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Modele
Vac

120

Model

Typ

LoĆBoy

HiĆBoy

695

Standard

248037

248036

Premium

248031

248030

Standard

248308

248038

Premium

248033

248032

795

Ameryka
pó³nocna
1095
1595

R

Standard

248039

Premium

248034

Standard

248747
248040**

Premium

248746
248035**

Stopieñ V

249029**
249030

240

695

248042

Europa

795

248043

1095

248044

Stopieñ V

249031
248046

240

695

MultiĆprzewód
europejski

795

248047

1095

248048

Stopieñ
V*

249178

110

695

248049

Wielka Brytania

795

248050

1095

248051

Stopieñ V

249072
248058

695

Azja

795

248059

1095

248060

695

248593

248592

Australia

795

249431

248594
248595

100

695

248053

248052

Japonia i Tajwan

795

248055

248054

* Równie¿ dla Azji i Australii;
Nie zatwierdzone przez ETL
Nie wszystkie modele s¹ dostêpne we wszystkich krajach.
**
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248057

240

1095
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HiĆBoy

248045

240

1095

ti4281a

248041

248056

ti4278a

LoĆBoy

16
18
20
21
21
22

UWAGA
RYZYKO PO¯ARU I WYBUCHU
£atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników oraz farb znajduj¹ce siê w obszarze roboczym
mog¹ ulec zap³onowi lub eksplodowaæ. Aby zapobiec powstaniu po¿aru lub eksplozji nale¿y:
D U¿ywaæ urz¹dzenie tylko w miejscach dobrze wentylowanych.
D Usun¹æ wszystkie potencjalne Őród³a zap³onu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenoĹnie
lampy elektryczne oraz plastikowe p³achty malarskie (potencjalne zagro¿enie wy³adowaniami
elektrostatycznymi).
D Zapewniæ, aby w miejscu pracy nie znajdowa³y siê odpady, w tym rozpuszczalniki, szmaty
lub benzyna.
D W obecnoĹci ³atwopalnych oparów nie nale¿y przy³¹czaæ lub od³¹czaæ przewodów zasilania
ani w³¹czaæ lub wy³¹czaæ oĹwietlenia.
D Uziemiæ wyposa¿enie oraz znajduj¹ce siê w obszarze roboczym elementy przewodz¹ce.
Patrz Instrukcje dotycz¹ce uziemienia.
D Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie wê¿y przewodz¹cych.
D Podczas pobierania p³ynu z kub³a mocno przyciskaæ pistolet do uziemionego kub³a.
D Je¿eli zauwa¿ysz iskrzenie elektrostatyczne lub odczujesz wstrz¹s, natychmiast przerwij dzia³anie.
Nie u¿ywaj ponownie urz¹dzeñ do czasu zidentyfikowania i wyjaĹnienia problemu.

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO
Ciecz wyp³ywaj¹ca pod wysokim ciĹnieniem z pistoletu, przeciekaj¹cych wê¿y lub pêkniêtych
elementów spowoduje przebicie skóry. Uszkodzenie to mo¿e wygl¹daæ jak zwyk³e skaleczenie,
ale jest powa¿nym urazem, który w rezultacie mo¿e doprowadziæ do amputacji. Konieczna jest
natychmiastowa pomoc lekarska.
D Nie kieruj pistoletu w kierunku innej osoby lub jakiejkolwiek czêĹci cia³a.
D Nie przyk³adaj rêki do koñcówki rozpylacza.
D Nie zatrzymuj oraz nie zmieniaj kierunku wycieku za pomoc¹ rêki, cia³a, rêkawicy lub szmaty.
D Nie rozpoczynaj rozpylania bez zainstalowania os³ony nasadki oraz os³ony spustu.
D Zawsze, gdy nie korzystasz z pistoletu, zablokuj rygiel spustu.
D Postêpuj zgodnie z Procedur¹ dekompresji opisan¹ na stronie 5 je¿eli dysza rozpylaj¹ca jest
zatkana lub przed czyszczeniem, kontrol¹ lub serwisem urz¹dzenia.

RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM
Niew³aĹciwe uziemienie, ustawienie lub u¿ytkowanie systemu mo¿e spowodowaæ pora¿enie pr¹dem.
D Przed serwisowaniem urz¹dzenia wy³¹czyæ urz¹dzenie i od³¹czyæ kabel zasilaj¹cy. Odczekaæ
5 minut po od³¹czeniu Őród³a zasilania, przed konserwacj¹ silnika.
D U¿ywaj tylko uziemionych gniazd elektrycznych.
D U¿ywaj tylko 3 ¿y³owych przed³u¿aczy.
D Upewnij siê, ¿e elementy uziemienia urz¹dzenia i przed³u¿aczy nie s¹ uszkodzone.

OSOBISTE WYPOSA¯ENIE OCHRONNE
W czasie stosowania, serwisowania oraz przebywania w polu roboczym urz¹dzenia nale¿y stosowaæ
odpowiednie wyposa¿enie ochronne, tak aby uchroniæ siê przed ciê¿kim uszkodzeniem cia³a,
obejmuj¹cym uszkodzenie oka, inhalacjê oparów, oparzenie i utratê s³uchu. Wyposa¿enie ochronne
obejmuje miêdzy innymi:
D Okulary ochronne.
D Odzie¿ i maskê zgodne z zaleceniami producenta p³ynu i rozpuszczalnika.
D Rêkawice.
D Ochronniki s³uchu.
RYZYKO ZWI¥ZANE Z CIĵNIENIOWYMI ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI
Nie u¿ywaj 1,1,1Ćtrójchloroetanu, chlorku metylenu, innych rozpuszczalników zawieraj¹ce halogenoĆ
wane wêglowodory lub p³ynów zawieraj¹cych tego typu rozpuszczalniki z ciĹnieniowym wyposa¿eniem
aluminiowym. Zastosowanie tych substancji mo¿e prowadziæ do powa¿nych reakcji chemicznych
i pêkniêcia wyposa¿enia, co mo¿e prowadziæ do Ĺmierci, kalectwa oraz uszkodzenia mienia.
311186
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Identyfikacja i funkcja czêĹci
G

A

B

R

P

S

V

ti2377a

J
K
H
T
N
F
E
W
M
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Rys. 1

4

U

D

A

Silnik

Silnik DC, sta³y magnes, ca³kowicie zabudowany, ch³odzony wentylatorem

B

Zespó³ napêdowy

Przesy³a moc z silnika do pompy wyporowej

D

Pompa wyporowa

Przesy³a p³yn, który ma zostaæ rozpylony, z Őród³a do pistoletu

E

Wylot cieczy

Pod³¹cza siê tu w¹¿ p³ynu

F

Zawór g³ówny

U¿ywany do zalewania i opró¿niania rozpylacza (uwalnia równie¿ ciĹnienie wylotu cieczy)

G

Filtr cieczy

Koñcowy filtr cieczy pistoletu

H

Pokrêt³o kontroli ciĹnienia

Kontroluje ciĹnienie wyjĹciowe cieczy

J

Regulator ciĹnienia

Kontroluje prêdkoĹæ silnika, aby utrzymaæ ciĹnienie wyjĹcia cieczy na wylocie pompy
wyporowej. Wspó³pracuje z pokrêt³em regulacji ciĹnienia

K

Prze³¹cznik ON/OFF
(w³¹cz/wy³¹cz)

W³¹cznik zasilania kontroluj¹cy zasilanie rozpylacza

M

G³ówny w¹¿ 50 ft (15 m)

1/4 cala ID, uziemiony, nylonowy z os³onami sprê¿ynowymi na obu koñcach

N

Pistolet rozpylaj¹cy

WysokociĹnieniowy pistolet rozpylaj¹cy z blokad¹ zabezpieczaj¹c¹

P

Dysza

Wykorzystuje wysokie ciĹnienie p³ynu, aby wyczyĹciæ zatory bez zdejmowania dyszy
z pistoletu

R

Zabezpieczenie koñcówki
HandTitet

Zabezpieczenie ogranicza niebezpieczeñstwo obra¿eñ

S

Blokada zabezpieczaj¹ca
pistoletu

Blokada zabezpieczaj¹ca pistoletu uniemo¿liwia przypadkowe naciĹniêcie spustu.
Pokazano pistolet Contractor II. Nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ danego pistoletu,
aby prawid³owo ustawiæ blokadê.

