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Ostrzeżenia

OstrzeżeniaOstrzeżeniaOstrzeżenia
Poniższe ostrzeżenia dotyczą instalacji, użytkowania, uziemiania, konserwacji i napraw niniejszego urządzenia.
Symbol wykrzyknika oznacza ostrzeżenie ogólne, natomiast symbol niebezpieczeństwa oznacza występowanie
ryzyka związanego z daną procedurą. Gdy te symbole pojawiają się w treści instrukcji lub na etykietach ostrzeżenia,
należy odnieść się do niniejszych ostrzeżeń. W stosownych miejscach w treści niniejszej instrukcji obsługi mogą
pojawiać się symbole niebezpieczeństwa oraz ostrzeżenia związane z określonym produktem, których nie opisano w
niniejszej części.

NIEBEZPIECZE-
ŃSTWO

POWAŻNEPOWAŻNEPOWAŻNE RYZYKORYZYKORYZYKO PORAŻENIAPORAŻENIAPORAŻENIA PRĄDEMPRĄDEMPRĄDEM ELEKTRYCZNYMELEKTRYCZNYMELEKTRYCZNYM

Urządzenie to może być zasilane napięciem przekraczającym 240 V. Kontakt z tym napięciem
spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

• Wyłączyć i rozłączyć zasilanie na głównym wyłączniku przed odłączaniem kabli i przed
serwisowaniem sprzętu.

• Sprzęt należy uziemić. Podłączać wyłącznie do uziemionych źródeł zasilania.
• Całość instalacji elektrycznej musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.
Instalacja musi być zgodna z miejscowymi przepisami.

OSTRZEŻENIE
RYZYKORYZYKORYZYKO POŻARUPOŻARUPOŻARU III WYBUCHUWYBUCHUWYBUCHU

Znajdujące się w obszarzeobszarzeobszarze roboczymroboczymroboczym łatwopalne opary pochodzące z rozpuszczalników mogą ulec
zapłonowi lub eksplodować. Rozpuszczalnik przepływający przez sprzęt może być przyczyną
pojawienia się iskier elektrostatycznych. Zasady zapobiegania pożarowi lub eksplozji:

• Korzystać z urządzenia wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach.
• Usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu, takie jak płomyki kontrolne, papierosy, przenośne
lampy elektryczne oraz płachty malarskie z tworzywa sztucznego (potencjalne zagrożenie iskrami
elektrostatycznymi).

• Uziemić wszystkie urządzenia w obszarze roboczym. Patrz InstrukcjeInstrukcjeInstrukcje dotyczącedotyczącedotyczące uziemieniauziemieniauziemienia.
• W obszarze roboczym nie powinny znajdować się zanieczyszczenia, w tym rozpuszczalniki,
szmaty czy benzyna.

• Nie przyłączać ani nie odłączać przewodów zasilania oraz nie włączać ani nie wyłączać zasilania i
oświetlenia w razie pojawienia się łatwopalnych oparów.

• Używać wyłącznie uziemionych przewodów płynu.
• NatychmiastNatychmiastNatychmiast przerwaćprzerwaćprzerwać pracę,pracę,pracę, jeżeli pojawi się iskrzenie elektrostatyczne lub wrażenie porażenia
prądem... Nie używać urządzeń do czasu określenia i rozwiązania problemu.

• W obszarze roboczym powinna znajdować się sprawna gaśnica.

Podczas czyszczenia na plastikowych częściach mogą tworzyć się ładunki elektrostatyczne, które
mogą ulegać wyładowaniom, powodując zapłon łatwopalnych oparów. Zasady zapobiegania
wybuchowi, pożarowi lub eksplozji:

• Czyścić części z tworzyw sztucznych wyłącznie na dobrze wentylowanym obszarze.
• Nie czyścić suchą ściereczką.
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Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE
RYZYKORYZYKORYZYKO ZWIĄZANEZWIĄZANEZWIĄZANE ZZZ URZĄDZENIEMURZĄDZENIEMURZĄDZENIEM PODPODPOD CIŚNIENIEMCIŚNIENIEMCIŚNIENIEM

Rozlana ciecz z urządzenia, wycieków lub pękniętych części może przedostać się do oczu lub na
skórę i spowodować poważne obrażenia ciała.

• Po zakończeniu natryskiwania/dozowania i przed czyszczeniem, kontrolą lub serwisowaniem
urządzenia należy postępować zgodnie z procedurąprocedurąprocedurą usuwaniausuwaniausuwania nadmiarunadmiarunadmiaru ciśnieniaciśnieniaciśnienia.

• Dokręcić wszystkie połączenia doprowadzania płynu przed włączeniem urządzenia.
• Codziennie sprawdzać przewody, rurki i złączki. Natychmiast naprawiać lub wymieniać zużyte lub
uszkodzone części.

RYZYKORYZYKORYZYKO ZWIĄZANEZWIĄZANEZWIĄZANE ZZZ NIEPRAWIDŁOWYMNIEPRAWIDŁOWYMNIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEMUŻYTKOWANIEMUŻYTKOWANIEM URZĄDZENIAURZĄDZENIAURZĄDZENIA

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

• Nie obsługiwać urządzenia w stanie zmęczenia albo pod wpływem substancji odurzających lub
alkoholu.

• Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego lub wartości znamionowej temperatury
odnoszących się do części systemu o najniższych wartościach znamionowych. Patrz ParametryParametryParametry
technicznetechnicznetechniczne zawarte we wszystkich instrukcjach obsługi sprzętu.

• Używać płynów i rozpuszczalników zgodnych z częściami mokrymi urządzenia. Patrz ParametryParametryParametry
technicznetechnicznetechniczne zawarte we wszystkich instrukcjach obsługi sprzętu. Zapoznać się z ostrzeżeniami
producenta płynów i rozpuszczalników. W celu uzyskania pełnych informacji na temat materiału
należy uzyskać Kartę charakterystyki bezpieczeństwa (Safety Data Sheet – SDS) od dystrybutora
lub sprzedawcy.

• Należy wyłączyć wszystkie urządzenia i postępować zgodnie z procedurąprocedurąprocedurą usuwaniausuwaniausuwania nadmiarunadmiarunadmiaru
ciśnienia,ciśnienia,ciśnienia, gdy urządzenie nie jest używane.

• Codziennie sprawdzać urządzenie. Naprawić lub natychmiast wymienić uszkodzone części
wyłącznie na oryginalne części zamienne producenta.

• Nie zmieniać ani nie modyfikować urządzenia. Przeróbki lub modyfikacje mogą spowodować
unieważnienie certyfikatów oraz zagrożenie bezpieczeństwa.

• Upewnić się, że urządzenie ma odpowiednie parametry znamionowe i że jest zatwierdzone do
użytku w środowisku, w którym jest użytkowane.

• Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania
dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z dystrybutorem urządzenia.

• Przewody płynu i kable należy prowadzić z dala od ruchu pieszego, ostrych krawędzi, części
ruchomych oraz gorących powierzchni.

• Nie skręcać ani nie wyginać nadmiernie przewodów płynów ani nie używać ich do ciągnięcia
wyposażenia.

• Nie dopuszczać, aby dzieci i zwierzęta znalazły się w obszarze pracy.
• Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP.

RYZYKORYZYKORYZYKO ZWIĄZANEZWIĄZANEZWIĄZANE ZZZ CZĘŚCIAMICZĘŚCIAMICZĘŚCIAMI ALUMINIOWYMIALUMINIOWYMIALUMINIOWYMI PODPODPOD CIŚNIENIEMCIŚNIENIEMCIŚNIENIEM

Stosowanie urządzeń ciśnieniowych z płynami, które nie są przeznaczone do kontaktu z
aluminium, może spowodować silną reakcję chemiczną i doprowadzić do rozerwania urządzenia.
Niezastosowanie się do niniejszego ostrzeżenia prowadzić może do zgonu, poważnych obrażeń
ciała lub uszkodzenia mienia.

• Nie stosować 1,1,1-trichloroetanu, chlorku metylenu, innych halogenowanych rozpuszczalników
węglowodorowych ani płynów zawierających takie rozpuszczalniki.

• Nie stosować wybielacza chlorowego.
• Wiele innych cieczy może zawierać substancje chemiczne, które mogą wchodzić w reakcję z
aluminium. Informacje na temat zgodności można uzyskać u dostawcy materiałów.
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Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE
RYZYKORYZYKORYZYKO ZWIĄZANEZWIĄZANEZWIĄZANE ZZZ ROZSZERZANIEMROZSZERZANIEMROZSZERZANIEM PODPODPOD WPŁYWEMWPŁYWEMWPŁYWEM TEMPERATURYTEMPERATURYTEMPERATURY

Płyny poddane działaniu wysokiej temperatury w zamkniętej przestrzeni, w tym wewnątrz przewodów,
mogą spowodować nagły wzrost ciśnienia ze względu na rozszerzalność cieplną. Przekroczenie
dopuszczalnego ciśnienia może spowodować rozerwanie urządzenia i poważne obrażenia ciała.

• W celu obniżenia ciśnienia spowodowanego rozszerzaniem płynu podczas podgrzewania należy
otworzyć zawór.

• Wymieniać przewody z wyprzedzeniem w regularnych odstępach w oparciu o warunki pracy.

RYZYKORYZYKORYZYKO ZWIĄZANEZWIĄZANEZWIĄZANE ZZZ TOKSYCZNYMITOKSYCZNYMITOKSYCZNYMI CIECZAMICIECZAMICIECZAMI LUBLUBLUB OPARAMIOPARAMIOPARAMI

W przypadku przedostania się do oczu lub na powierzchnię skóry, wprowadzenia do dróg
oddechowych lub połknięcia toksyczne ciecze lub opary mogą spowodować poważne obrażenia
ciała lub zgon.

• Szczegółowe informacje na temat konkretnych zagrożeń związanych ze stosowanymi cieczami
znajdują się w karcie charakterystyki substancji (SDS).

• Niebezpieczne ciecze należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach, a ich utylizacja musi
być zgodna z obowiązującymi wytycznymi.

ZAGROŻENIEZAGROŻENIEZAGROŻENIE POPARZENIEMPOPARZENIEMPOPARZENIEM

W czasie pracy powierzchnie urządzenia i podgrzewane płyny mogą się nagrzewać do wysokiej
temperatury. Aby uniknąć poważnych oparzeń:

• nie wolno dotykać gorących cieczy ani urządzenia.

OSOBISTEOSOBISTEOSOBISTE WYPOSAŻENIEWYPOSAŻENIEWYPOSAŻENIE OCHRONNEOCHRONNEOCHRONNE

Podczas przebywania w obszarze roboczym należy nosić odpowiednie środki ochrony, które pomogą
zapobiec poważnym obrażeniom ciała, w tym urazom oczu, utracie słuchu, wdychaniu toksycznych
oparów oraz oparzeniom. Ten sprzęt ochronny obejmuje m.in.:

• Środki ochrony oczu i słuchu.
• Aparaty oddechowe, odzież ochronna i rękawice zgodne z zaleceniami producenta płynu oraz
rozpuszczalnika.
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Tabela z numerami konfiguracji dla pomp FG

TabelaTabelaTabela zzz numeraminumeraminumerami konfiguracjikonfiguracjikonfiguracji dladladla pomppomppomp FGFGFG

SprawdzićSprawdzićSprawdzić tabliczkętabliczkętabliczkę znamionowąznamionowąznamionową pompypompypompy (ID),(ID),(ID), nanana
którejktórejktórej podanopodanopodano numernumernumer konfiguracjikonfiguracjikonfiguracji pompy.pompy.pompy. ZaZaZa pomocąpomocąpomocą
następującejnastępującejnastępującej tabelitabelitabeli możnamożnamożna określićokreślićokreślić częściczęściczęści pompy.pompy.pompy.

