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Anvisningar - Reservdelslista

Satser med delade 
fördelningsrör,
Husky™ 515 3A3623D

SV

För pumpning av två vätskor samtidigt eller blandning 
av två vätskor i pumpen

Artikelnr. 241240 polypropylen; delat intag
Artikelnr. 241241 acetal; delat intag
Artikelnr. 241242 Kynar®; delat intag
Artikelnr. 241243 polypropylen; delat utlopp
Artikelnr. 241244 acetal; delat utlopp
Artikelnr. 241245 Kynar®; delat utlopp

Läs viktiga säkerhetsinstruktioner 
och anvisningar.
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Installation

Tryckavlastningsprocedur

1. Stäng av luften till pumpen.

2. Öppna fördelningsventilen, i förekommande fall.

3. Öppna dräneringskranen så att vätsketrycket avlastas 
och håll ett kärl berett för att fånga upp spillet.

4. Endast acetalpumpar: Jorda pumpen med jordskruv 
114882 skruvad i utloppsfördelningsröret.

Byte av grenrör

1. Avlasta trycket. 
Se Tryckavlastningsprocedur till vänster.

2. Skruva bort de fyra fördelningsrörmuttrarna 
(utmärkta i anmärkning1 i sprängskissen) 
och fördelningsröret som ska bytas mot delade 
födelningsrör.

3. Montera de nya o-ringarna och de nya delade intags- 
eller utloppsgrenrören och dra åt grenrörsmuttrarna 
till moment 9 till 10 Nm.

OBSERVERA: Se till att alla fördelningsrörs-o-ringar 
placeras rätt innan fördelningsröret monteras.

4. Längre exponering av UV-strålning bryter ner 
komponenter av naturlig polypropylen i pumparna. 
Utsätt inte pumpen och plastkomponenter för direkt 
solljus under längre tid så förhindras skador på 
utrustningen.

OBSERVERA: Pumpar med näbbackventiler levereras 
med intagsgrenröret ovanpå och utloppsgrenröret 
undertill. Se Inltag och utlopp för pumpar med 
näbbbackventiler i serviceavsnittet i handbok 308981.

VARNING
RISKER MED TRYCKSATT UTRUSTNING
Utrustningen är trycksatt tills trycket avlastas manuellt. 
För att minska risken för allvarliga skador av vätska 
med högt tryck, oavsiktlig sprutning och stänk, ska 
nedanstående procedur följas varje gång du
• Uppmanas att avlasta trycket
• Avslutar pumpningen
• Inspekterar, rengör eller gör service på någon 

del av systemet,
• Monterar eller rengör vätskemunstycken.

VARNING
BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK
Använd aldrig  en polypropylen- eller Kynar®-pump 
för pumpning av icke-ledande vätskor som enligt 
svenska föreskrifter är brandfarliga. 
Din vätskeleverantör kan ge dig information om 
ledningsförmågan eller motståndet i vätskan 
du använder.
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Delar
Artikelnr. 241240 polypropylen, delat intag

Artikelnr. 241241 acetal, delat intag

Artikelnr. 241242 Kynar®, delat intag

Artikelnr. 241244 acetal, delat intag

Artikelnr. 241245 Kynar®, delat intag

Artikelnr. Beskrivning Ant

194346 Delat intagsgrenrör 2

114849 kapslad o-ring 2

Artikelnr. Beskrivning Ant

194347 Delat intagsgrenrör 2

114849 kapslad o-ring 2

Artikelnr. Beskrivning Ant

194349 Delat intagsgrenrör 2

114849 kapslad o-ring 2

Artikelnr. Beskrivning Ant

194350 Delat intagsgrenrör 2

114849 kapslad o-ring 2

114882 Jordskruv 1

Artikelnr. Beskrivning Ant

194351 Delat intagsgrenrör 2

114849 kapslad o-ring 2
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Dra åt till 9 till 10 N-m (80 till 90 in-lb).

jordskruv

utloppsgrenrör

kapslad o-ring

kapslad o-ring

intagsfördel-
ningsrör
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Graco standardgaranti
Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, som är tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och
tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciella eller begränsade
garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en period av tolv månader från inköpet reparera eller byta ut del som av Graco befunnits
felaktig. Garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installeras, körs och underhålls i enlighet med Gracos skrivna rekommendationer.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för allmän förslitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakat av felaktig installation,
felaktig användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte
Graco originaldelar. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader,
tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av
inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det
påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med frakten betald.
Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.

DEN HÄR GARANTIN ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER GARANTI FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. 

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (däribland
följdskador, förlorade vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador och andra följdskador) finns. Åtgärder för brott mot
garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpsdatumet.

GRACO UTFÄRDAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL RELATERADE TILL TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM
SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som säljs men ej tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slang m.m.)
omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.

Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer till följd av leverans av apparater
genom Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa
bestämmelser, antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu 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.

Graco-information
På www.graco.com finns den senaste informationen om Gracos produkter.

På www.graco.com/patents finns patentinformation. 

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING, kontakta din Gracoåterförsäljare eller ring så hänvisar vi till närmaste 
återförsäljare.
Telefon: 612-623-6921 eller avgiftsfritt: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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