T

Wieszak na wê¿a

Umo¿liwia sk³adowanie zwiniêtego wê¿a

U

Rura zasysaj¹ca

Przesy³a rozpylany p³yn ze Őród³a do pompy

V

Rura spustowa

WyjĹcie p³ynu u¿ywane do opró¿niania i zalewania rozpylacza

W

Samooczyszczanie

Zwrotny system sp³ukiwania
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Ogólne informacje dotycz¹ce napraw
Procedura dekompresji

UWAGA

UWAGA

Aby zapobiec b³êdnemu funkcjonowaniu regulatora ciĹnienia:

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU
PODSKÓRNEGO
Aby zapobiec przypadkowemu natryskowi
lub uruchomieniu systemu, nale¿y wykonaæ
rêczn¹ dekompresjê. Ciecz pod ciĹnieniem
mo¿e przedostaæ siê przez skórê i spowodowaæ
powa¿ne uszkodzenie cia³a. Aby nie dopuĹciæ do wtrysku
lub rozprysku cieczy, tudzie¿ uszkodzenia cia³a przez
ruchome czêĹci urz¹dzenia nale¿y stosowaæ Procedurê
Dekompresji gdy:
D
D
D
D

D
D
D

1.

za ka¿dym razem, gdy istnieje koniecznoĹæ usuniêcia
nadmiaru ciĹnienia,
koñczysz rozpylanie/rozprowadzanie p³ynu,
sprawdzasz lub naprawiasz któr¹kolwiek czêĹæ
urz¹dzenia,
lub instalujesz b¹dŐ czyĹcisz dyszê.

U¿yj szczypców, aby roz³¹czyæ przewód. Nigdy nie
ci¹gn¹æ kabla, ci¹gn¹æ z³¹cze.
Prawid³owo po³¹czyæ z³¹cza. UmieĹæ p³ask¹ ³opatkê
wtyczki w gnieŐdzie.
PoprowadŐ kable tak, aby unikn¹æ zak³oceñ z innymi
pod³¹czeniami regulatora ciĹnienia. Nie Ĺciskaæ kabli
pomiêdzy pokryw¹ i skrzynk¹ kontroln¹.

W czasie napraw nale¿y zachowaæ wszystkie
zdemontowane Ĺruby, nakrêtki, podk³adki,
uszczelki oraz akcesoria elektryczne. CzêĹci te
nie s¹ zazwyczaj dostarczane w zestawach czêĹci
zamiennych.

UWAGA
RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM
ZAGRO¯ENIA ZWI¥ZANE Z RUCHOMYMI
CZÊĵCIAMI
NIEBEZPIECZEÑSTWO OPARZENIA
W celu ograniczenia zagro¿enia powa¿nych
obra¿eñ, w tym pora¿enia pr¹dem, nie
dotykaæ palcami lub narzêdziami czêĹci
ruchomych lub elektrycznych podczas
testowania naprawy. Wy³¹czyæ urz¹dzenie
i od³¹czyæ od Őród³a zasilania po zakoñczeniu
kontroli. Przed u¿yciem rozpylacza za³o¿yæ
wszystkie pokrywy, zabezpieczenia,
uszczelki, Ĺruby, podk³adki i izolacje.

1. Ustawiæ pokrêt³o regulacji ciĹnienia na zero.
2. Wy³¹czyæ prze³¹cznik ON/OFF na pozycjê OFF.
3. Od³¹czyæ kabel zasilaj¹cy.
4. Mocno przyciĹnij metalow¹ czêĹæ pistoletu do
uziemionego metalowego kub³a i naciĹnij spust
pistoletu, by spuĹciæ nadmiar ciĹnienia.
5. Zablokowaæ zabezpieczenie pistoletu.
6. Otworzyæ zawór zalewania. Pozostawiæ zawór
otwarty, a¿ do nastêpnego rozpylania.

2.

SprawdŐ naprawy po korekcie problemu.

JeĹli podejrzewasz, ¿e dysza lub w¹¿ urz¹dzenia
jest zupe³nie zatkany, lub po wykonaniu powy¿szych
czynnoĹci, w uk³adzie nadal pozostaje ciĹnienie,
BARDZO POWOLI poluzuj z³¹czkê lub mocowanie
wê¿a, aby stopniowo spuĹciæ nadmiar ciĹnienia, a
nastêpnie odkrêæ je do koñca. Teraz mo¿esz oczyĹciæ
zatkan¹ koñcówkê lub w¹¿.

3.

Je¿eli rozpylacz nie dzia³a prawid³owo,
przejrzeæ procedurê naprawcz¹, aby zweryfikowaæ
poprawnoĹæ procedury. W razie potrzeby
zobacz rozdzia³ Rozwi¹zywanie problemów
na stronach 6 ć 9, aby poznaæ inne mo¿liwe
rozwi¹zania.

Uziemienie

UWAGA
Nieprawid³owa instalacja lub modyfikacje wtyczki
uziemiaj¹cej mog¹ spowodowaæ ryzyko pora¿enia elekĆ
trycznego, po¿aru lub eksplozji, które mog¹ spowodowaæ
powa¿ne obra¿enia lub Ĺmieræ.
1.

2.

Rys. 2. Modele Ultra Max II 695, 795 i 1095
100ć120 Vac wymagaj¹ obwodu 50/60 Hz, 15A z
gniazdem uziemiaj¹cym. Modele Ultra Max II 1595
120 Vac wymagaj¹ obwodu 50/60 Hz 20A z
gniazdem uziemiaj¹cym; 220ć240 Vac wymagaj¹
obwodu 50/60 Hz, 10A z gniazdem uziemiaj¹cym.
Nie modyfikowaæ wtyczki uziemiaj¹cej, ani nie
u¿ywaæ przejĹciówki.

Wtyczka
uziemiaj¹ca

Uziemione
gniazda

Rys. 2
3.

120 Vac: A 12 AWG, 3 kable z wtykiem uzieĆ
miaj¹cym, 300 ft (90 m) mo¿na u¿ywaæ
przed³u¿acza.
220ć240 Vac: Mo¿na u¿ywaæ przed³u¿acza
3 ¿y³owego, 1,0 mm (12 AWG) (minimum) do 90 m
d³ugoĹci. Du¿e d³ugoĹci ograniczaj¹ wydajnoĹæ
urz¹dzenia.
311186
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Rozwi¹zywanie problemów
Dekompresja; strona 5.

Mechaniczne/Przep³yw p³ynu
CO SPRAWDZIÆ
CO ZROBIÆ
JeĹli kontrola nie wykaza³a nieprawid³owoĹci, Gdy kontrola wykaza³a nieprawid³owoĹci,
nale¿y przejĹæ do nastêpnego punktu.
proszê zapoznaæ siê z informacjami
zawartymi w tej kolumnie.