PoPoPo otrzymaniuotrzymaniuotrzymaniu pompypompypompy należynależynależy zanotowaćzanotowaćzanotować numernumernumer
katalogowykatalogowykatalogowy składającyskładającyskładający sięsięsię zzz 999 znakówznakówznaków znajdującyznajdującyznajdujący sięsięsię nanana
opakowaniuopakowaniuopakowaniu transportowymtransportowymtransportowym (np.(np.(np. SE1B.0014):SE1B.0014):SE1B.0014):

_______________________________________

NależyNależyNależy równieżrównieżrównież zapisaćzapisaćzapisać numernumernumer konfiguracjikonfiguracjikonfiguracji nanana tabliczcetabliczcetabliczce
znamionowejznamionowejznamionowej pompy,pompy,pompy, cococo ułatwiułatwiułatwi zamawianiezamawianiezamawianie częściczęściczęści
zamiennych:zamiennych:zamiennych:

_______________________________________________________________________________________________________________

PrzykładowyPrzykładowyPrzykładowy numernumernumer konfiguracji:konfiguracji:konfiguracji: 1040FG1040FG1040FG---EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21

104010401040 FGFGFG EEE AAA 04A04A04A S13S13S13 SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
ModelModelModel
pompypompypompy

MateriałMateriałMateriał
częściczęściczęści
zwilżanejzwilżanejzwilżanej

Nap-Nap-Nap-
ędędęd

MateriałMateriałMateriał
częściczęściczęści
środkowejśrodkowejśrodkowej

SkrzyniaSkrzyniaSkrzynia
przekład-przekład-przekład-
niowaniowaniowa iii sil-sil-sil-
nikniknik

PokrywyPokrywyPokrywy płynupłynupłynu
iii kolektorykolektorykolektory

Gni-Gni-Gni-
azdaazdaazda

KuleKuleKule MembranyMembranyMembrany UszczelkiUszczelkiUszczelki
okrągłeokrągłeokrągłe
kolektorakolektorakolektora

CertyfikatCertyfikatCertyfikat

PompaPompaPompa MateriałMateriałMateriał częściczęściczęści zwilżanejzwilżanejzwilżanej TypTypTyp napędunapędunapędu MateriałMateriałMateriał częściczęściczęści środkowejśrodkowejśrodkowej SilnikSilnikSilnik iii skrzyniaskrzyniaskrzynia przekładniowaprzekładniowaprzekładniowa

104010401040 FGFGFG ZastosowaniaZastosowaniaZastosowania
spożywczespożywczespożywcze

EEE Elek-Elek-Elek-
trycznytrycznytryczny AAA AluminiumAluminiumAluminium

04A04A04A StandardowyStandardowyStandardowy silniksilniksilnik indukcyjnyindukcyjnyindukcyjny
prąduprąduprądu zmiennegozmiennegozmiennego zezeze skrzyniąskrzyniąskrzynią
przekładniowąprzekładniowąprzekładniową

SSS StalStalStal nierdzewnanierdzewnanierdzewna 04B04B04B BezszczotkowyBezszczotkowyBezszczotkowy silniksilniksilnik prąduprąduprądu stałegostałegostałego

04E04E04E SkrzyniaSkrzyniaSkrzynia przekładniowaprzekładniowaprzekładniowa NEMANEMANEMA 565656
CCC ‡‡‡

04F04F04F KołnierzowaKołnierzowaKołnierzowa skrzyniaskrzyniaskrzynia przekładniowaprzekładniowaprzekładniowa
IECIECIEC 909090 B5B5B5 ‡‡‡

04G04G04G BrakBrakBrak silnika,silnika,silnika, brakbrakbrak skrzyniskrzyniskrzyni
przekładniowejprzekładniowejprzekładniowej

05C05C05C BezszczotkowyBezszczotkowyBezszczotkowy silniksilniksilnik prąduprąduprądu stałegostałegostałego
(skonfigurowany(skonfigurowany(skonfigurowany dladladla systemówsystemówsystemów
montowanychmontowanychmontowanych nanana wózkach)wózkach)wózkach)

PokrywyPokrywyPokrywy płynupłynupłynu iii
kolektorykolektorykolektory

MateriałMateriałMateriał gniazdagniazdagniazda MateriałMateriałMateriał kulikulikuli MateriałMateriałMateriał membranymembranymembrany UszczelkiUszczelkiUszczelki
kolektorakolektorakolektora

CertyfikatCertyfikatCertyfikat

S13S13S13 TriClamp,TriClamp,TriClamp,
FGFGFG

SSSSSS StalStalStal
nierdzewnanierdzewnanierdzewna
316316316

CWCWCW WażonyWażonyWażony
polichloroprenpolichloroprenpolichloropren

POPOPO PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
typutyputypu overmoldedovermoldedovermolded

PTPTPT PTFEPTFEPTFE 212121 ENENEN 102041020410204
typtyptyp 2.12.12.1

S14S14S14 DIN,DIN,DIN, FGFGFG PTPTPT PTFEPTFEPTFE PTPTPT PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
dwuczęściowadwuczęściowadwuczęściowa

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN 102041020410204
typtyptyp 3.13.13.1

SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene
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Tabela z numerami konfiguracji dla pomp HS i PH

TabelaTabelaTabela zzz numeraminumeraminumerami konfiguracjikonfiguracjikonfiguracji dladladla pomppomppomp HSHSHS iii PHPHPH

SprawdzićSprawdzićSprawdzić tabliczkętabliczkętabliczkę znamionowąznamionowąznamionową pompypompypompy (ID),(ID),(ID), nanana którejktórejktórej podanopodanopodano
numernumernumer konfiguracjikonfiguracjikonfiguracji pompy.pompy.pompy. ZaZaZa pomocąpomocąpomocą następującejnastępującejnastępującej tabelitabelitabeli
możnamożnamożna określićokreślićokreślić częściczęściczęści pompy.pompy.pompy.

PoPoPo otrzymaniuotrzymaniuotrzymaniu pompypompypompy należynależynależy zanotowaćzanotowaćzanotować numernumernumer katalogowykatalogowykatalogowy
składającyskładającyskładający sięsięsię zzz 999 znakówznakówznaków znajdującyznajdującyznajdujący sięsięsię nanana opakowaniuopakowaniuopakowaniu
transportowymtransportowymtransportowym (np.(np.(np. SE1B.0014):SE1B.0014):SE1B.0014):

_______________________________________

NależyNależyNależy równieżrównieżrównież zapisaćzapisaćzapisać numernumernumer konfiguracjikonfiguracjikonfiguracji nanana tabliczcetabliczcetabliczce
znamionowejznamionowejznamionowej pompy,pompy,pompy, cococo ułatwiułatwiułatwi zamawianiezamawianiezamawianie częściczęściczęści
zamiennych:zamiennych:zamiennych:

_______________________________________________________________________________________________________________

PrzykładowyPrzykładowyPrzykładowy numernumernumer konfiguracji:konfiguracji:konfiguracji: 1040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT21

104010401040 HSHSHS EEE SSS 04A04A04A SSASSASSA SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
ModelModelModel
pompypompypompy

MateriałMateriałMateriał
częściczęściczęści
zwilżanejzwilżanejzwilżanej

Nap-Nap-Nap-
ędędęd

MateriałMateriałMateriał
częściczęściczęści
środ-środ-środ-
kowejkowejkowej

SkrzyniaSkrzyniaSkrzynia
przekład-przekład-przekład-
niowaniowaniowa iii sil-sil-sil-
nikniknik

PokrywyPokrywyPokrywy płynupłynupłynu
iii kolektorykolektorykolektory

Gni-Gni-Gni-
azdaazdaazda

KuleKuleKule MembranyMembranyMembrany UszczelkiUszczelkiUszczelki
kolektorakolektorakolektora

CertyfikatCertyfikatCertyfikat

PompaPompaPompa MateriałMateriałMateriał częściczęściczęści zwilżanejzwilżanejzwilżanej TypTypTyp napędunapędunapędu MateriałMateriałMateriał częściczęściczęści
środkowejśrodkowejśrodkowej

SilnikSilnikSilnik iii skrzyniaskrzyniaskrzynia przekładniowaprzekładniowaprzekładniowa

104010401040 HSHSHS WysokiWysokiWysoki standardstandardstandard
sanitarnysanitarnysanitarny

EEE Elek-Elek-Elek-
trycznytrycznytryczny

SSS StalStalStal nierdzewnanierdzewnanierdzewna 04A04A04A StandardowyStandardowyStandardowy silniksilniksilnik indukcyjnyindukcyjnyindukcyjny
prąduprąduprądu zmiennegozmiennegozmiennego zezeze skrzyniąskrzyniąskrzynią
przekładniowąprzekładniowąprzekładniową

PHPHPH FarmaceutykaFarmaceutykaFarmaceutyka 04B04B04B BezszczotkowyBezszczotkowyBezszczotkowy silniksilniksilnik prąduprąduprądu
stałegostałegostałego

04E04E04E SkrzyniaSkrzyniaSkrzynia przekładniowaprzekładniowaprzekładniowa NEMANEMANEMA 565656
CCC ‡‡‡

04F04F04F KołnierzowaKołnierzowaKołnierzowa skrzyniaskrzyniaskrzynia
przekładniowaprzekładniowaprzekładniowa IECIECIEC 909090 B5B5B5 ‡‡‡

04G04G04G BrakBrakBrak silnika,silnika,silnika, brakbrakbrak skrzyniskrzyniskrzyni
przekładniowejprzekładniowejprzekładniowej

05C05C05C BezszczotkowyBezszczotkowyBezszczotkowy silniksilniksilnik prąduprąduprądu
stałegostałegostałego (skonfigurowany(skonfigurowany(skonfigurowany dladladla
systemówsystemówsystemów montowanychmontowanychmontowanych nanana
wózkach)wózkach)wózkach)

PokrywyPokrywyPokrywy płynupłynupłynu iii
kolektorykolektorykolektory

MateriałMateriałMateriał gniazdagniazdagniazda MateriałMateriałMateriał kulikulikuli MateriałMateriałMateriał membranymembranymembrany UszczelkiUszczelkiUszczelki
kolektorakolektorakolektora

CertyfikatCertyfikatCertyfikat

SSASSASSA TriClamp,TriClamp,TriClamp,
HSHSHS lublublub PHPHPH

SSSSSS StalStalStal
nierdzewnanierdzewnanierdzewna 316316316

BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN 212121 ENENEN
102041020410204 typtyptyp
2.12.12.1

SSBSSBSSB DIN,DIN,DIN, HSHSHS lublublub
PHPHPH

CWCWCW WażonyWażonyWażony
polichloroprenpolichloroprenpolichloropren

POPOPO PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
typutyputypu
overmoldedovermoldedovermolded

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN
102041020410204 typtyptyp
3.13.13.1

FKFKFK FKMFKMFKM PSPSPS PTFE/San-PTFE/San-PTFE/San-
toprenetoprenetoprene
dwuczęściowadwuczęściowadwuczęściowa

PTPTPT PTFEPTFEPTFE SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene

SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene
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Aprobaty

AprobatyAprobatyAprobaty
AprobatyAprobatyAprobaty

WszystkieWszystkieWszystkie modelemodelemodele posiadająposiadająposiadają następującenastępującenastępujące
aprobaty:aprobaty:aprobaty:

*Materiały*Materiały*Materiały membranymembranymembrany ooo kodachkodachkodach POPOPO,,, PTPTPT lublublub PSPSPS
www połączeniupołączeniupołączeniu zzz materiałamimateriałamimateriałami kulkulkul ooo kodziekodziekodzie PTPTPT sąsąsą
zgodnezgodnezgodne z:z:z:

1935/20041935/20041935/2004 WEWEWE

‡‡‡ PompyPompyPompy ooo kodziekodziekodzie 04E04E04E lublublub 04F04F04F posiadająposiadająposiadają
aprobatę:aprobatę:aprobatę: IIIIII 222 GGG

ExExEx hhh IIBIIBIIB T3T3T3 GbGbGb

MateriałyMateriałyMateriały membranymembranymembrany ooo kodachkodachkodach PTPTPT lublublub PSPSPS www
połączeniupołączeniupołączeniu zzz materiałamimateriałamimateriałami kulekulekule ooo kodziekodziekodzie PTPTPT sąsąsą
zgodnezgodnezgodne z:z:z:

KlasaKlasaKlasa VIVIVI

WszystkieWszystkieWszystkie materiałymateriałymateriały mającemającemające stycznośćstycznośćstyczność zzz
płynamipłynamipłynami sąsąsą zgodnezgodnezgodne zzz wymaganiamiwymaganiamiwymaganiami FDAFDAFDA
iii spełniająspełniająspełniają wymaganiawymaganiawymagania KodeksuKodeksuKodeksu regulacjiregulacjiregulacji
federalnychfederalnychfederalnych USAUSAUSA (United(United(United StatesStatesStates CodeCodeCode ofofof
FederalFederalFederal Regulations,Regulations,Regulations, CFR).CFR).CFR).

