
Onderdelen

Regelventielkits 3A2947A
NL

Voor het vervangen van onderdelen van regelventielen die worden gebruikt op de geïntegreerde
Reactor®-doseersystemen.

Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding en
in de handleiding van het geïntegreerde Reactor-doseersysteem.
Bewaar deze instructies.

125774 — Ventielreparatiekit

125787 — Vervangingskit
ventielspoel

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Reparatie

Controleer tijdens de demontage alle onderdelen op
beschadiging.

1. Raadpleeg de handleiding van het geïntegreerde
Reactor®-doseersysteem voor instructies over het
verwijderen van het regelventiel.

2. Verwijder de moer en de sluitring van de spoel.

3. Verwijder de spoel van de armatuurbuis. Ga naar stap
10 om ventielspoelkit 125787 te installeren.

4. Schroef de armatuurbuis los.

5. Verwijder de plunjer.

6. Verwijder vier schroeven, vier sluitringen, het deksel,
twee pakkingen en het membraan.

7. Plaats het nieuwe membraan (4) en de pakkingen (3)
in het ventielhuis. De richting van het membraan moet
zijn zoals in de afbeelding.

8. Gebruik vier schroeven en sluitringen en bevestig het
deksel op het ventielhuis. Draai aan tot 8 N●m (70
in-lbs).

9. Steek een nieuwe plunjer (2) in de armatuurbuis en
schroef vast in de ventielconstructie. Draai aan tot 30
N●m (266 in-lbs).

10. Bevestig de nieuwe spoel (1) op de armatuurbuis met
een sluitring en een moer. Draai aan tot 1,7 N●m (15
in-lbs). Draai de spoel (1) tot deze in dezelfde richting
wijst als het te repareren ventiel.

Onderdelen

125774 Ventielreparatiekit

Ref. Beschrijving Aan-
tal

2 PLUNJER, compleet 1
3 PAKKING 2
4 MEMBRAAN 1

125787 Vervangingskit ventielspoel

Ref. Beschrijving Aan-
tal

1 SPOEL, ventiel- 1

1 Draai aan tot 1,7 N●m (15 in-lbs)

2 Draai aan tot 30 N●m (266 in-lbs)

3 Draai aan tot 8 N●m (70 in-lbs)

Informatie over Graco

De meest recente informatie over de producten van Graco vindt u op www.graco.com.
Om een bestelling te plaatsen, neemt u contact op met uw Graco-distributeur of belt u om de dichtstbijzijnde distributeur
te weten te komen.
Telefoon: 612-623-6921 of gratis: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip
van publicatie.

Graco behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A1932.

Hoofdkantoor Graco: Minneapolis
Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea
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