TYP PROBLEMU

Niskie lub brak
na wyjĹciu p³ynów.

ciĹnienia

1. Zu¿yta dysza.

1. Przeprowadziæ Procedurê dekompresji,
a nastêpnie wymieniæ dyszê. Zobacz
osobn¹ instrukcjê pistoletu lub dyszy

2. Dysza jest zapchana.

2. SpuĹæ ciĹnienie. SprawdŐ i wyczyĹæ dyszê

3. Zaopatrzenie w farbê.

3. Nape³nij i zalej ponownie pompê.

4.ăZatkany filtr poboru.

4. Usuñ i oczyĹæ, a nastêpnie zainstaluj
ponownie.

5. Kula zaworu poboru oraz kula t³oka nie
s¹ prawid³owo osadzone.

5. Wyjmij zawór poboru i wyczyĹæ. SprawdŐ
kulki i gniazda pod k¹tem uszkodzeñ;
w razie potrzeby wymieñ, strona 20. Przed
u¿yciem odfiltruj farbê, aby usun¹æ cz¹stki,
które mog¹ zatkaæ pompê.

6. Po³¹czenia wê¿a ss¹cego.

6. Dokrêciæ luŐne po³¹czenia. Sprawdziæ,
czy nie brakuje uszczelek i czy nie s¹ one
uszkodzone.

7. Zatkany filtr.

7. Zwolnij ciĹnienie. SprawdŐ i wyczyĹæ filtr.

8. Prime valve leaking.

8. Zwolniæ
ciĹnienie.
zalewania.

Naprawiæ

zawór

9. SprawdŐ, czy pompa w dalszym nie pracuje, po 9. Naprawiæ pompê. Patrz strona 20.
zwolnieniu spustu pistoletu. (Zawór zalewania
nie przecieka).
10. Przeciek wokó³ uszczelki nakrêtki wlotowej 10.Wymieñ uszczelnienia, strona 20.
mo¿e wskazywaæ na zu¿ycie lub uszkodzenie
SprawdŐ równie¿ gniazdo t³oka zaworu,
uszczelek. Zobacz strona 20.
czy nie wystêpuje tam zaschniêta farba lub
uszkodzenia i w razie potrzeby wymieñ.
Dokrêciæ
uszczelniaj¹c¹
nakrêtkê/
nak³adkê.
11. Uszkodzenie ¿erdzi pompowej.

11.Napraw pompê, strona 20

12.Niskie ciĹnienie gaĹniêcia.

12. Wykonaæ jedn¹ lub obydwie czynnoĹci:
a. Przekrêciæ regulator ciĹnienia
do koñca w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara.
Upewniæ siê, ¿e regulator ciĹnienia
jest prawid³owo zainstalowany i
umo¿liwia ustawienie pe³nej pozycji.
b.

Wypróbuj nowy przetwornik ciĹnĆ
ieniowy.

Silnik
pracuje,
natomiast 1.ăBrak lub uszkodzenie sworznia (32) pompy 1. Zainstaluj brakuj¹cy sworzeñ pompy.
wyporowej, strona 20.
Upewnij siê, ¿e sprê¿yna ustalaj¹ca (31)
pompa nie pracuje.
znajduje siê ca³kowicie w rowku, wokó³
prêta ³¹cz¹cego. Patrz strona 20.
2.ăUszkodzony zespó³ korbowodu (43), strona 16. 2. Wymieñ zestaw prêta ³¹cz¹cego.
Patrz strona 16.
3. Uszkodzone ko³a zêbate lub obudowa, strona 16. 3. Skontroluj zespó³ obudowy napêdu oraz
wyposa¿enie, pod k¹tem uszkodzeñ i, jeĹli
to konieczne, wymieñ, patrz strona 16.
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Elektryczne

Rozwi¹zywanie problemów

Symptom: Urz¹dzenie nie dzia³a lub zatrzymuje siê
D

UWAGA

Dekompresja; strona 5.

W celu unikniêcia pora¿enia pr¹dem lub zagro¿eñ
spowodowanych ruchomymi czêĹciami, kiedy
pokrywy s¹ zdjête podczas usuwania problemów,
odczekaæ 30 sekund po od³¹czeniu kabla
zasilaj¹cego, aby nagromadzona elektrycznoĹæ
rozproszy³a siê. Podczas usuwania problemów,
nie dotykaæ czêĹci elektrycznych i ruchomych.

D Pod³¹czyæ urz¹dzenie do prawid³owego napiêcia,
z uziemionym gniazdkiem
D Wy³¹czyæ zasilanie na 30 sekund a nastêpnie
w³¹czyæ ponownie. Zapewnia to, ¿e rozpylacz
znajduje siê w normalnym trybie.

D Je¿eli nie jest dostêpny wyĹwietlacz cyfrowy, u¿yæ
Ĺwiat³a stanu p³yty kontrolnej podczas rozwi¹zywaĆ
nia problemów: Wy³¹czyæ zasilanie, zdj¹æ pokrywê
kontroln¹, a nastêpnie ponownie w³¹czyæ zasilanie.
Obserwowaæ lampkê stanu.

D Przekrêciæ regulator ciĹnienia zgodnie z ruchem
zegara o 1/2 obrotu.
D Zobacz wyĹwietlacz cyfrowy
LAMPKA STANU
P£YTY KONTROLĆ
NEJ

INFORMACJA
NA EKRANIE

CO NALE¯Y ZROBIÆ

Puste

Nigdy siê nie zapala

Brak zasilania p³yty
kontrolnej

1.

Zweryfikowaæ wymagane napiêcie

2.

SprawdŐ przewody p³yty kontrolnej

3.

Sprawdziæ ci¹g³oĹæ po³¹czeñ kabla zasilaj¹cego
i prze³¹cznika. W razie potrzeby wymieniæ kabel
i prze³¹cznik

4.

Je¿eli etapy 1 ć 3 s¹ prawid³owe, wymieniæ p³ytê kontroln¹

1.

Upewnij siê, ¿e zawór zalewania jest otwarty, a w systemie
nie ma ciĹnienia

2.

Przekrêæ ga³kê regulacji ciĹnienia w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara

3.

SprawdŐ pod³¹czenie potencjometru do p³yty kontrolnej

4.

SprawdŐ u³o¿enie regulatora ciĹnienia na wa³ku potencjoĆ
metra. Przekrêciæ wa³ek do koñca zgodnie z ruchem zegara
i zamocowaæ pokrêt³o w pe³nej w³¹czonej pozycji

5.

Od³¹czyæ potencjometr. Zewrzeæ Ĺrodkowy styk z³¹cza
potencjometra p³yty kontrolnej z ka¿dym z zewnêtrznych
styków (po jednym na raz), strona 15

6.

Sprawdziæ pod³¹czenie przetwornika

7.

Pod³¹czyæ od³¹czyæ wtyczkê przetwornika, aby zapewniæ
dobre przewodzenie z gniazdem p³yty kontrolnej. SprawĆ
dziæ, czy z³¹cza przetwornika s¹ czyste

8.