*** PompyPompyPompy spełniającespełniającespełniające wymogiwymogiwymogi dyrektywydyrektywydyrektywy 1935/20041935/20041935/2004 WEWEWE mogąmogąmogą podlegaćpodlegaćpodlegać indywidualnymindywidualnymindywidualnym przepisomprzepisomprzepisom krajowym,krajowym,krajowym, pozapozapoza
wymogamiwymogamiwymogami określonymiokreślonymiokreślonymi www przepisachprzepisachprzepisach europejskich.europejskich.europejskich. UżytkownikUżytkownikUżytkownik ponosiponosiponosi pełnąpełnąpełną odpowiedzialnośćodpowiedzialnośćodpowiedzialność www zakresiezakresiezakresie
znajomościznajomościznajomości iii przestrzeganiaprzestrzeganiaprzestrzegania obowiązującychobowiązującychobowiązujących przepisówprzepisówprzepisów miejscowych.miejscowych.miejscowych.
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Opis ogólny

OpisOpisOpis ogólnyogólnyogólny
LiniaLiniaLinia produktówproduktówproduktów oferujeoferujeoferuje szerokąszerokąszeroką gamęgamęgamę zasilanychzasilanychzasilanych elektrycznieelektrycznieelektrycznie pomppomppomp membranowych.membranowych.membranowych. WWW sekcjisekcjisekcji tejtejtej przedstawionoprzedstawionoprzedstawiono
podstawowąpodstawowąpodstawową budowębudowębudowę dostępnychdostępnychdostępnych modeli.modeli.modeli.

ModeleModeleModele pomppomppomp dododo zastosowańzastosowańzastosowań spożywczychspożywczychspożywczych

CzęśćCzęśćCzęść
środkowaśrodkowaśrodkowa

TypTypTyp silnikasilnikasilnika SterownikSterownikSterownik SkrzyniaSkrzyniaSkrzynia
przekład-przekład-przekład-
niowaniowaniowa

SprężarkaSprężarkaSprężarka OpcjeOpcjeOpcje
certyfikatówcertyfikatówcertyfikatów

Wóz-Wóz-Wóz-
ekekek

Tak – 120 V Brak Nie*

Tak – 240 V Nie*AC
VFD – nieuwzględnione.
Dostępne są zestawy VFD
16K911 (240 V) i 16K912
(480 V).

Tak – część
silnika

Nie†
CE

Nie*

Tak – 120 V Brak Tak

Tak – 240 V Tak
Bezszc-
zotkowy sil-
nik prądu
stałego

Zestaw sterowania
silnikowego Graco – w
zestawie

NEMA

Nie†
CE

Nie*

NEMA

Aluminium
lub
stal
nierdzewna

Brak Brak
IEC

Brak ATEX i CE Nie*

* Dostępny jest zestaw wózkowy 24Y923.
†Dostępne są zestawy sprężarek 24Y921 (120 V) i 24Y922 (240 V).

ModeleModeleModele ooo wysokimwysokimwysokim standardziestandardziestandardzie sanitarnymsanitarnymsanitarnym lublublub dododo zastosowańzastosowańzastosowań farmaceutycznychfarmaceutycznychfarmaceutycznych

CzęśćCzęśćCzęść środkowaśrodkowaśrodkowa TypTypTyp silnikasilnikasilnika SterownikSterownikSterownik SkrzyniaSkrzyniaSkrzynia
przekład-przekład-przekład-
niowaniowaniowa

SprężarkaSprężarkaSprężarka OpcjeOpcjeOpcje
certyfikatówcertyfikatówcertyfikatów

Wóz-Wóz-Wóz-
ekekek

AC
VFD – nieuwzględnione.
Dostępne są zestawy VFD
16K911 (240 V) i 16K912
(480 V).

Tak –
część
silnika

Bezszc-
zotkowy
silnik prądu
stałego

Zestaw sterowania
silnikowego Graco – w
zestawie

NEMA

Nie† CE

NEMA

Stal nierdzewna

Brak Brak
IEC

Brak ATEX i CE

Nie*

* Dostępny jest zestaw wózkowy 24Y923.
†Dostępne są zestawy sprężarek 24Y921 (120 V) i 24Y922 (240 V).

KluczoweKluczoweKluczowe elementy:elementy:elementy:

• Pompy są dostępne w wersji zasilanej prądem
zmiennym lub z silnikiem bezszczotkowym (BLDC)
zasilanym prądem stałym, lub z samą skrzynką
przekładniową (do zastosowań, gdzie silnik jest
już dostępny).

• Firma Graco zaleca stosowanie rozrusznika
zapewniającego łagodne uruchamianie silnika
lub VFD (PN 16K911 lub 16K912) w obwodzie
elektrycznym dla wszystkich instalacji. Należy
zapoznać się z zaleceniami producenta silnika,
aby prawidłowo przeprowadzić instalację, kiedy
urządzenia te są wykorzystywane. W każdym
przypadku należy upewnić się, że wszystkie
produkty są instalowane zgodnie z miejscowymi
przepisami i normami.

• Silnikami BLDC steruje sterowanie silnikowe Graco
dostarczane z pompą.
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Rozwiązywanie problemów

RozwiązywanieRozwiązywanieRozwiązywanie
problemówproblemówproblemów

••• PrzedPrzedPrzed sprawdzeniemsprawdzeniemsprawdzeniem lublublub serwisowaniemserwisowaniemserwisowaniem
sprzętusprzętusprzętu należynależynależy postępowaćpostępowaćpostępować zgodniezgodniezgodnie
zezeze wskazówkamiwskazówkamiwskazówkami zawartymizawartymizawartymi www
ProceduraProceduraProcedura usuwaniausuwaniausuwania nadmiarunadmiarunadmiaru ciśnienia,ciśnienia,ciśnienia, pagepagepage 121212...

••• PrzedPrzedPrzed demontażemdemontażemdemontażem należynależynależy sprawdzićsprawdzićsprawdzić wszystkiewszystkiewszystkie
możliwemożliwemożliwe problemyproblemyproblemy iii przyczyny.przyczyny.przyczyny.

Patrz instrukcja obsługi (3A3167), gdzie podano informacje na temat wykrywania i usuwania usterek i błędów
sterowania silnikowego Graco.

ProblemProblemProblem PrzyczynaPrzyczynaPrzyczyna RozwiązanieRozwiązanieRozwiązanie

Pompa pracuje zbyt szybko,
powodując kawitację przed
zalaniem.

Spowolnić sterownik silnika (VFD lub
sterownik silnika Graco)

Brak ciśnienia powietrza w sekcji
środkowej lub ciśnienie powietrza
jest zbyt niskie.

Doprowadzić ciśnienie powietrza do sekcji
środkowej zgodnie z wymaganiami dla
zastosowania.

Kulka zaworu zwrotnego jest
poważnie zużyta lub zaklinowana w
gnieździe albo kolektorze.

Wymienić kulkę i gniazdo.

Niewystarczające ciśnienie ssania Zwiększyć ciśnienie ssania. Patrz instrukcja
3A3167.

Gniazdo jest poważnie zużyte. Wymienić kulkę i gniazdo.

Wylot lub wlot jest zatkany. Usunąć przyczynę zatkania.

Łączniki wlotu lub kolektory są
obluzowane.

Dokręcić połączenia.

Pompa pracuje, ale nie
zalewa się i/lub nie pompuje.

Uszczelki okrągłe kolektora są
uszkodzone.

Wymienić uszczelki okrągłe.

Sekcja środkowa nadmiernie
się grzeje.

Wał napędowy jest uszkodzony. Wymienić.

Kulki, gniazda lub uszczelki okrągłe
zaworów zwrotnych są zużyte.

Wymienić.

Zaciski kolektora lub zaciski osłony
hydraulicznej są poluzowane.

Dokręcić połączenia.

Pompa nie utrzymuje
ciśnienia cieczy w chwili
wstrzymania.

Sworzeń wału membrany jest
poluzowany.

Dokręcić połączenia.

Nieprawidłowo podpięte przewody
silnika lub sterownika.

Podpiąć zgodnie z instrukcją.Pompa nie pracuje.

Uruchomił się detektor wycieków
(jeśli jest zainstalowany).

Sprawdzić, czy membrana nie uległa
przebiciu i czy jest prawidłowo założona.
Naprawić lub wymienić.

Zablokowany przewód ssący. Sprawdzić; oczyścić.

Kulki zaworów zwrotnych są
zablokowane lub przeciekają.

Oczyścić lub wymienić.

Częstotliwość pracy pompy
jest nieregularna.

Rozerwana membrana (lub
egzemplarz zapasowy).

Wymienić.

Pompa wydaje nietypowe
odgłosy.

Pompa działa z ciśnieniem
wstrzymania lub w pobliżu tej
wartości.

Wyregulować ciśnienie powietrza lub
zmniejszyć prędkość pompy.
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Rozwiązywanie problemów

ProblemProblemProblem PrzyczynaPrzyczynaPrzyczyna RozwiązanieRozwiązanieRozwiązanie

Łącznik jest obluzowany. Dokręcić połączenia. Sprawdzić szczeliwo
do gwintów.

Luźna lub uszkodzona uszczelka
okrągła lub uszczelka wału.

Wymienić.

Zużycie powietrza jest
wyższe od spodziewanego.

Rozerwana membrana (lub
egzemplarz zapasowy).

Wymienić.

Luźny przewód ssący. Dokręcić połączenia.

Rozerwana membrana (lub
egzemplarz zapasowy).

Wymienić.

Poluzowane kolektory, uszkodzone
gniazda lub uszczelki okrągłe.

Dokręcić sworznie kolektora lub wymienić
gniazda lub uszczelki okrągłe.

Pompowana ciecz zawiera
pęcherzyki powietrza.

Poluzowany sworzeń wału
membrany.

Dokręcić połączenia.

Zaciski kolektora lub zaciski osłony
hydraulicznej są poluzowane.

Dokręcić połączenia.Pompa nieszczelna, ciecz
przedostaje się z zewnątrz
przez łączenia.

Całkowicie zużyte uszczelki okrągłe
kolektora.

Wymienić uszczelki okrągłe.

Zadziałał wyłącznik GFCI. Wymontować sterownik z obwodu GFCI.

Problem z zasilaniem. Określić i usunąć problem z zasilaniem.

Sterownik zgłasza usterkę
lub wyłącza się.

Przekroczono parametry
eksploatacyjne.

Patrz kody błędów w instrukcji 3A3167.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: W przypadku problemów z urządzeniem częstotliwości zmiennej (VFD) należy zapoznać się z instrukcją
VFD. W przypadku problemów ze sterowaniem silnika Graco należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
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Naprawa

NaprawaNaprawaNaprawa

ProceduraProceduraProcedura usuwaniausuwaniausuwania nadmiarunadmiarunadmiaru
ciśnieniaciśnieniaciśnienia

Za każdym razem, kiedy pojawi się ten
symbol, należy postępować zgodnie z
procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia.

Sprzęt ten jest stale pod ciśnieniem aż do chwili
ręcznej dekompresji. Aby uniknąć poważnych
obrażeń spowodowanych działaniem płynu
pod ciśnieniem, na przykład rozpryskiem
płynu, należy postępować zgodnie z Procedurą
usuwania nadmiaru ciśnienia po zakończeniu
dozowania oraz przed czyszczeniem, kontrolą lub
serwisowaniem sprzętu.

1.1.1. WyłączyćWyłączyćWyłączyć pompępompępompę iii odłączyćodłączyćodłączyć zasilaniezasilaniezasilanie systemu.systemu.systemu.
2.2.2. ZamknąćZamknąćZamknąć głównygłównygłówny zawórzawórzawór powietrzapowietrzapowietrza (J),(J),(J), abyabyaby odciąćodciąćodciąć

dopływdopływdopływ powietrzapowietrzapowietrza dododo pompy.pompy.pompy.
3.3.3. OtworzyćOtworzyćOtworzyć zawórzawórzawór odpływuodpływuodpływu cieczycieczycieczy (L),(L),(L), abyabyaby

zmniejszyćzmniejszyćzmniejszyć jejjejjej ciśnienie.ciśnienie.ciśnienie. NależyNależyNależy miećmiećmieć
przygotowanyprzygotowanyprzygotowany pojemnikpojemnikpojemnik dododo gromadzeniagromadzeniagromadzenia
odprowadzonejodprowadzonejodprowadzonej cieczy.cieczy.cieczy.

