet af Graco og som bærer Graco’s navn, er
fri for materiale- eller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges af den autoriserede Graco-distributør til den oprindelige køber med
anvendelse for øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller begrænsede garantier, der er udstedt af Graco, påtager
Graco sig i en periode på tolv måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver del af udstyret, som Graco finder at være
fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede skriftli-
ge anvisninger.

Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelser eller
slitage, der skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, for-
sømmelighed, uheld, ikke-autoriserede tekniske indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco
påtager sig endvidere intet ansvar for funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke
er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt
konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af
Graco.

Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes franko til en autoriseret Graco-distributør til
undersøgelse af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte
dele uden beregning. Udstyret vil derefter blive sendt franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte
afsløre nogen materiale- eller fabrikationsfejl, vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele,
arbejdsløn og forsendelse.

DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYK-
KELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Graco’s eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor beskrevet. Køberen
accepterer, at denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, dermed forbunden eller deraf følgende
erstatning for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert
søgsmål for garantibrud skal anlægges inden to (2) år fra købsdatoen.

Graco giver ingen garanti og frasiger sig enhver garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål i forbindelse med tilbehør,
udstyr, materialer eller komponenter, der sælges af, men ikke er fremstillet af Graco. Sådanne dele, der sælges men ikke er fremstillet
af Graco (som f.eks. elmotorer, kontakter, slanger mv.), er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af producenterne af
disse dele. Graco vil i rimeligt omfang bistå køberen i forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforp-
ligtelser.

Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, afledte, særlige eller sekundære skader som følge af
Graco’s levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge af leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der
sælges i forbindelse hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Graco’s side eller
andre forhold.

FOR GRACO-KUNDER I CANADA 
Parterne anerkender, at de har krævet, at nærværende dokument samt alle dokumenter, varsler og søgsmål, der er tiltrådt, givet eller
indledes som følge heraf eller direkte eller indirekte i forbindelse hermed udfærdiges på engelsk. Les parties reconnaissent avoir con-
venu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés,
donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procedures concernées.

Dette dokument - såvel tekst som illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for
offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Salgskontorer (USA):  Minneapolis, MN; Plymouth
Salgskontorer (udland):  Belgien; Kina; Japan; Korea
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