Otworzyæ zawór zalewaj¹cy. Pod³¹czyæ dzia³aj¹cy
przetwornik zamiast przetwornika rozpylacza. W³¹czyæ
urz¹dzenie. Je¿eli rozpylacz dzia³a, wymieniæ przetwornik.
Wymieniæ p³ytê kontroln¹, je¿eli urz¹dzenie nie dzia³a

LED 100

WYĵWIETĆ
LACZ
CYFROWY

ćććć psi

Miga raz i przestaje

Brak polecenia RUN
(uruchom) p³yty
kontrolnej

311186

7

Elektryczne
WYĵWIETĆ
LACZ
CYFROWY
WyĹwietla
wysoki poziom
ciĹnienia,
gdy zawór
zalewania jest
otwarty i w
urz¹dzeniu nie
ma ciĹnienia.
E=02

LAMPKA STANU
P£YTY KONTROLĆ
NEJ

ć

Miga 2 x po rz¹d

E=03

8

Rozwi¹zywanie problemów

Miga 3 x po rz¹d

311186

INFORMACJA
NA EKRANIE

CO NALE¯Y ZROBIÆ

Nieprawid³owa
sygnalizacja ciĹnienia
do regulatora

P³yta kontrolna
otrzymuje sygna³
o nadmiernym
ciĹnieniu z
przetwornika.
Przetwornik mo¿e
byæ uszkodzony lub
Ĺcie¿ka przep³ywu
cieczy mo¿e byæ
uszkodzona

B³¹d przetwornik lub
z³¹cza przetwornika

Otworzyæ zawór zalewaj¹cy. Pod³¹czyæ dzia³aj¹cy
przetwornik zamiast przetwornika rozpylacza. W³¹czyæ
urz¹dzenie. Je¿eli rozpylacz dzia³a, wymieniæ
przetwornik. Wymieniæ p³ytê kontroln¹, je¿eli
urz¹dzenie nie dzia³a.

1.

Sprawdziæ Ĺcie¿kê cieczy pod k¹tem zatorów, takich
jak zatkany filtr.

2.

Podczas przeprowadzania automatycznego
czyszczenia, otworzyæ zawór zalewania i pistolet

3.

U¿ywaæ wê¿a bezpowietrznego rozpylania bez
metalowego oplotu, minimum 1/4 cala x 50 stóp.
Mniejszy w¹¿ lub metalowy oplot wê¿a mo¿e
spowodowaæ impulsy wysokiego ciĹnienia.

4.

Wymieniæ przetwornik, je¿eli Ĺcie¿ka p³ynu nie jest
zatkana i u¿yty jest w³aĹciwy w¹¿

1.

Sprawdziæ pod³¹czenie przetwornika

2.

Od³¹czyæ i pod³¹czyæ wtyczkê przetwornika, aby
zapewniæ prawid³owe po³¹czenie z gniazdem p³yty
kontrolnej. Sprawdziæ, czy z³¹cza przetwornika
dzia³aj¹ prawid³owo

3.

Otworzyæ zawór zalewaj¹cy. Pod³¹czyæ dzia³aj¹cy
przetwornik zamiast przetwornika rozpylacza.
W³¹czyæ urz¹dzenie. Je¿eli rozpylacz dzia³a,
wymieniæ przetwornik. Wymieniæ p³ytê kontroln¹,
je¿eli urz¹dzenie nie dzia³a

Elektryczne

Rozwi¹zywanie problemów

WYĵWIETĆ
LACZ
CYFROWY

LAMPKA STANU
P£YTY KONTROLĆ
NEJ

INFORMACJA NA
EKRANIE

CO NALE¯Y ZROBIÆ

E=05

Miga 5 x po rz¹d

Mo¿liwoĹæ
zablokowania pompy
lub napêdu. Mo¿e to
byæ b³¹d pod³¹czenia
silnika lub okablowania.

1.

Sprawdziæ okablowanie silnika

2.

SprawdŐ, czy pompa lub zespó³ napêdowy nie
s¹ zablokowane lub zamarzniête

3.

Je¿eli okablowanie silnika jest prawid³owe i zespó³
pompy/napêdowy nie jest zablokowany, wymieniæ silnik

1.

Sprawdziæ wszystkie po³¹czenia kablowe silnika z p³yt¹
kontroln¹

2.

Je¿eli wszystkie po³¹czenia s¹ prawid³owe, odczekaj a¿
rozpylacz siê och³odzi. Je¿eli urz¹dzenie dzia³a, gdy jest
och³odzone, skorygowaæ przyczynê przegrzania.
Przetrzymywaæ urz¹dzenie w ch³odniejszym miejscu,
z dobr¹ wentylacj¹. Upewniæ siê, ¿e wlot powietrza
silnika nie jest zablokowany.

E=06

E=07

Miga 6 x po rz¹d

Miga 7 x po rz¹d

Silnik jest zbyt gor¹cy
lub z³¹cze urz¹dzenia
silnika/termiczne jest
uszkodzone.

Podczas cyklu p³ukania
przekroczona zosta³a
wartoĹæ
2000 psi

E=09

Miga 9 x po rz¹d

Awaria czujnika silnika

E=10

Miga 10 x po rz¹d

Wysoka temperatura
p³yty kontrolnej

E=11

Miga 11 x po rz¹d

Nadmierna prêdkoĹæ
silnika

E=12

Miga 12 x po rz¹d

Wysoki pr¹d

E=13

EMPTY
(PUSTY)

Miga 13 x po rz¹d

ć

Ten b³¹d wystêpuje wy³¹cznie w trybie sp³ukiwania
1.

Upewnij siê, ¿e zawór zalewania i pistolet s¹ otwarte

2.

Upewnij siê, ¿e nie przep³yw nie jest zatarasowany lub
filtr zatkany
Upewnij siê, ¿e czujnik silnika (przelicznik) jest
pod³¹czony do p³yty kontrolnej, sprawdŐ uszkodzenia
kabli

1.

Upewnij siê,ze wlot powietrza silnika nie jest
zablokowany

2.

Upewnij siê, ze p³yta kontrolna jest prawid³owo
pod³¹czona do tylnej p³yty oraz ¿e u¿yto pastê termiczn¹
na czêĹciach zasilaj¹cych, Rys. 3
SprawdŐ uszkodzenia kó³ zêbatych lub od³¹czenie pompy

1.

SprawdŐ, czy pompa lub zespó³ napêdowy nie s¹
zablokowane lub zamarzniête

2.

SprawdŐ, czy w okablowaniu nie wystêpuj¹ zwarcia

3.

SprawdŐ ciĹnienie wyjĹciowe i wymieñ przetwornik,
je¿eli ciĹnienie jest nadmierne

Model nie zosta³
wybrany
Napis EMPTY
na wyĹwietlaczu
cyfrowym oznacza
utratê farby w pompie
lub powa¿n¹ utratê
ciĹnienia

Rezystory identyfikacyjne p³yty kontrolnej musz¹ byæ
prawid³owo przymocowane, aby okrĹliæ typ modelu,
instrukcja 310657
1.

Sprawdziæ, czy nie wystêpuje niski poziom farby,
zatkany filtr wlotu, awariê pompy lub powa¿ny wyciek.
Aby ponownie uruchomiæ urz¹dzenie, przekrêciæ regulaĆ
tor ciĹnienia na zero.

2.

Funkcja WatchDog (WĆDOG) mo¿e byæ wy³¹czona.
Patrz instrukcja obs³ugi 309935.

311186
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Naprawa regulatora ciĹnienia

100 ć 120 Vac amerykañska i japoñska/tajwañska p³yta kontrolna silnika
Demonta¿

Monta¿
1. Rys. 3. Na³o¿yæ ma³¹ iloĹæ mieszanki termicznej
110009 (5) na cieniowane obszary czêĹci i tyln¹
czêĹæ p³yty kontrolnej silnika (95).

Dekompresja; strona 5.
Przed serwisowaniem
odczekaæ 5 minut.
2. Fig. 3. Wyjmij cztery Ĺruby (38) i pokrywê (96).
3. Od³¹cz z³¹cze wyĹwietlacza (A) od p³yty kontrolnej
silnika (95).
4. Zdejmij dwie dolne Ĺruby (39) i pozwól panelowi
kontrolnemu (68) zwisaæ swobodnie.
5. Od³¹czyæ doprowadzenia napiêcia p³yty kontrolĆ
nej (D) od w³¹cznika (33) i p³yty kontrolnej
silnika (95).
6. Od³¹czyæ z³¹cze potencjometru (C) od p³yty
kontrolnej silnika.
7. Od³¹czyæ prze³¹cznik 15/20A (178) (1595).
8. Od³¹cz z³¹cze przetwornika (E) od p³yty kontrolnej
silnika.
9. Od³¹czyæ z³¹cza silnika (F, G i H) od p³yty kontrolĆ
nej silnika.
10. Zdj¹æ dwie górne Ĺruby (39) i puszkê kontroln¹ (61).
11. Zdj¹æ cztery Ĺruby (27), trzy Ĺruby (102) i p³ytê
kontroln¹ silnika.
1.