4.4.4. ZamknąćZamknąćZamknąć zawórzawórzawór wlotuwlotuwlotu powietrzapowietrzapowietrza (E)(E)(E) dododo pompypompypompy www
obudowieobudowieobudowie instalacjiinstalacjiinstalacji pneumatycznej.pneumatycznej.pneumatycznej.

5.5.5. ModeleModeleModele zezeze sprężarką:sprężarką:sprężarką: OtwieraćOtwieraćOtwierać iii zamykaćzamykaćzamykać zawór,zawór,zawór,
bybyby usunąćusunąćusunąć pozostałepozostałepozostałe ciśnienie.ciśnienie.ciśnienie.

NaprawaNaprawaNaprawa zaworuzaworuzaworu zwrotnegozwrotnegozwrotnego

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Dostępne są zestawy nowych kul zaworu
do zaworów zwrotnych, membran i uszczelek
okrągłych kolektorów w szerokiej gamie materiałów.
Dostępne jest również gniazdo i zestaw uszczelki
okrągłej kolektora.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: Aby zapewnić prawidłowe osadzenie kul
zaworu zwrotnego, podczas wymiany kul należy
zawsze sprawdzać gniazda. Wymieniać gniazda
w razie potrzeby, jeśli ich powierzchnia nosi ślady
zużycia.

DemontażDemontażDemontaż zaworówzaworówzaworów zwrotnychzwrotnychzwrotnych

1.1.1. PostępowaćPostępowaćPostępować zgodniezgodniezgodnie zzz ProceduraProceduraProcedura usuwaniausuwaniausuwania
nadmiarunadmiarunadmiaru ciśnienia,ciśnienia,ciśnienia, pagepagepage 121212... OdłączyćOdłączyćOdłączyć zasilaniezasilaniezasilanie
ododod silnika.silnika.silnika. PorozłączaćPorozłączaćPorozłączać przewodyprzewodyprzewody powietrzapowietrzapowietrza iii
płynu.płynu.płynu.

2.2.2. ZdjąćZdjąćZdjąć zaciskizaciskizaciski kolektorakolektorakolektora (6),(6),(6), aaa następnienastępnienastępnie wyjąćwyjąćwyjąć
kolektorkolektorkolektor wylotowywylotowywylotowy (3).(3).(3).

3.3.3. WymontowaćWymontowaćWymontować zespołyzespołyzespoły zaworówzaworówzaworów kulowych:kulowych:kulowych:

a.a.a. ZZZ 1040FG1040FG1040FG wymontowaćwymontowaćwymontować uszczelkiuszczelkiuszczelki okrągłeokrągłeokrągłe
(9),(9),(9), gniazdagniazdagniazda (7)(7)(7) iii kulekulekule (8).(8).(8).

b.b.b. ZZZ 1040HS1040HS1040HS iii 1040PH,1040PH,1040PH, wymontowaćwymontowaćwymontować blokadyblokadyblokady
kulowekulowekulowe (8),(8),(8), uszczelkiuszczelkiuszczelki (9)(9)(9) iii kulekulekule (8).(8).(8).

4.4.4. PowtórzyćPowtórzyćPowtórzyć dladladla kolektorakolektorakolektora wlotowegowlotowegowlotowego (4),(4),(4),
uszczelekuszczelekuszczelek okrągłychokrągłychokrągłych (9),(9),(9), gniazdgniazdgniazd (7)(7)(7) iii kulkulkul (8).(8).(8).

5.5.5. KontynuacjaKontynuacjaKontynuacja demontażu,demontażu,demontażu, patrzpatrzpatrz
DemontażDemontażDemontaż membranmembranmembran,,, pagepagepage 141414...

PonownyPonownyPonowny montażmontażmontaż zaworówzaworówzaworów zwrotnychzwrotnychzwrotnych

1.1.1. OczyścićOczyścićOczyścić wszystkiewszystkiewszystkie częściczęściczęści iii sprawdzić,sprawdzić,sprawdzić, czyczyczy nienienie
sąsąsą zużytezużytezużyte lublublub uszkodzone.uszkodzone.uszkodzone. WymienićWymienićWymienić częściczęściczęści
zależniezależniezależnie ododod potrzeb.potrzeb.potrzeb.

2.2.2. PonowniePonowniePonownie zamontować,zamontować,zamontować, wykonującwykonującwykonując czynnościczynnościczynności
www odwrotnejodwrotnejodwrotnej kolejności,kolejności,kolejności, zgodniezgodniezgodnie zzz uwagamiuwagamiuwagami
widocznymiwidocznymiwidocznymi nanana rysunku.rysunku.rysunku. WWW pierwszejpierwszejpierwszej kolejnościkolejnościkolejności
założyćzałożyćzałożyć kolektorkolektorkolektor wlotu.wlotu.wlotu. Dopilnować,Dopilnować,Dopilnować, żebyżebyżeby
blokadyblokadyblokady kulowekulowekulowe zwrotnezwrotnezwrotne (7–9)(7–9)(7–9) iii kolektorykolektorykolektory (3,(3,(3, 4)4)4)
byłybyłybyły zmontowanezmontowanezmontowane dokładniedokładniedokładnie www przedstawionyprzedstawionyprzedstawiony
sposób.sposób.sposób. StrzałkiStrzałkiStrzałki nanana osłonachosłonachosłonach hydraulicznychhydraulicznychhydraulicznych (2)(2)(2)
musząmusząmuszą byćbyćbyć skierowaneskierowaneskierowane www stronęstronęstronę wylotuwylotuwylotu kolektorakolektorakolektora
(3).(3).(3).
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1040FG1040FG1040FG

1
StrzałkaStrzałkaStrzałka nanana obuobuobu obudowachobudowachobudowach musimusimusi
wskazywaćwskazywaćwskazywać nanana kolektorkolektorkolektor wylotu.wylotu.wylotu.

1040HS1040HS1040HS lublublub 1040PH1040PH1040PH
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Naprawa

NaprawaNaprawaNaprawa przeponyprzeponyprzepony

DemontażDemontażDemontaż membranmembranmembran

UWAGA:UWAGA:UWAGA: ZestawyZestawyZestawy membranmembranmembran dostępnedostępnedostępne sąsąsą www szerokiejszerokiejszerokiej
gamiegamiegamie materiałówmateriałówmateriałów iii stylów.stylów.stylów. PatrzPatrzPatrz sekcjasekcjasekcja Części.Części.Części.

1.1.1. PostępowaćPostępowaćPostępować zgodniezgodniezgodnie zzz ProceduraProceduraProcedura usuwaniausuwaniausuwania
nadmiarunadmiarunadmiaru ciśnienia,ciśnienia,ciśnienia, pagepagepage 121212... OdłączyćOdłączyćOdłączyć zasilaniezasilaniezasilanie
ododod silnika.silnika.silnika. OdłączyćOdłączyćOdłączyć wszystkiewszystkiewszystkie węże.węże.węże.

2.2.2. ZdjąćZdjąćZdjąć kolektorykolektorykolektory iii zdemontowaćzdemontowaćzdemontować kulowekulowekulowe
zaworyzaworyzawory zwrotnezwrotnezwrotne www sposóbsposóbsposób przedstawionyprzedstawionyprzedstawiony www
NaprawaNaprawaNaprawa zaworuzaworuzaworu zwrotnegozwrotnegozwrotnego,,, pagepagepage 121212...

3.3.3. ZdjąćZdjąćZdjąć zaciskizaciskizaciski (5)(5)(5) pokrywpokrywpokryw płynu,płynu,płynu, aaa następnienastępnienastępnie zdjąćzdjąćzdjąć
pokrywypokrywypokrywy płynupłynupłynu zzz pompy.pompy.pompy.

4.4.4. OdkręcićOdkręcićOdkręcić śrubyśrubyśruby mocującemocującemocujące iii zdjąćzdjąćzdjąć pokrywępokrywępokrywę
wentylatorawentylatorawentylatora silnika.silnika.silnika. ObrócićObrócićObrócić wentylatorwentylatorwentylator silnikasilnikasilnika
ręką,ręką,ręką, abyabyaby przesunąćprzesunąćprzesunąć wałwałwał całkowiciecałkowiciecałkowicie nanana bok.bok.bok.

UWAGA:UWAGA:UWAGA: JeśliJeśliJeśli pompapompapompa jestjestjest wciążwciążwciąż zamocowanazamocowanazamocowana
dododo silnika,silnika,silnika, zdemontowaćzdemontowaćzdemontować korekkorekkorek (124)(124)(124) iii uszczelkęuszczelkęuszczelkę
okrągłąokrągłąokrągłą (134).(134).(134). UżyćUżyćUżyć kluczakluczaklucza nasadowegonasadowegonasadowego 101010
mm,mm,mm, bybyby obrócićobrócićobrócić wałwałwał www kierunkukierunkukierunku przeciwnymprzeciwnymprzeciwnym
dododo ruchuruchuruchu wskazówekwskazówekwskazówek zegarazegarazegara iii przesunąćprzesunąćprzesunąć tłoktłoktłok
nanana bok.bok.bok. GniazdoGniazdoGniazdo powinnopowinnopowinno łatwołatwołatwo sięsięsię obracaćobracaćobracać
[moment[moment[moment obrotowyobrotowyobrotowy nienienie większywiększywiększy niżniżniż 1,71,71,7 N•mN•mN•m
(15(15(15 calofuntów)].calofuntów)].calofuntów)]. JeśliJeśliJeśli koniecznykoniecznykonieczny jestjestjest większywiększywiększy
momentmomentmoment obrotowy,obrotowy,obrotowy, przerwaćprzerwaćprzerwać pracę.pracę.pracę. WyciągnąćWyciągnąćWyciągnąć
silnik.silnik.silnik. PatrzPatrzPatrz NaprawaNaprawaNaprawa częściczęściczęści środkowejśrodkowejśrodkowej,,, pagepagepage 171717

5.5.5. MembranyMembranyMembrany typutyputypu overmoldedovermoldedovermolded (modele(modele(modele POPOPO)))

a.a.a. UmieścićUmieścićUmieścić kluczkluczklucz 5/85/85/8 calacalacala nanana powierzchniachpowierzchniachpowierzchniach
płaskichpłaskichpłaskich nanana odsłoniętymodsłoniętymodsłoniętym walewalewale tłoka.tłoka.tłoka.
MembranęMembranęMembranę (12)(12)(12) możnamożnamożna odkręcićodkręcićodkręcić ręcznie.ręcznie.ręcznie.
ZdjąćZdjąćZdjąć płytkępłytkępłytkę membranymembranymembrany popopo stroniestroniestronie powietrzapowietrzapowietrza
(11).(11).(11).

b.b.b. PrzesunąćPrzesunąćPrzesunąć tłoktłoktłok całkowiciecałkowiciecałkowicie nanana bok,bok,bok, obracającobracającobracając
wałwałwał napędowy.napędowy.napędowy. WWW przypadkuprzypadkuprzypadku modelimodelimodeli
ACACAC przemieścićprzemieścićprzemieścić tłoktłoktłok ręcznie,ręcznie,ręcznie, obracającobracającobracając
wentylatorwentylatorwentylator silnika.silnika.silnika. (Patrz(Patrz(Patrz instrukcjeinstrukcjeinstrukcje www krokukrokukroku
4).4).4). PowtórzyćPowtórzyćPowtórzyć krokkrokkrok 5a.5a.5a.

6.6.6. WszystkieWszystkieWszystkie inneinneinne membranymembranymembrany

a.a.a. UmieścićUmieścićUmieścić kluczkluczklucz 5/85/85/8 calacalacala nanana powierzchniachpowierzchniachpowierzchniach
płaskichpłaskichpłaskich nanana odsłoniętymodsłoniętymodsłoniętym walewalewale tłoka.tłoka.tłoka. UżyćUżyćUżyć
kluczakluczaklucza 151515 mmmmmm nanana nakrętcenakrętcenakrętce sześciokątnejsześciokątnejsześciokątnej (15)(15)(15)
www celucelucelu jejjejjej wyjęcia.wyjęcia.wyjęcia. NastępnieNastępnieNastępnie zdjąćzdjąćzdjąć wszystkiewszystkiewszystkie
częściczęściczęści zespołuzespołuzespołu membrany.membrany.membrany.

b.b.b. PrzesunąćPrzesunąćPrzesunąć tłoktłoktłok całkowiciecałkowiciecałkowicie nanana bok,bok,bok, obracającobracającobracając
wałwałwał napędowy.napędowy.napędowy. WWW przypadkuprzypadkuprzypadku modelimodelimodeli
ACACAC przemieścićprzemieścićprzemieścić tłoktłoktłok ręcznie,ręcznie,ręcznie, obracającobracającobracając
wentylatorwentylatorwentylator silnika.silnika.silnika. (Patrz(Patrz(Patrz instrukcjeinstrukcjeinstrukcje www krokukrokukroku
4).4).4). PowtórzyćPowtórzyćPowtórzyć krokkrokkrok 6a.6a.6a.

7.7.7. KontynuacjaKontynuacjaKontynuacja demontażudemontażudemontażu częściczęściczęści środkowej,środkowej,środkowej, patrzpatrzpatrz
DemontażDemontażDemontaż sekcjisekcjisekcji środkowejśrodkowejśrodkowej,,, pagepagepage 171717...
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PonownyPonownyPonowny montażmontażmontaż membranymembranymembrany

NależyNależyNależy przestrzegaćprzestrzegaćprzestrzegać wszystkichwszystkichwszystkich uwaguwaguwag znajdującychznajdującychznajdujących
sięsięsię nanana następnejnastępnejnastępnej stronie.stronie.stronie. UwagiUwagiUwagi tetete zawierajązawierajązawierają ważneważneważne
informacje.informacje.informacje.

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
Po ponownym montażu, przed uruchomieniem
pompy, pozostawić uszczelniacz do gwintów na
12 godzin, lub zgodnie z instrukcją producenta, by
stwardniał. Poluzowanie sworzni wału membrany
może spowodować uszkodzenie pompy.

WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA: Jeśli równocześnie naprawiana
lub serwisowana jest sekcja środkowa (wał
napędowy, tłok itp.), przed ponownym założeniem
membran należy wykonać czynności opisane w
Naprawa części środkowej, page 17.

1.1.1. OczyścićOczyścićOczyścić wszystkiewszystkiewszystkie częściczęściczęści iii sprawdzić,sprawdzić,sprawdzić, czyczyczy nienienie
sąsąsą zużytezużytezużyte lublublub uszkodzone.uszkodzone.uszkodzone. WymienićWymienićWymienić częściczęściczęści
zależniezależniezależnie ododod potrzeb.potrzeb.potrzeb. UpewnićUpewnićUpewnić się,się,się, żeżeże sekcjasekcjasekcja
środkowaśrodkowaśrodkowa jestjestjest czystaczystaczysta iii sucha.sucha.sucha.

2.2.2. ZestawyZestawyZestawy membranmembranmembran typutyputypu overmoldedovermoldedovermolded (PO)(PO)(PO)

a.a.a. JeżeliJeżeliJeżeli śrubaśrubaśruba dociskowadociskowadociskowa membranymembranymembrany sięsięsię
poluzujepoluzujepoluzuje lublublub jeżelijeżelijeżeli zostaniezostaniezostanie wymieniona,wymieniona,wymieniona,
nałożyćnałożyćnałożyć trwałytrwałytrwały (czerwony)(czerwony)(czerwony) uszczelniaczuszczelniaczuszczelniacz
gwintówgwintówgwintów lublublub jegojegojego odpowiednikodpowiednikodpowiednik nanana gwintygwintygwinty
popopo stroniestroniestronie membrany.membrany.membrany. MocnoMocnoMocno przykręcićprzykręcićprzykręcić
membranę.membranę.membranę.

b.b.b. PrzymocowaćPrzymocowaćPrzymocować płytkępłytkępłytkę stronystronystrony powietrzapowietrzapowietrza (11)(11)(11)
nanana membranie.membranie.membranie. ZaokrąglonaZaokrąglonaZaokrąglona stronastronastrona musimusimusi byćbyćbyć
skierowanaskierowanaskierowana www stronęstronęstronę membrany.membrany.membrany.

c.c.c. OczyścićOczyścićOczyścić gwintgwintgwint żeńskiżeńskiżeński nanana walewalewale tłokatłokatłoka szczotkąszczotkąszczotką
drucianądrucianądrucianą zanurzonązanurzonązanurzoną www rozpuszczalniku,rozpuszczalniku,rozpuszczalniku,
bybyby usunąćusunąćusunąć ewentualneewentualneewentualne pozostałościpozostałościpozostałości
uszczelniaczauszczelniaczauszczelniacza dododo gwintów.gwintów.gwintów. NałożyćNałożyćNałożyć gruntgruntgrunt dododo
uszczelnianiauszczelnianiauszczelniania gwintówgwintówgwintów iii pozostawićpozostawićpozostawić gogogo dododo
wyschnięcia.wyschnięcia.wyschnięcia.

d.d.d. DokładnieDokładnieDokładnie oczyścić,oczyścić,oczyścić, aaa następnienastępnienastępnie nanieśćnanieśćnanieść
średniejśredniejśredniej mocymocymocy (niebieski)(niebieski)(niebieski) uszczelniaczuszczelniaczuszczelniacz dododo
gwintówgwintówgwintów nanana gwintygwintygwinty zespołuzespołuzespołu membrany.membrany.membrany.

e.e.e. UmieścićUmieścićUmieścić kluczkluczklucz 5/85/85/8 calacalacala nanana powierzchniachpowierzchniachpowierzchniach
płaskichpłaskichpłaskich nanana odsłoniętymodsłoniętymodsłoniętym walewalewale tłoka.tłoka.tłoka.
WkręcićWkręcićWkręcić zespółzespółzespół dododo wału,wału,wału, dokręcającdokręcającdokręcając ręcznieręcznieręcznie
najmocniej,najmocniej,najmocniej, jakjakjak sięsięsię da.da.da.

f.f.f. PrzesunąćPrzesunąćPrzesunąć tłoktłoktłok całkowiciecałkowiciecałkowicie nanana bok,bok,bok, obracającobracającobracając
wałwałwał napędowy.napędowy.napędowy. WWW przypadkuprzypadkuprzypadku modelimodelimodeli prąduprąduprądu
zmiennego,zmiennego,zmiennego, przemieścićprzemieścićprzemieścić tłoktłoktłok ręcznie,ręcznie,ręcznie,
obracającobracającobracając wentylatorwentylatorwentylator silnika.silnika.silnika. PatrzPatrzPatrz instrukcjainstrukcjainstrukcja
www krokukrokukroku 444 www DemontażDemontażDemontaż membranmembranmembran,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. Powtórzyć,Powtórzyć,Powtórzyć, bybyby zamontowaćzamontowaćzamontować drugidrugidrugi zespółzespółzespół
membrany.membrany.membrany.

3.3.3. WszystkieWszystkieWszystkie pozostałepozostałepozostałe membranymembranymembrany ––– PompyPompyPompy
metalowemetalowemetalowe

a.a.a. DokładnieDokładnieDokładnie oczyścićoczyścićoczyścić lublublub wymienićwymienićwymienić sworzeńsworzeńsworzeń
membranymembranymembrany (14).(14).(14). ZamontowaćZamontowaćZamontować uszczelkęuszczelkęuszczelkę
okrągłąokrągłąokrągłą (15).(15).(15).

b.b.b. ZamontowaćZamontowaćZamontować płytkępłytkępłytkę popopo stroniestroniestronie cieczycieczycieczy (10),(10),(10),
membranęmembranęmembranę (12),(12),(12), zapasowązapasowązapasową membranęmembranęmembranę (13,(13,(13,
jeślijeślijeśli występuje),występuje),występuje), płytkępłytkępłytkę popopo stroniestroniestronie powietrzapowietrzapowietrza
(11)(11)(11) nanana śrubieśrubieśrubie dokładniedokładniedokładnie tak,tak,tak, jakjakjak pokazanopokazanopokazano
nanana rysunku.rysunku.rysunku.

c.c.c. OczyścićOczyścićOczyścić gwintgwintgwint żeńskiżeńskiżeński nanana walewalewale tłokatłokatłoka szczotkąszczotkąszczotką
drucianądrucianądrucianą zanurzonązanurzonązanurzoną www rozpuszczalniku,rozpuszczalniku,rozpuszczalniku,
bybyby usunąćusunąćusunąć ewentualneewentualneewentualne pozostałościpozostałościpozostałości
uszczelniaczauszczelniaczauszczelniacza dododo gwintów.gwintów.gwintów. NałożyćNałożyćNałożyć gruntgruntgrunt dododo
uszczelnianiauszczelnianiauszczelniania gwintówgwintówgwintów iii pozostawićpozostawićpozostawić gogogo dododo
wyschnięcia.wyschnięcia.wyschnięcia.

d.d.d. NanieśćNanieśćNanieść średniejśredniejśredniej mocymocymocy (niebieski)(niebieski)(niebieski)
uszczelniaczuszczelniaczuszczelniacz dododo gwintówgwintówgwintów nanana gwintygwintygwinty zespołuzespołuzespołu
sworznia.sworznia.sworznia.

e.e.e. UmieścićUmieścićUmieścić kluczkluczklucz 5/85/85/8 calacalacala nanana powierzchniachpowierzchniachpowierzchniach
płaskichpłaskichpłaskich nanana odsłoniętymodsłoniętymodsłoniętym walewalewale tłoka.tłoka.tłoka. NakręcićNakręcićNakręcić
sworzeńsworzeńsworzeń nanana wałwałwał iii dokręcićdokręcićdokręcić zzz momentemmomentemmomentem
81–9581–9581–95 N•mN•mN•m (60–70(60–70(60–70 stopofuntów).stopofuntów).stopofuntów).

f.f.f. PrzesunąćPrzesunąćPrzesunąć tłoktłoktłok całkowiciecałkowiciecałkowicie nanana bok,bok,bok, obracającobracającobracając
wałwałwał napędowy.napędowy.napędowy. WWW przypadkuprzypadkuprzypadku modelimodelimodeli prąduprąduprądu
zmiennego,zmiennego,zmiennego, przemieścićprzemieścićprzemieścić tłoktłoktłok ręcznie,ręcznie,ręcznie,
obracającobracającobracając wentylatorwentylatorwentylator silnika.silnika.silnika. PatrzPatrzPatrz instrukcjainstrukcjainstrukcja
www krokukrokukroku 444 www DemontażDemontażDemontaż membranmembranmembran,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. Powtórzyć,Powtórzyć,Powtórzyć, bybyby zamontowaćzamontowaćzamontować drugidrugidrugi zespółzespółzespół
membrany.membrany.membrany.

4.4.4. ZałożyćZałożyćZałożyć osłonęosłonęosłonę hydrauliczną.hydrauliczną.hydrauliczną. StrzałkiStrzałkiStrzałki nanana każdejkażdejkażdej
zzz osłonosłonosłon hydraulicznychhydraulicznychhydraulicznych musząmusząmuszą wskazywaćwskazywaćwskazywać nanana
kolektorkolektorkolektor wylotu.wylotu.wylotu. DokręcićDokręcićDokręcić zaciskzaciskzacisk montażowymontażowymontażowy (5).(5).(5).
UWAGA:UWAGA:UWAGA: SmarSmarSmar zapobiegającyzapobiegającyzapobiegający zatarciomzatarciomzatarciom
zatwierdzonyzatwierdzonyzatwierdzony dododo użyciaużyciaużycia zzz produktamiproduktamiproduktami
spożywczymispożywczymispożywczymi możemożemoże zostaćzostaćzostać wykorzystanywykorzystanywykorzystany nanana
gwintachgwintachgwintach zacisków,zacisków,zacisków, abyabyaby ułatwićułatwićułatwić montaż.montaż.montaż.

5.5.5. ZZZ powrotempowrotempowrotem złożyćzłożyćzłożyć zaworyzaworyzawory
zwrotnezwrotnezwrotne iii kolektory.kolektory.kolektory. PatrzPatrzPatrz
PonownyPonownyPonowny montażmontażmontaż zaworówzaworówzaworów zwrotnych,zwrotnych,zwrotnych, pagepagepage 121212...
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Naprawa

1
ZaokrąglonaZaokrąglonaZaokrąglona stronastronastrona skierowanaskierowanaskierowana jestjestjest www
stronęstronęstronę membrany.membrany.membrany.

ModeleModeleModele dwuelementowedwuelementowedwuelementowe (((PTPTPT iii PSPSPS)))

2
NanieśćNanieśćNanieść średniejśredniejśredniej mocymocymocy (niebieski)(niebieski)(niebieski)
uszczelniaczuszczelniaczuszczelniacz dododo gwintówgwintówgwintów nanana gwinty.gwinty.gwinty.