100 ć 120 Vac
amerykañskie
i japoñskie/tajwañskie

UWAGA
W celu redukcji ryzyka awarii p³yty kontrolnej silnika,
nie dokrêcaæ zbyt mocno Ĺrub (102), co mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie czêĹci elektrycznych.
2.

Zainstaluj p³ytê kontroln¹ silnika (95) za
pomoc¹ piêciu Ĺrub (27). Dokrêciæ do
9ć11 inĆlb (1,02 ć 1,24 Nŋm). Zainstalowaæ
i dokrêciæ trzy Ĺruby (102) do wartoĹci na rys. 3.
3. Pod³¹czyæ z³¹cza silnika (F, G i H) do p³yty kontrolĆ
nej silnika.
4. Zainstalowaæ puszkê kontroln¹ (61) za pomoc¹
dwóch górnych Ĺrub (39).
5. Pod³¹czyæ z³¹cze przetwornika (E) do p³yty kontrolĆ
nej silnika.
6. Pod³¹czyæ prze³¹cznik 15/20A (178) (1595).
7. Po³¹czyæ doprowadzenia zasilania do p³yty kontrolĆ
nej (D) do w³¹cznika ON/OFF (33).
8. Pod³¹czyæ z³¹cze potencjometru (C) do p³yty
kontrolnej silnika.
9. Zainstalowaæ panel kontrolny (68) za pomoc¹
dwóch Ĺrub (39).
10. Pod³¹czyæ z³¹cze wyĹwietlacza (A) do p³yty
kontrolnej silnika.
11. Zainstalowaæ pokrywê (96) za pomoc¹ czterech
Ĺrub (38).
5
Dokrêciæ 1 Ĺrubê
do 14ć17 inćlb

95

26
61
A
F

C

G

A

96
38

E

39

C

1 178

10
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27

40

33 D

Rys. 3

B

H
102
E

Dokrêciæ 2 Ĺruby
do 7ć10 inćlb

80

68
39

115
34

ti4289b

20
67

82

95

1 1595

240 Vac P³yta kontrolna silnika
Monta¿
1. Rys. 4. Na³o¿yæ ma³¹ iloĹæ mieszanki termicznej
110009 (5) na cieniowane obszary czêĹci i tyln¹
czêĹæ p³yty kontrolnej silnika (95).

Demonta¿
Dekompresja; strona 5.
Przed serwisowaniem
odczekaæ 5 minut.

1.

UWAGA

2.

Fig. 4. Wyjmij cztery Ĺruby (38) i pokrywê (96).

3.

Od³¹cz z³¹cze wyĹwietlacza (A) od p³yty kontrolnej
silnika (95).

4.

Zdj¹æ dwie dolne Ĺruby (39). Od³¹czyæ z³¹cze
potencjometru (C) od p³yty kontrolnej silnika (95).
Od³¹czyæ z³¹cza kabla zasilaj¹cego (D) i z³¹cza
p³yty filtra (J) od wy³¹cznika ON/OFF (33) i zdj¹æ
panel kontrolny (68).

2.

5.

Od³¹czyæ z³¹cza zasilaj¹ce p³yty kontrolnej silnika (K)
od p³yty filtra (146).

3.

6.

Zdj¹æ dwie górne Ĺruby (39) i puszkê kontroln¹ (61).

7.

Od³¹cz z³¹cze przetwornika (E) od p³yty kontrolnej
silnika.

8.

Od³¹czyæ z³¹cza silnika (F, G i H) od p³yty kontrolĆ
nej silnika.

9.

Zdj¹æ cztery Ĺruby (27), trzy Ĺruby (102) i p³ytê
kontroln¹ silnika.

W celu redukcji ryzyka awarii p³yty kontrolnej silnika,
nie dokrêcaæ zbyt mocno Ĺrub (102), co mo¿e spoĆ
wodowaæ uszkodzenie czêĹci elektrycznych.

4.
5.

Zainstalowaæ p³ytê kontroln¹ (95) za pomoc¹
piêciu Ĺrub (27). Dokrêciæ do 9ć11 inĆlb
(1,02 ć 1,24 Nŋm). Zainstalowaæ i dokrêciæ trzy
Ĺruby (102) do wartoĹci pokazanych na Rys 5.
Pod³¹czyæ z³¹cza silnika (F, G i H) do p³yty kontrolĆ
nej silnika.
Pod³¹czyæ z³¹cze przetwornika (E) do p³yty kontrolĆ
nej silnika.
Pod³¹czyæ z³¹cza zasilajace p³yty kontrolnej
silnika (K) do p³yty filtra (146).

6.

Zainstalowaæ puszkê kontroln¹ (61) za pomoc¹
dwóch górnych Ĺrub (39).
7. Pod³¹czyæ z³¹cza zasilaj¹ce p³yty filtra (J) i z³¹cza
kabla zasilaj¹cego (D) do wy³¹cznika ON/OFF (33).
8. Pod³¹czyæ z³¹cze potencjometru (C) do p³yty
kontrolnej silnika.
9. Zainstalowaæ panel kontrolny (68) za pomoc¹ dwóch
Ĺrub (39).
10. Pod³¹czyæ z³¹cze wyĹwietlacza (A) do p³yty kontrolĆ
nej silnika (95).
11. Zainstalowaæ pokrywê (96) za pomoc¹ czterech
Ĺrub (38).

240 Vac P³yta filtra
Demonta¿
1.

Dekompresja; strona 5.
Przed serwisowaniem
odczekaæ 5 minut.

2.

Fig. 4. Wyjmij cztery Ĺruby (38) i pokrywê (96).

3.

Od³¹cz z³¹cze wyĹwietlacza (A) od p³yty kontrolnej
silnika (95).

4.

Zdj¹æ dwie dolne Ĺruby (39). Od³¹czyæ z³¹cze
potencjometru (C) od p³yty kontrolnej silnika (95).
Od³¹czyæ z³¹cza kabla zasilaj¹cego (D) i z³¹cza
p³yty filtra (J) od wy³¹cznika ON/OFF (33) i zdj¹æ
panel kontrolny (68).

5.

Od³¹cz z³¹cza zasilaj¹ce p³yty kontrolnej silnika (K)
od p³yty filtra(146).

6.

Zdejmij cztery Ĺruby (163) p³yty filtra (146).

Monta¿
1. Rys. 4. Zainstaluj p³ytê filtra (146) za pomoc¹
czterech Ĺrub (163).
2.

Pod³¹czyæ z³¹cza zasilajace p³yty kontrolnej silnika
(K) do p³yty filtra (146).

3.

Pod³¹cz z³¹cza zasilaj¹ce p³yty filtra (J) do dwóch
górnych koñcówek wy³¹cznika (33) i z³¹cze kabla
zasilaj¹cego (D) do dwóch dolnych koñcówek
wy³¹cznika.

4.

Pod³¹czyæ z³¹cze potencjometru (C) do p³yty
kontrolnej silnika (95).

5.

Zainstaluj panel kontrolny (68) za pomoc¹ dwóch
Ĺrub (39).

6.

Pod³¹czyæ z³¹cze wyĹwietlacza (A) do p³yty
kontrolnej silnika (95).

7.

Zainstalowaæ pokrywê (96) za pomoc¹ czterech
Ĺrub (38).