3
OznaczeniaOznaczeniaOznaczenia AIRAIRAIR SIDESIDESIDE nanana membraniemembraniemembranie
musząmusząmuszą byćbyćbyć skierowaneskierowaneskierowanewwwstronęstronęstronę środkowejśrodkowejśrodkowej
obudowy.obudowy.obudowy.

4
JeżeliJeżeliJeżeli śrubaśrubaśruba sięsięsię obluzujeobluzujeobluzuje lublublub zostaniezostaniezostanie
wymieniona,wymieniona,wymieniona, nałożyćnałożyćnałożyć trwałytrwałytrwały (czerwony)(czerwony)(czerwony)
uszczelniaczuszczelniaczuszczelniacz dododo gwintówgwintówgwintów nanana gwintygwintygwinty popopo
stroniestroniestronie membrany.membrany.membrany. NanieśćNanieśćNanieść średniejśredniejśredniej
mocymocymocy (niebieski)(niebieski)(niebieski) uszczelniaczuszczelniaczuszczelniacz dododo gwintówgwintówgwintów
nanana gwintygwintygwinty sworznia.sworznia.sworznia.

5
DokręcićDokręcićDokręcić momentemmomentemmomentem 81–9581–9581–95 N•mN•mN•m (60–70(60–70(60–70
stopofuntów)stopofuntów)stopofuntów) przyprzyprzy maksymalniemaksymalniemaksymalnie 100100100
obr./min.obr./min.obr./min.

6
PosmarowaćPosmarowaćPosmarować uszczelniaczemuszczelniaczemuszczelniaczem gwintygwintygwinty
żeńskie.żeńskie.żeńskie. PozostawićPozostawićPozostawić dododo wyschnięcia.wyschnięcia.wyschnięcia.

ModeleModeleModele typutyputypu overmoldedovermoldedovermolded (((POPOPO))) ModeleModeleModele standardowestandardowestandardowe (((SPSPSP)))

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
PoPoPo ponownymponownymponownym montażu,montażu,montażu, przedprzedprzed uruchomieniemuruchomieniemuruchomieniem
pompy,pompy,pompy, pozostawićpozostawićpozostawić uszczelniaczuszczelniaczuszczelniacz dododo gwintówgwintówgwintów nanana
121212 godzin,godzin,godzin, lublublub zgodniezgodniezgodnie zzz instrukcjąinstrukcjąinstrukcją producenta,producenta,producenta, bybyby
stwardniał.stwardniał.stwardniał. PoluzowaniePoluzowaniePoluzowanie sworznisworznisworzni wałuwałuwału membranymembranymembrany
możemożemoże spowodowaćspowodowaćspowodować uszkodzenieuszkodzenieuszkodzenie pompy.pompy.pompy.
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Naprawa

NaprawaNaprawaNaprawa częściczęściczęści środkowejśrodkowejśrodkowej

DemontażDemontażDemontaż sekcjisekcjisekcji środkowejśrodkowejśrodkowej

PatrzPatrzPatrz ilustracjeilustracjeilustracje nanana następnejnastępnejnastępnej stronie.stronie.stronie.

1.1.1. PostępowaćPostępowaćPostępować zgodniezgodniezgodnie zzz ProceduraProceduraProcedura usuwaniausuwaniausuwania
nadmiarunadmiarunadmiaru ciśnienia,ciśnienia,ciśnienia, pagepagepage 121212... PorozłączaćPorozłączaćPorozłączać
przewodyprzewodyprzewody powietrzapowietrzapowietrza iii płynu.płynu.płynu.

2.2.2. ZdemontowaćZdemontowaćZdemontować kolektorkolektorkolektor iii elementyelementyelementy zaworuzaworuzaworu
zwrotnegozwrotnegozwrotnego www sposóbsposóbsposób opisanyopisanyopisany www rozdzialerozdzialerozdziale
DemontażDemontażDemontaż zaworówzaworówzaworów zwrotnych,zwrotnych,zwrotnych, pagepagepage 121212...

3.3.3. ZdjąćZdjąćZdjąć pokrywypokrywypokrywy hydraulicznehydraulicznehydrauliczne iii zdemontowaćzdemontowaćzdemontować
modułymodułymoduły membranmembranmembran www sposóbsposóbsposób opisanyopisanyopisany www rozdzialerozdzialerozdziale
DemontażDemontażDemontaż membranmembranmembran,,, pagepagepage 141414...

WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA: ZacisnąćZacisnąćZacisnąć wspornikwspornikwspornik skrzynkiskrzynkiskrzynki
przekładniowejprzekładniowejprzekładniowej (27)(27)(27) nanana stole.stole.stole. PozostawićPozostawićPozostawić pompępompępompę
podłączonąpodłączonąpodłączoną dododo silnika.silnika.silnika.

4.4.4. ZaZaZa pomocąpomocąpomocą kluczakluczaklucza imbusowegoimbusowegoimbusowego 555 mmmmmm wykręcićwykręcićwykręcić
444 śrubyśrubyśruby (117).(117).(117). WysunąćWysunąćWysunąć pompępompępompę zzz obudowyobudowyobudowy
wyrównaniawyrównaniawyrównania (116).(116).(116).

WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA: KonieczneKonieczneKonieczne możemożemoże byćbyćbyć uderzenieuderzenieuderzenie
pompypompypompy gumowymgumowymgumowym młotkiem,młotkiem,młotkiem, bybyby odłączyćodłączyćodłączyć łącznik.łącznik.łącznik.

5.5.5. ZaZaZa pomocąpomocąpomocą kluczakluczaklucza imbusowegoimbusowegoimbusowego ooo rozmiarzerozmiarzerozmiarze
5/165/165/16 calacalacala usunąćusunąćusunąć zatyczkęzatyczkęzatyczkę (124).(124).(124). UżyćUżyćUżyć kluczakluczaklucza
nasadowegonasadowegonasadowego 303030 mm,mm,mm, abyabyaby usunąćusunąćusunąć sworzeńsworzeńsworzeń wałuwałuwału
membranymembranymembrany (106)(106)(106) iii uszczelkęuszczelkęuszczelkę okrągłąokrągłąokrągłą (108)(108)(108) zzz góry.góry.góry.

6.6.6. ObrócićObrócićObrócić wałwałwał tak,tak,tak, bybyby rowekrowekrowek (G)(G)(G) wałuwałuwału napędowegonapędowegonapędowego
(112)(112)(112) znalazłznalazłznalazł sięsięsię nanana górze,górze,górze, dokładniedokładniedokładnie naprzeciwkonaprzeciwkonaprzeciwko
oznaczeniaoznaczeniaoznaczenia wyrównaniawyrównaniawyrównania (A)(A)(A) obudowyobudowyobudowy środkowej.środkowej.środkowej.

7.7.7. UżyćUżyćUżyć sworzniasworzniasworznia 3/4–163/4–163/4–16 wkręconegowkręconegowkręconego dododo otworuotworuotworu
zatyczkizatyczkizatyczki (124)(124)(124) dododo wypchnięciawypchnięciawypchnięcia zespołuzespołuzespołu wałuwałuwału
napędowegonapędowegonapędowego (112).(112).(112). MożnaMożnaMożna takżetakżetakże użyćużyćużyć sworzniasworzniasworznia
łożyskałożyskałożyska (106),(106),(106), leczleczlecz należynależynależy zdemontowaćzdemontowaćzdemontować najpierwnajpierwnajpierw
łożyskołożyskołożysko (107).(107).(107). NależyNależyNależy upewnićupewnićupewnić się,się,się, żeżeże wałwałwał
napędowynapędowynapędowy pozostajepozostajepozostaje wyrównanywyrównanywyrównany zzz oznaczeniamioznaczeniamioznaczeniami
nanana częściczęściczęści środkowej.środkowej.środkowej.

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
WłaściweWłaściweWłaściwe wyrównaniewyrównaniewyrównanie mamama znaczenieznaczenieznaczenie
zasadnicze.zasadnicze.zasadnicze. NieNieNie należynależynależy dokręcaćdokręcaćdokręcać momentemmomentemmomentem
większymwiększymwiększym niżniżniż 1,11,11,1 N•mN•mN•m (10(10(10 calofuntów).calofuntów).calofuntów).
DokręcanieDokręcanieDokręcanie zbytzbytzbyt dużymdużymdużym momentemmomentemmomentem możemożemoże
spowodowaćspowodowaćspowodować zerwaniezerwaniezerwanie gwintugwintugwintu obudowy.obudowy.obudowy. WWW
przypadkuprzypadkuprzypadku napotkanianapotkanianapotkania oporuoporuoporu należynależynależy sprawdzićsprawdzićsprawdzić
wyrównaniewyrównaniewyrównanie wałuwałuwału lublublub skontaktowaćskontaktowaćskontaktować sięsięsię zzz
dystrybutorem.dystrybutorem.dystrybutorem.

8.8.8. WymontowaćWymontowaćWymontować wkładwkładwkład uszczelkiuszczelkiuszczelki (110)(110)(110) iii uszczelkęuszczelkęuszczelkę
okrągłąokrągłąokrągłą (109)(109)(109) orazorazoraz uszczelkęuszczelkęuszczelkę radialnąradialnąradialną (111)(111)(111) zzz
uszczelkąuszczelkąuszczelką okrągłąokrągłąokrągłą (111a).(111a).(111a).

9.9.9. WysunąćWysunąćWysunąć zespółzespółzespół tłokatłokatłoka (102)(102)(102) zezeze środka.środka.środka.
10.10.10. PozostawićPozostawićPozostawić łącznikłącznikłącznik skrzynkiskrzynkiskrzynki przekładniowejprzekładniowejprzekładniowej (114)(114)(114)

podłączonypodłączonypodłączony dododo waływaływały skrzynkiskrzynkiskrzynki przekładniowejprzekładniowejprzekładniowej
(118),(118),(118), chybachybachyba żeżeże jestjestjest uszkodzony.uszkodzony.uszkodzony. JeżeliJeżeliJeżeli
koniecznekoniecznekonieczne jestjestjest jegojegojego wymontowanie,wymontowanie,wymontowanie, należynależynależy
najpierwnajpierwnajpierw zdjąćzdjąćzdjąć obudowęobudowęobudowę wyrównaniawyrównaniawyrównania (116).(116).(116). UżyćUżyćUżyć
kluczakluczaklucza imbusowegoimbusowegoimbusowego 888 mmmmmm dododo wymontowaniawymontowaniawymontowania
śrubyśrubyśruby (115),(115),(115), aaa następnienastępnienastępnie zdjąćzdjąćzdjąć łącznikłącznikłącznik skrzynkiskrzynkiskrzynki
przekładniowejprzekładniowejprzekładniowej (114).(114).(114).

UWAGA:UWAGA:UWAGA: JeżeliJeżeliJeżeli łącznikłącznikłącznik nienienie wychodziwychodziwychodzi swobodnie,swobodnie,swobodnie,
należynależynależy użyćużyćużyć elementuelementuelementu dododo wyjmowaniawyjmowaniawyjmowania łożyska,łożyska,łożyska,
abyabyaby gogogo wyjąć.wyjąć.wyjąć. NieNieNie należynależynależy używaćużywaćużywać żadnychżadnychżadnych
narzędzi,narzędzi,narzędzi, abyabyaby gogogo podważyć,podważyć,podważyć, ponieważponieważponieważ możemożemoże tototo
spowodowaćspowodowaćspowodować uszkodzenieuszkodzenieuszkodzenie kołnierzakołnierzakołnierza mocującegomocującegomocującego
skrzynkiskrzynkiskrzynki przekładniowej.przekładniowej.przekładniowej.
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1
Nanieść średniej mocy (niebieski)
uszczelniacz do gwintów na gwinty.

2
Dokręcić momentem 20–34 N•m (15–25
stopofuntów).

3
Wypusty muszą być zwrócone w stronę
oznaczenia INININ w środku.

4
Nałożyć obficie smar zapobiegający
zatarciom na powierzchnie zespołu wału
napędowego.

5
Zamontować zespół wału napędowego
z rowkiem zwróconym do góry.

6

Dokręcać śruby na krzyż, po 5 obrotów
na raz, by załączyć łącznik równo.
Dokręcić momentem 15–18 N•m
(130–160 calofuntów).

7
Nałożyć smar na wewnętrzne
powierzchnie współpracujące.
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PonownyPonownyPonowny montażmontażmontaż częściczęściczęści środkowejśrodkowejśrodkowej

PatrzPatrzPatrz ilustracjeilustracjeilustracje nanana poprzedniejpoprzedniejpoprzedniej stronie.stronie.stronie.

1.1.1. OczyścićOczyścićOczyścić iii osuszyćosuszyćosuszyć obudowęobudowęobudowę częściczęściczęści środkowejśrodkowejśrodkowej
(101),(101),(101), tłoktłoktłok częściczęściczęści środkowejśrodkowejśrodkowej (102)(102)(102) wałwałwał napędowynapędowynapędowy
(112).(112).(112).

2.2.2. SprawdzićSprawdzićSprawdzić stanstanstan tłokatłokatłoka podpodpod kątemkątemkątem nadmiernegonadmiernegonadmiernego
zużyciazużyciazużycia iii www razierazierazie potrzebypotrzebypotrzeby wymienić.wymienić.wymienić.
NasmarowaćNasmarowaćNasmarować tłoktłoktłok jakjakjak nanana ilustracjiilustracjiilustracji nanana stroniestroniestronie 181818
iii zamontowaćzamontowaćzamontować gogogo www częściczęściczęści środkowejśrodkowejśrodkowej rowkiemrowkiemrowkiem
dododo góry,góry,góry, dokładniedokładniedokładnie naprzeciwkonaprzeciwkonaprzeciwko otworuotworuotworu sworzniasworzniasworznia
łożyskałożyskałożyska (106)(106)(106) www częściczęściczęści środkowej.środkowej.środkowej.

3.3.3. ZałożyćZałożyćZałożyć łożyskołożyskołożysko (107(107(107 [jeżeli[jeżeli[jeżeli zostałozostałozostało zdjętezdjętezdjęte zezeze
sworzniasworzniasworznia łożyska]),łożyska]),łożyska]), uszczelkęuszczelkęuszczelkę okrągłąokrągłąokrągłą (108)(108)(108) iii
sworzeńsworzeńsworzeń łożyskałożyskałożyska (106).(106).(106). NanieśćNanieśćNanieść średniejśredniejśredniej mocymocymocy
(niebieski)(niebieski)(niebieski) uszczelniaczuszczelniaczuszczelniacz dododo gwintówgwintówgwintów nanana sworzeńsworzeńsworzeń
łożyska.łożyska.łożyska. Sprawdzić,Sprawdzić,Sprawdzić, czyczyczy łożyskołożyskołożysko (107)(107)(107) znajdujeznajdujeznajduje
sięsięsię www rowkurowkurowku tłoka,tłoka,tłoka, jakjakjak nanana ilustracji.ilustracji.ilustracji. Sprawdzić,Sprawdzić,Sprawdzić, czyczyczy
tłoktłoktłok poruszaporuszaporusza sięsięsię swobodnie.swobodnie.swobodnie. SworzeńSworzeńSworzeń dokręcićdokręcićdokręcić
momentemmomentemmomentem 20–3420–3420–34 N•mN•mN•m (15–25(15–25(15–25 stopofuntów).stopofuntów).stopofuntów).

4.4.4. Sprawdzić,Sprawdzić,Sprawdzić, czyczyczy powierzchniapowierzchniapowierzchnia uszczelniającauszczelniającauszczelniająca wałuwałuwału
napędowegonapędowegonapędowego (112)(112)(112) jestjestjest czysta.czysta.czysta. ZamontowaćZamontowaćZamontować
wkładwkładwkład uszczelkiuszczelkiuszczelki (110†)(110†)(110†) iii pierścieńpierścieńpierścień uszczelniającyuszczelniającyuszczelniający
(111†)(111†)(111†) nanana walewalewale napędowym.napędowym.napędowym. Sprawdzić,Sprawdzić,Sprawdzić, czyczyczy
uszczelkauszczelkauszczelka okrągłaokrągłaokrągła (111a†)(111a†)(111a†) znajdujeznajdujeznajduje sięsięsię nanana
pierścieniupierścieniupierścieniu uszczelniającym.uszczelniającym.uszczelniającym. WypustyWypustyWypusty nanana
pierścieniupierścieniupierścieniu uszczelniającymuszczelniającymuszczelniającym (111†)(111†)(111†) musząmusząmuszą byćbyćbyć
zwróconezwróconezwrócone www stronęstronęstronę oznaczeniaoznaczeniaoznaczenia INININ www kierunkukierunkukierunku
środka.środka.środka.

5.5.5. ZamontowaćZamontowaćZamontować uszczelkęuszczelkęuszczelkę okrągłąokrągłąokrągłą (109†).(109†).(109†).
6.6.6. NałożyćNałożyćNałożyć smarsmarsmar zapobiegającyzapobiegającyzapobiegający zatarciomzatarciomzatarciom nanana

krawędziekrawędziekrawędzie łączącełączącełączące wałuwałuwału napędowego,napędowego,napędowego, jakjakjak nanana
ilustracji,ilustracji,ilustracji, stronastronastrona 18.18.18.

7.7.7. WyśrodkowaćWyśrodkowaćWyśrodkować tłoktłoktłok www obudowieobudowieobudowie iii zamontowaćzamontowaćzamontować
zespółzespółzespół wałuwałuwału napędowegonapędowegonapędowego (112)(112)(112) www obudowieobudowieobudowie
częściczęściczęści środkowejśrodkowejśrodkowej (101)(101)(101) zzz rowkiemrowkiemrowkiem skierowanymskierowanymskierowanym
dododo góry.góry.góry.

8.8.8. SprawdzićSprawdzićSprawdzić stanstanstan łącznikałącznikałącznika wałuwałuwału (114)(114)(114) podpodpod
kątemkątemkątem nadmiernegonadmiernegonadmiernego zużyciazużyciazużycia iii www razierazierazie potrzebypotrzebypotrzeby
wymienić.wymienić.wymienić. ZamontowaćZamontowaćZamontować gogogo nanana walewalewale napędowym.napędowym.napędowym.

9.9.9. JeżeliJeżeliJeżeli zostałzostałzostał zdjęty,zdjęty,zdjęty, założyćzałożyćzałożyć łącznikłącznikłącznik skrzynkiskrzynkiskrzynki
przekładniowejprzekładniowejprzekładniowej (114)(114)(114) nanana wale.wale.wale. NałożyćNałożyćNałożyć
uszczelniaczuszczelniaczuszczelniacz dododo gwintówgwintówgwintów ooo średniejśredniejśredniej mocymocymocy
(niebieski)(niebieski)(niebieski) iii zamontowaćzamontowaćzamontować śrubęśrubęśrubę (115).(115).(115). DokręcićDokręcićDokręcić
momentemmomentemmomentem 47–6147–6147–61 N•mN•mN•m (35–45(35–45(35–45 stopofuntów).stopofuntów).stopofuntów).
NastępnieNastępnieNastępnie założyćzałożyćzałożyć obudowęobudowęobudowę wyrównaniawyrównaniawyrównania (116)(116)(116)
iii wspornikwspornikwspornik dododo podnoszeniapodnoszeniapodnoszenia (139)(139)(139) nanana skrzynceskrzynceskrzynce
przekładniowejprzekładniowejprzekładniowej zazaza pomocąpomocąpomocą śrubśrubśrub (120,(120,(120, 122)122)122) orazorazoraz
podkładkipodkładkipodkładki (119).(119).(119). DokręcićDokręcićDokręcić momentemmomentemmomentem 15–1815–1815–18
N•mN•mN•m (130–160(130–160(130–160 calofuntów).calofuntów).calofuntów).

10.10.10. ZałożyćZałożyćZałożyć uszczelkęuszczelkęuszczelkę okrągłąokrągłąokrągłą obudowyobudowyobudowy wyrównaniawyrównaniawyrównania
(130)(130)(130) nanana obudowęobudowęobudowę (101).(101).(101).

11.11.11. Sprawdzić,Sprawdzić,Sprawdzić, czyczyczy łącznikłącznikłącznik skrzynkiskrzynkiskrzynki przekładniowejprzekładniowejprzekładniowej
(114)(114)(114) jestjestjest wyrównanywyrównanywyrównany prawidłowo.prawidłowo.prawidłowo. WWW razierazierazie
potrzebypotrzebypotrzeby obrócićobrócićobrócić ręcznie.ręcznie.ręcznie. PodłączyćPodłączyćPodłączyć pompępompępompę dododo
zespołuzespołuzespołu skrzynkiskrzynkiskrzynki przekładniowej,przekładniowej,przekładniowej, łączącłączącłącząc łączniki.łączniki.łączniki.

12.12.12. NałożyćNałożyćNałożyć uszczelniaczuszczelniaczuszczelniacz dododo gwintówgwintówgwintów ooo średniejśredniejśredniej
mocymocymocy (niebieski)(niebieski)(niebieski) iii zamontowaćzamontowaćzamontować śrubyśrubyśruby obudowyobudowyobudowy
(117).(117).(117). KażdąKażdąKażdą śrubęśrubęśrubę dokręcaćdokręcaćdokręcać ooo okołookołookoło 555 obrotówobrotówobrotów
nanana raz,raz,raz, nanana krzyż,krzyż,krzyż, bybyby całkowiciecałkowiciecałkowicie załączyćzałączyćzałączyć łącznik.łącznik.łącznik.
DokręcićDokręcićDokręcić momentemmomentemmomentem 15–1815–1815–18 N•mN•mN•m (130–160(130–160(130–160
calofuntów).calofuntów).calofuntów).

13.13.13. Sprawdzić,Sprawdzić,Sprawdzić, czyczyczy uszczelkauszczelkauszczelka okrągłaokrągłaokrągła (134)(134)(134) znajdujeznajdujeznajduje
sięsięsię nanana zatyczcezatyczcezatyczce (124).(124).(124). ZamontowaćZamontowaćZamontować zatyczkęzatyczkęzatyczkę
iii dokręcićdokręcićdokręcić momentemmomentemmomentem 20–3420–3420–34 N•mN•mN•m (15–25(15–25(15–25
stopofuntów).stopofuntów).stopofuntów).

14.14.14. PatrzPatrzPatrz PonownyPonownyPonowny montażmontażmontaż membranymembranymembrany,,, pagepagepage 151515 iii
PonownyPonownyPonowny montażmontażmontaż zaworówzaworówzaworów zwrotnych,zwrotnych,zwrotnych, pagepagepage 121212...
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WymianaWymianaWymiana łożyskałożyskałożyska środkowegośrodkowegośrodkowego

UWAGA:UWAGA:UWAGA: NależyNależyNależy wykonywaćwykonywaćwykonywać tętętę proceduręproceduręprocedurę wyłączniewyłączniewyłącznie
www przypadkuprzypadkuprzypadku podejrzenia,podejrzenia,podejrzenia, żeżeże łożyskołożyskołożysko centralnecentralnecentralne
jestjestjest uszkodzone.uszkodzone.uszkodzone. WymianaWymianaWymiana łożyskachłożyskachłożyskach www ramachramachramach
zwykłegozwykłegozwykłego serwisowaniaserwisowaniaserwisowania pompypompypompy nienienie jestjestjest konieczna.konieczna.konieczna.
PotrzebnyPotrzebnyPotrzebny będziebędziebędzie zestawzestawzestaw narzędzinarzędzinarzędzi dododo wymianywymianywymiany
częściczęściczęści środkowejśrodkowejśrodkowej 24Y627.24Y627.24Y627. KoniecznyKoniecznyKonieczny będziebędziebędzie równieżrównieżrównież
zestawzestawzestaw dododo wyjmowaniawyjmowaniawyjmowania łożyskałożyskałożyska 17J718.17J718.17J718. NarzędzieNarzędzieNarzędzie
(A)(A)(A) zostałozostałozostało zaprojektowanezaprojektowanezaprojektowane zzz myśląmyśląmyślą ooo współpracywspółpracywspółpracy zzz
elementemelementemelementem dododo wyjmowaniawyjmowaniawyjmowania łożyska.łożyska.łożyska.

1.1.1. WykonaćWykonaćWykonać czynnościczynnościczynności podanepodanepodane www
DemontażDemontażDemontaż sekcjisekcjisekcji środkowejśrodkowejśrodkowej,,, pagepagepage 171717...

2.2.2. ZacisnąćZacisnąćZacisnąć obudowęobudowęobudowę środkowąśrodkowąśrodkową (101)(101)(101) www imadle,imadle,imadle, zzz
jednąjednąjedną zzz tuleituleitulei skierowanychskierowanychskierowanych dododo góry.góry.góry.