311186
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5

240 Vac
95

Dokrêciæ 1 Ĺrubê do 14ć17 inĆlb
(1,58ć1,92 NSm)

26

K
146
A

61

163
F

C
G

A

96
38

33

39

J

A

E

C

68
39
82

Rys. 4
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311186

27

A

D

34

B

H
102
E

115

80

95
Dokrêciæ 2 Ĺruby
do 7ć10 inćlb
(.79ć1,13 NSm)

20
67

ti4345a

110 Vac angielska p³yta kontrolna silnika
Demonta¿
Dekompresja; strona 5.
Przed serwisowaniem
odczekaæ 5 minut.

1.
2.

Fig. 5. Wyjmij cztery Ĺruby (38) i pokrywê (96).

3.

Od³¹cz z³¹cze wyĹwietlacza (A) od p³yty kontrolnej
silnika (95).

4.

Zdj¹æ dwie dolne Ĺruby (39). Od³¹czyæ z³¹cze
potencjometru (C) od p³yty kontrolnej silnika (95).
Od³¹czyæ z³¹cza kabla zasilaj¹cego (D) i z³¹cza
p³yty filtra (J) od wy³¹cznika ON/OFF (33) i zdj¹æ
panel kontrolny (68).

5.

Od³¹czyæ z³¹cza zasilaj¹ce p³yty kontrolnej silnika
(K) od p³yty filtra (146). Od³¹czyæ z³¹cze filtra (L)
od z³¹cza kabla zasilajacego (L).

6.

Zdj¹æ dwie górne Ĺruby (39) i puszkê kontroln¹ (61).

7.

Od³¹cz z³¹cze przetwornika (E) od p³yty kontrolnej
silnika.

8.

Od³¹czyæ z³¹cza silnika (F, G i H) od p³yty kontrolĆ
nej silnika.

9.

Zdj¹æ cztery Ĺruby (27), trzy Ĺruby (102) i p³ytê
kontroln¹ silnika.

Monta¿
1. Rys. 5. Na³o¿yæ ma³¹ iloĹæ mieszanki termicznej
110009 (5) na cieniowane obszary czêĹci i tyln¹
czêĹæ p³yty kontrolnej silnika (95).

UWAGA
W celu redukcji ryzyka awarii p³yty kontrolnej silnika,
nie dokrêcaæ zbyt mocno Ĺrub (102), co mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie czêĹci elektrycznych.
2.

3.
4.
5.

Zainstalowaæ p³ytê kontroln¹ (95) za pomoc¹
piêciu Ĺrub (27). Dokrêciæ do 9ć11 inĆlb
(1,02 ć 1,24 Nŋm). Zainstalowaæ i dokrêciæ trzy
Ĺruby (102) do wartoĹci pokazanych na Rys 5.
Pod³¹czyæ z³¹cza silnika (F, G i H) do p³yty kontrolĆ
nej silnika.
Pod³¹czyæ z³¹cze przetwornika (E) do p³yty kontrolĆ
nej silnika.
Pod³¹czyæ z³¹cza zasilajace p³yty kontrolnej
silnika (K) do p³yty filtra (146). Pod³¹czyæ z³¹cze
filtra (L) do z³¹cza kabla zasilajacego (L).

6.

Zainstalowaæ puszkê kontroln¹ (61) za pomoc¹
dwóch górnych Ĺrub (39).
7. Fig. 5. Pod³¹cz z³¹cze zasilaj¹ce p³yty filtra (J)
i z³¹cze kabla zasialaj¹cego (D) wy³¹cznika ON/
OFF (33).
8. Pod³¹czyæ z³¹cze potencjometru (C) do p³yty
kontrolnej silnika.
9. Zainstalowaæ panel kontrolny (68) za pomoc¹
dwóch Ĺrub (39).
10. Pod³¹czyæ z³¹cze wyĹwietlacza (A) do p³yty
kontrolnej silnika (95).
11. Zainstalowaæ pokrywê (96) za pomoc¹ czterech
Ĺrub (38).

110 Vac angielska p³yta filtra
Demonta¿
1.

Dekompresja; strona 5.
Przed serwisowaniem
odczekaæ 5 minut.

2.

Fig. 5. Wyjmij cztery Ĺruby (38) i pokrywê (96).

3.

Od³¹cz z³¹cze wyĹwietlacza (A) od p³yty kontrolnej
silnika (95).

4.

Zdj¹æ dwie dolne Ĺruby (39). Od³¹czyæ z³¹cze
potencjometru (C) od p³yty kontrolnej silnika (95).
Od³¹czyæ z³¹cza kabla zasilaj¹cego (D) i z³¹cza
p³yty filtra (J) od wy³¹cznika ON/OFF (33) i zdj¹æ
panel kontrolny (68).

5.

Od³¹czyæ z³¹cza zasilaj¹ce p³yty kontrolnej silnika
(K) od p³yty filtra (146). Od³¹czyæ z³¹cze filtra (L)
od z³¹cza kabla zasilajacego (L).

6.

Zdejmij cztery Ĺruby (163) p³yty filtra (146).

Monta¿
1. Rys. 5. Pod³¹czyæ z³¹cza zasilajace p³yty kontrolĆ
nej silnika (K) do p³yty filtra (146). Pod³¹czyæ
z³¹cze filtra (L) do z³¹cza kabla zasilajacego (L).
2.

Zainstalowaæ p³ytê filtra (146) za pomoc¹ czterech
Ĺrub (163).

3.

Fig. 5. Pod³¹cz z³¹cze zasilaj¹ce p³yty filtra (J)
i z³¹cze kabla zasialaj¹cego (D) wy³¹cznika ON/
OFF (33).

4.

Pod³¹czyæ z³¹cze potencjometru (C) do p³yty
kontrolnej silnika (95).

5.

Zainstaluj panel kontrolny (68) za pomoc¹ dwóch
Ĺrub (39).

6.

Pod³¹czyæ z³¹cze wyĹwietlacza (A) do p³yty
kontrolnej silnika (95).

7.

Zainstalowaæ pokrywê (96) za pomoc¹ czterech
Ĺrub (38).
311186
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110 Vac Wielka Brytania

5

95
Dokrêciæ 1 Ĺrubê do14ć17 in lb
,
(1.58ć1,92
NSm)
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A

D

Rys. 5

B

H
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115

80
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Dokrêciæ 2 Ĺruby
do 7ć10 inćlb
(.79ć1,13 NSm)
20
67

ti5015a

Potencjometr regulacji ciĹnienia
Demonta¿
Dekompresja; strona 5.
Przed serwisowaniem
odczekaæ 5 minut.

1.
2.

Rys. 3, 4 or 5. Zdj¹æ cztery Ĺruby (38)
i pokrywê (96).

3.

Od³¹czyæ z³¹cze potencjometru (C) od p³yty
kontrolnej silnika (95).

4.

Zdj¹æ pokrêt³o regulatora ciĹnienia (34) kluczem
szeĹciok¹tnym.

5.

Zdj¹æ uszczelnienie (115), nakrêtkê i potencjoĆ
metr (82) z panelu kontrolnego (68).

Monta¿

1.

Zainstaluj uszczelnienie (115), nakrêtkê i potencjoĆ
metr (82) na panelu kontrolnym (68). Dokrêciæ
nakrêtkê do 30ć35 inĆlb (3.38ć3.95 Nŋm).

2.

Zainstaluj pokrêt³o regulatora ciĹnienia (34):
SprawdŐ u³o¿enie pokrêt³a regulatora ciĹnienia
na wa³ku potencjometru. Przekrêæ wa³ek do koñca
zgodnie z ruchem zegara i przymocuj pokrêt³o
w pe³nej w³¹czonej pozycji za pomoc¹ klucza
szeĹciok¹tnego.

3.

Pod³¹czyæ z³¹cze potencjometru (C) do p³yty
kontrolnej silnika.

4.

Zainstalowaæ pokrywê (96) za pomoc¹ czterech
Ĺrub (38).

Przetwornik regulacji ciĹnienia
Demonta¿
1.

Dekompresja; strona 5.
Przed serwisowaniem
odczekaæ 5 minut.

2.

Rys. 3 or 5. Zdejmij cztery Ĺruby (38) i pokrywê (96).

3.

Od³¹cz z³¹cze przetwornika (E) od p³yty kontrolnej
silnika (95).

4.

Monta¿
1. Zainstalowaæ pierĹcieñ uszczelniaj¹cy o okr¹g³ym
przekroju (20) i przetwornik (86) na podstawie
filtra (67). Dokrêciæ do 35ć45 ftĆlb (47ć61 Nŋm).
2.

Zainstalowaæ pierĹcieñ uszczelniaj¹cy (40)
na przetworniku(86).

Od³¹czyæ z³¹cze potencjometru (C) od p³yty
kontrolnej silnika.

3.

Pod³¹czyæ z³¹cze przetwornika (E) do p³yty
kontrolnej silnika.

5.

Zdejmij cztery Ĺruby (39) i puszkê kontroln¹ (61).
Umo¿liwiæ panelowi kontrolnemu swobodne
zwisanie.

4.

Zainstalowaæ puszkê kontroln¹ (61) i panel
kontrolny (68) za pomoc¹ czterech Ĺrub (39).

6.

Zdj¹æ przetwornik (86) i pierĹcieñ uszczelniaj¹cy
o okr¹g³ym przekroju (20) z podstawy filtra (67).

5.

Pod³¹czyæ z³¹cze potencjometru (C) do p³yty
kontrolnej silnika.

7.

Zdj¹æ pierĹcieñ uszczelniaj¹cy (40) z przetwornika
i zachowaæ na póŐniej.

6.

Zainstalowaæ pokrywê (96) za pomoc¹ czterech
Ĺrub (38).

311186
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Wymiana

Obudowy napêdu i ³o¿yska

UWAGA
Nie upuĹæ uk³adu przek³adni (89) w czasie demonta¿u
obudowy napêdu (90). Mechanizm przek³adni mo¿e
byæ nadal uruchomiony w przedniej pokrywie silnika
lub w obudowie napêdu.

Demonta¿
1.

Zdj¹æ Ĺrubê (31), dwie nakrêtki (24), wieszak
kub³a (55) i pokrywê ¿erdzi pompowej (108).

3.

Zdemontuj pompê (91); Wymiana pompy
wyporowejstrona 20.

4.

Rys. 6. Zdejmij dwie Ĺruby (158) i izolacjê (72).

5.

Zdejmij cztery Ĺruby (158) i przedni¹ pokrywê (51).

6.

Zdejmij cztery Ĺruby (14) i podk³adki (12), aby
zdj¹æ obudowê ³o¿yska (83) i korbowód (85).

311186

Zdejmij piêæ Ĺrub (6) i wyci¹gnij obudowê
napêdu (90) z silnika (84).

Monta¿
Fig. 7. Upewnij siê, ¿e przek³adnia (89) i podk³adki
oporowe (28, 30, 90a, 36) znajduj¹ siê na swoim
miejscu. Na³o¿yæ smar na zêby przek³adni.
1.

Rys. 6. Wepchn¹æ obudowê napêdu (90) na silnik
(84) i zainstalowaæ piêcioma Ĺrubami (6). Dokrêciæ
do 190ć210 inĆlb (21ć23 Nŋm).

2.

Zainstalowaæ obudowê ³o¿yska (83) czterema
Ĺrubami (14) i podk³adkami (12). Dokrêciæ do
25ć30 ftĆlb (34ć40 Nŋm).

3.

Zainstalowaæ przedni¹ pokrywê (51) cztereme
Ĺrubami (31).

4.

Dwiema Ĺrubami (31) zamocuj izolacjê (72).

5.

Zamontuj pompê (41); Wymiana pompy

Dekompresja; strona 5.

2.

16

7.

wyrównuj¹cej, strona 20.
6.

Zaistaluj pokrywê ¿erdzi pompowej (108) i wieszak
kub³a (55) Ĺrub¹ (31) i dwiema nakrêtkami(24).

157

72

158

84

90
51

158

6

157

ti4253a

85
24

44
43
12
14
31
55
56

Rys. 6

108
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Wymiana silnika
Demonta¿
Dekompresja; strona 5.
Przed serwisowaniem
odczekaæ 5 minut.

1.
2.

Monta¿

Zdemontuj pompê (91); Wymiana pompy

1.

Wsun¹æ nowy silnik (84) pod dwie Ĺruby (23)
w ramie wózka (62) ko³o regulatora.

2.

Zainstalowaæ dwie Ĺruby (23) i nakrêtki (19)
po stronie silnika na przeciw regulatora.

3.

Dokrêciæ wszystkie cztery Ĺruby (23) i nakrêtki(19).
Dokrêciæ nakrêtki do 115ć135 inĆlb (13ć15 Nŋm).

4.

Zainstalowaæ przelew (29) na kablach silnika
i p³ycie prêta zasilaj¹cego (69).

5.

Zainstalowaæ obudowê regulatora (61) za pomoc¹
dwóch górnych Ĺrub (39).

6.

Pod³¹czyæ wszystkie trzy z³¹cza silnika do p³yty
kontrolnej silnika (95).

7.

Zainstaluj panel kontrolny (68) za pomoc¹ dwóch
Ĺrub (39).

8.

Zainstalowaæ pokrywê kontroln¹ (96) czterema
Ĺrubami (38).

9.

Zamontuj obudowê napêdu (42); Wymiana
obudowy, strona 16.

wyporowejstrona 20.

UWAGA
Nie upuĹæ uk³adu przek³adni (89) w czasie demonta¿u
obudowy napêdu (90). Mechanizm przek³adni mo¿e
byæ nadal uruchomiony w przedniej pokrywie silnika
lub w obudowie napêdu.
3.

Zdemontuj obudowê napêdu (89); Wymiana
os³ony, strona 16.

4.

Rys. 7. Zdejmij cztery Ĺruby (38) i pokrywê
kontroln¹ (96).

5.

Zdejmij dwie dolne Ĺruby (39) i pozwól panelowi
kontrolnemu (68) zwisaæ swobodnie.

6.

Od³¹czyæ wszystkie trzy z³¹cza silnika od p³yty
kontrolnej silnika (95).

7.

Zdejmij dwie górne Ĺruby (39) i obudowê
regulatora (61).

8.

Zdejmij przelew (29) z kabli silnika i p³yty prêta
zasilaj¹cego (69).

9.

Zdj¹æ dwie Ĺruby (23) i nakrêtki (19) z boku
na przeciwko regulatora.

10. Poluzowaæ dwie nakrêtki (19) z boku obok

regulatorai wyj¹æ silnik (84) z ramy wózka (62).

18
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10. Zamontuj pompê (13); Wymiana pompy

wyrównuj¹cej, strona 20.

158

157
58
(A) 795

23
84
36

19

61

90A

51 157
158

28
90

96
38
89
39

30

68

6

12
14
31

ti4254a

29
27
69

23

19
Stan zapalenia diody LED

95
Rys. 7
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Wymiana pompy Wyporowej
Instrukcje dotycz¹ce naprawy pompy znajduj¹ siê w podrêczniku 310643.
Zobacz instrukcje 309943, 309944 lub 309951 ć 309954, aby uzyskaæ numery czêĹci odpowiednich urz¹dzeñ.

Demonta¿
1.

Przep³ucz pompê (13).

2.

4.

Dekompresja; strona 5.

3.

Rys. 8. Zdejmij Ĺrubê (31) i przesuñ os³onê ¿erdzi
pompowej (108) do przodu.

5.
6.

Fig. 10. PrzejdŐ pomp¹ w tryb JOG a¿ ko³ek
pompy (44) znajdzie siê w pozycji, w której mo¿e
byæ wyjêty. Wy³¹czyæ zasilanie i od³¹czyæ kabel
zasilaj¹cy. Wypchn¹æ pierĹcieñ podtrzymuj¹cy (43)
i wypchn¹æ ko³ek pompy.
Fig. 9. Zdj¹æ rurê zasysaj¹c¹ (76), w¹¿ (94) oraz
podk³adki i pierĹcienie.
Poluzuj nakrêtkê zaciskow¹ pompy (56). Odkrêæ
pompê.

94
ti4258a

108

Rys. 8

56

76

31

ti4258a

Rys. 9

Monta¿

UWAGA
JeĹli ko³ek pompy jest obluzowany, si³a pompowaĆ
nia mo¿e spowodowaæ zniszczenie czêĹci. CzêĹci
mog¹ zostaæ wyrzucone z urz¹dzenia i spowodoĆ
waæ powa¿ne uszkodzenie cia³a lub sprzêtu.

4.

Wkrêæ pompê dopóki gwinty nie znajd¹ siê w
szczycie otworu obudowy napêdu. U³u¿ pompê
do tylnej czêĹci.

5.

Rys. 9. Zainstaluj podk³adki, pierĹcienie i rurê
zasysaj¹c¹ (76) oraz w¹¿ (94).

6.

Rys. 11. Wkrêæ do oporu przeciwnakrêtkê (56) na
pompê. Rêcznie dokrêæ przeciwnakrêtkê i dobij j¹
m³otkiem o wadze (maksimum) 20 oz o 1/8 do 1/4
obrotu z momentem obrotowym oko³o 75" 5 ftćlb
(102 Nm).

UWAGA
Poluzowanie nakrêtki zaciskowej w trakcie pracy
pompy, mo¿e spowodowaæ zniszczenie gwintów
obudowy napêdu.
1.

Rys. 10. Wyci¹gnij prêt t³oku pompy na 1,5 cala
(3,8 cm). Nasmaruj szczyt prêta pompy (A) lub
wnêtrze prêta ³¹cz¹cego.
Rys. 11

44
1,5 ca
A

43
Rys. 10
2.

3.

20

Rys. 8. Zainstaluj os³onê ¿erdzi pompy (108)
Ĺrub¹ (31).

8.

Rys. 12. Wype³nij nakrêtkê uszczelniaj¹c¹ p³ynem
Graco TSL, tak by wyciek³ na wierzch uszczelki.

ti4258a

Zainstaluj ko³ek pompy (44). SprawdŐ, czy
sprê¿yna utrzymuj¹ca (43) znajduje siê w rowku
korbowodu (85).
Popchnij pompê do momentu w którym chwyc¹
gwinty pompy.
311186
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Rys. 12

Dane techniczne
Model

100ć120V,
A, Hz

220ć240V,
∅, A, Hz

Generator Silnik HP (W)
Minimum
W

Cykli na
galon (litr)

Maksymalna
wydajnoĹæ
gpm (lpm)

Maksymalny
rozmiar dyszy

Wylot cieczy
npsm

1
Pistolet

2
Pistolety

695

14, 50/60

9, 50/60

5000

1,75 (1300)

243 (64)

0,75 (2,8)

0,027

Nie
dotyczy

1/4 cala

795

15, 50/60

10, 50/60

5000

2,00 (1490)

195 (52)

0,95 (3,6)

0,031

0,021

1/4 cala

1095

15, 50/60

10, 50/60

5000

2,20 (1640)

123 (33)

1,1 (4,1)

0,033

0,023

1/4 cala

Stopieñ
V

Nie
dotyczy

10, 50/60

5000

2,20 (1640)

110 (29)

1,2 (4,3)

0,035

0,023

3/8 cala

1595

20/15,
50/60

Nie
dotyczy

5000

2,5 (1860)

110 (29)

1,25 (4,7)

0,037

0,025

1/4 cala

Stopieñ
V

20/15,
50/60

Nie
dotyczy

5000

2,5 (1860)

110 (29)

1,25 (4,7)

0,037

0,025

3/8 cala

Podstawowe zwil¿one czêĹci rozpylacza: . . . . . . . . . . . . . . . . .
stal wêglowa pokrywana cynkiem i niklem, nylon, stal
nierdzewna, PTFE, Acetel, skóra, UHMWPE, aluminĆ
ium, wêglik wolframu, PEEK, mosi¹dz

Poziom ha³asu
Moc dŐwiêku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 dBa*
CiĹnienie dŐwiêku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 dBa*
* na ISO 3744; mierzone z 3,1 stóp (1 m)

Wymiary
Model

Waga lb (kg)
LoĆBoy

HiĆboy

WysokoĹæ in. (cm)
LoĆBoy

HiĆBoy

D³ugoĹæ
in. (cm)

SzeroĆ
koĹæ in.
in
(cm)

695

94 (43)

94 (43)

26,5 (67,3) Uchwyt w dó³,
38,8 (98,6) Uchwyt w górê

28,5 (72,4) Uchwyt w dó³,
38,75 (98,4) Uchwyt w górê

25,75
(65,4)

20,5
(52,1)

795

98 (45)

98 (45)

26,5 (67,3) Uchwyt w dó³,
38,8 (98,6) Uchwyt w górê

28,5 (72,4) Uchwyt w dó³,
38,75 (98,4) Uchwyt w górê

25
(63,5)

20,5
(52,1)

1095

Nie dotyczy

120 (55)

Nie dotyczy

29,5 (74,9) Uchwyt w dó³,
38,5 (97,8) Uchwyt w górê

26 (66)

22,5
(57,2)

1595

Nie dotyczy

125 (57)

Nie dotyczy

29,5 (74,9) Uchwyt w dó³,
38,5 (97,8) Uchwyt w górê

26 (66)

22,5
(57,2)

Stopieñ
V

Nie dotyczy

130 (59)

Nie dotyczy

29,5 (74,9) Uchwyt w dó³,
38,5 (97,8) Uchwyt w górê

26 (66)

22.5
(57,2)
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Standardowa gwarancja Graco
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from
defects in material and workmanship on the date of sale by an authorized Graco distributor to the original purchaser for use. With the
exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of
sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment
is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.
This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by
faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non–Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of
Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture,
installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.
This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for
verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The
equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect
in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and
transportation.
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other
remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any
other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the
date of sale.
GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD
BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches,
hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making
any claim for breach of these warranties.
In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment
hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract,
breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.
INFORMACJA DLA KANADYJSKICH KLIENTÓW FIRMY GRACO
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. Strony potwierdzaj¹, ¿e
uzgodni³y, i¿ poni¿szy dokument, jak równie¿ pozosta³e dokumenty, informacje i dokumenty zwi¹zane z postêpowaniem prawnym
prowadzonym w zwi¹zku z niniejszym urz¹dzeniem, poĹrednio lub bezpoĹrednio nawi¹zuj¹ce do tego urz¹dzenia bêd¹ wystawiane
w jêzyku angielskim.

TO PLACE AN ORDER OR FOR SERVICE, contact your Graco distributor, or call 1–800–690–2894 to identify the
nearest distributor.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the
right to make changes at any time without notice.
This manual contains English GN 311186 MM 309941
Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440–1441
www.graco.com
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