3.3.3. UmieścićUmieścićUmieścić narzędzienarzędzienarzędzie naprawczenaprawczenaprawcze (A)(A)(A) nanana obudowie,obudowie,obudowie,
rowkowanąrowkowanąrowkowaną stronąstronąstroną www dół.dół.dół.

4.4.4. WymontowaćWymontowaćWymontować tulejętulejętuleję (C).(C).(C). UżyćUżyćUżyć górnychgórnychgórnych otworówotworówotworów
średnichśrednichśrednich rozmiarówrozmiarówrozmiarów szczęki,szczęki,szczęki, iii wewnętrznychwewnętrznychwewnętrznych
otworówotworówotworów elementuelementuelementu dododo wyjmowania.wyjmowania.wyjmowania. Sprawdzić,Sprawdzić,Sprawdzić,
czyczyczy szczękiszczękiszczęki załączajązałączajązałączają sięsięsię zzz dolnądolnądolną krawędziąkrawędziąkrawędzią tulei.tulei.tulei.
GdyGdyGdy tulejatulejatuleja zostaniezostaniezostanie wyjęta,wyjęta,wyjęta, obrócićobrócićobrócić obudowęobudowęobudowę iii
powtórzyćpowtórzyćpowtórzyć czynnośćczynnośćczynność dladladla drugiejdrugiejdrugiej obudowy.obudowy.obudowy.

5.5.5. UmieścićUmieścićUmieścić obudowęobudowęobudowę środkowąśrodkowąśrodkową (101)(101)(101) www imadleimadleimadle zezeze
stronąstronąstroną łożyskałożyskałożyska (D)(D)(D) nanana dole.dole.dole.

6.6.6. UmieścićUmieścićUmieścić narzędzienarzędzienarzędzie naprawczenaprawczenaprawcze (A)(A)(A) nanana obudowie,obudowie,obudowie,
schodkowąschodkowąschodkową stronąstronąstroną www dół.dół.dół.

7.7.7. ZdemontowaćZdemontowaćZdemontować łożyskołożyskołożysko (A).(A).(A). UżyćUżyćUżyć dolnychdolnychdolnych otworówotworówotworów
średnichśrednichśrednich rozmiarówrozmiarówrozmiarów szczęki,szczęki,szczęki, iii zewnętrznychzewnętrznychzewnętrznych
otworówotworówotworów elementuelementuelementu dododo wyjmowania.wyjmowania.wyjmowania.

8.8.8. UżyćUżyćUżyć prasyprasyprasy warsztatowejwarsztatowejwarsztatowej dododo zamontowaniazamontowaniazamontowania
nowegonowegonowego łożyskałożyskałożyska (D)(D)(D) www obudowieobudowieobudowie środkowejśrodkowejśrodkowej (101).(101).(101).
WcisnąćWcisnąćWcisnąć łożyskołożyskołożysko www ramięramięramię obudowyobudowyobudowy środkowej.środkowej.środkowej.
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9.9.9. UżyćUżyćUżyć prasyprasyprasy warsztatowejwarsztatowejwarsztatowej iii narzędzianarzędzianarzędzia dododo
wciskaniawciskaniawciskania (E)(E)(E) dododo zamontowaniazamontowaniazamontowania dwóchdwóchdwóch tuleituleitulei
(C).(C).(C). ZamontowaćZamontowaćZamontować płaszczyznępłaszczyznępłaszczyznę tuleituleitulei www obudowieobudowieobudowie
środkowejśrodkowejśrodkowej (101).(101).(101).

10.10.10. WykonaćWykonaćWykonać czynnościczynnościczynności podanepodanepodane www
PonownyPonownyPonowny montażmontażmontaż częściczęściczęści środkowejśrodkowejśrodkowej,,, pagepagepage 191919...
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WymianaWymianaWymiana sprężarkisprężarkisprężarki

CałośćCałośćCałość instalacjiinstalacjiinstalacji elektrycznejelektrycznejelektrycznej musimusimusi byćbyćbyć wykonanawykonanawykonana
przezprzezprzez wykwalifikowanegowykwalifikowanegowykwalifikowanego elektrykaelektrykaelektryka iii byćbyćbyć zgodnazgodnazgodna zzz
miejscowymimiejscowymimiejscowymi przepisamiprzepisamiprzepisami iii regulacjami,regulacjami,regulacjami, abyabyaby uniknąćuniknąćuniknąć
obrażeńobrażeńobrażeń spowodowanychspowodowanychspowodowanych przezprzezprzez pożar,pożar,pożar, wybuchwybuchwybuch lublublub
porażenieporażenieporażenie elektryczne.elektryczne.elektryczne.

1.1.1. OdłączyćOdłączyćOdłączyć linięlinięlinię pneumatycznąpneumatycznąpneumatyczną (A1)(A1)(A1) ododod sprężarki.sprężarki.sprężarki.
OdłączyćOdłączyćOdłączyć przewodyprzewodyprzewody sprężarkisprężarkisprężarki nanana listwielistwielistwie
zaciskowejzaciskowejzaciskowej (L1,(L1,(L1, L2L2L2 iii uziemienie).uziemienie).uziemienie). OdkręcićOdkręcićOdkręcić czteryczterycztery
śrubyśrubyśruby iii ostrożnieostrożnieostrożnie wysunąćwysunąćwysunąć sprężarkęsprężarkęsprężarkę zezeze skrzynki.skrzynki.skrzynki.

2.2.2. UżyćUżyćUżyć 444 sworznisworznisworzni iii 444 podkładekpodkładekpodkładek blokujących,blokujących,blokujących, abyabyaby
zamontowaćzamontowaćzamontować nowąnowąnową sprężarkę.sprężarkę.sprężarkę. NanieśćNanieśćNanieść średniejśredniejśredniej
mocymocymocy (niebieski)(niebieski)(niebieski) uszczelniaczuszczelniaczuszczelniacz gwintówgwintówgwintów nanana gwinty.gwinty.gwinty.
PodłączyćPodłączyćPodłączyć linięlinięlinię pneumatycznąpneumatycznąpneumatyczną zzz A1A1A1 dododo A1,A1,A1, jakjakjak
przedstawiono.przedstawiono.przedstawiono.

3.3.3. PodłączyćPodłączyćPodłączyć przewodyprzewodyprzewody nowejnowejnowej sprężarkisprężarkisprężarki dododo listwylistwylistwy
zaciskowej,zaciskowej,zaciskowej, jakjakjak przedstawiono.przedstawiono.przedstawiono.

4.4.4. UmieścićUmieścićUmieścić zzz powrotempowrotempowrotem pompępompępompę nanana powierzchni,powierzchni,powierzchni,
dododo którejktórejktórej byłabyłabyła zamocowana.zamocowana.zamocowana. ZabezpieczyćZabezpieczyćZabezpieczyć 888
śrubami.śrubami.śrubami.

5.5.5. WłączyćWłączyćWłączyć zasilaniezasilaniezasilanie pompy.pompy.pompy.

L1

L2

B

A

LEGENDALEGENDALEGENDA
AAA DoDoDo zasilaniazasilaniazasilania
BBB DoDoDo sterownikasterownikasterownika

22 3A4087R



Części

CzęściCzęściCzęści

1040FG1040FG1040FG
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Części

PrzewodnikPrzewodnikPrzewodnik popopo częściach/zestawachczęściach/zestawachczęściach/zestawach 1040FG1040FG1040FG

Niniejsza tabela to przewodnik po częściach/zestawach. Pełen opis zawartości zestawów znajduje się na stronach
podanych w tabeli.

NrNrNr
ref.ref.ref.

Część/z-Część/z-Część/z-
estawestawestaw OpisOpisOpis LiczbaLiczbaLiczba

1 — — — MODUŁ, napęd 1
2 277262 OSŁONA, hydrauliczna 2

KOLEKTOR, wylot; stal
nierdzewna

277266 Kołnierz

3

24U581 DIN

1

KOLEKTOR, wlot; stal
nierdzewna

277265 Kołnierz

4

24U580 DIN

1

5 15G698 UCHWYT, pokrywy 2
6 620223 UCHWYT, TriClamp 4
7 25A276 GNIAZDO; zawiera

uszczelki okrągłe (poz.
9); patrz strona 28.

4

KULE, zaworu zwrotnego
15H832 Ważony polichloropren
112088 PTFE

8

112092 Santoprene

4

USZCZELKA OKRĄGŁA,
kolektor‡

15J280* PTFE

9

15H827* EPDM

4

10 15C039 PŁYTA, od strony cieczy,
stal nierdzewna, do
membran PT i SP

2

PŁYTA, po stronie
powietrza, aluminium

188607 do membran PT i SP

11

15H809 do membran PO

2

MEMBRANA, zestaw;
patrz strona 29.

25A297 Santoprene standardowa
(SP)

25A296 PTFE typu overmolded
(PO)

12

25A298 PTFE/EPDM dwuczęś-
ciowa (PT)

1 zes-
taw

13 15H985 MEMBRANA, zestaw;
zawarta w membranach
PT (poz. 12).

2

NrNrNr
ref.ref.ref.

Część/z-Część/z-Część/z-
estawestawestaw OpisOpisOpis LiczbaLiczbaLiczba

14 24C099 SWORZEŃ, membrana,
zestaw; zawiera uszczelkę
o-ring (poz. 15);
nieużywany z membranami
typu overmolded (PO)

2

15 104319
lub brak

USZCZELNIENIE,
uszczelka okrągła,
(poz. 12); nieużywane
z membranami typu
overmolded (PO)

2

19� 17D277 ETYKIETA, bez-
pieczeństwo

1

27 24Y914 WSPORNIK, do montażu
skrzyni przekładniowej,
zawiera pozycje 27a, 27b,
27c

1

27a 17J526 ŚRUBA, z łbem
zmniejszonym,
sześciokątnym; 5/16-18 x
10 mm (1,5 cala)

4

27b 112904 PODKŁADKA,
samokontrująca

4

27c 105473 PODKŁADKA płaska 4
28 24Y986 OBUDOWA, strona

pneumatyczna, zawiera
pozycje 28a, 28b, 28c

1

28a 17J085 ŚRUBA, z łbem
zmniejszonym,
gniazdowym; 10-24 x
22 mm (3/4 cala)

4

28b 513505 PODKŁADKA 8
28c 17J079 NAKRĘTKA 4

33� 17D278 NAKLEJKA, bez-
pieczeństwa, wielo-
językowa; dostarczona
luzem

1

� Symbole i etykiety ostrzegawcze, znaki,
przywieszki i karty dostępne są bezpłatnie.

* Części wchodzące w skład zestawu naprawczego
części hydraulicznej, który można zakupić
oddzielnie.

‡ Alternatywa: cztery uszczelki okrągłe PTFE w
osłonie z fluoroelastomeru dostępne w zestawie
24Z915, który można zakupić osobno.
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1040HS1040HS1040HS iii 1040PH1040PH1040PH
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Części

PrzewodnikPrzewodnikPrzewodnik popopo częściach/zestawachczęściach/zestawachczęściach/zestawach 1040HS1040HS1040HS iii 1040PH1040PH1040PH

Niniejsza tabela to przewodnik po częściach/zestawach. Pełen opis zawartości zestawów znajduje się na stronach
podanych w tabeli.

NrNrNr
ref.ref.ref.

Część/z-Część/z-Część/z-
estawestawestaw OpisOpisOpis LiczbaLiczbaLiczba

1 — — — MODUŁ, napęd 1
2 OSŁONA, hydrauliczna 2

25N995 HS
25P040 PH

KOLEKTOR, wylot
25P019 HS

3

25P045 PH

1

KOLEKTOR, wlotowy
25P018 HS

4

25P044 PH

1

5 15G698 UCHWYT, pokrywy 2
6 500984 UCHWYT, TriClamp 4
7 25P089 BLOKADA KULOWA 4
8* — — — KULE, zaworu zwrotnego,

zestaw 4 szt., patrz strona
32

1

9* — — — USZCZELKA, zestaw 4 szt;
patrz strona 32

1

10 15C039 PŁYTA, po stronie
cieczy, SST; nieużywana
z membranami typu
overmolded (PO)

2

PŁYTA, strona
pneumatyczna, aluminium

188607 do membran przelotowych

11

15H809 do membran PO

2

12* — — — MEMBRANA, zestaw;
patrz strona 29.

1

13* 15H985 MEMBRANA, zestaw;
zawarta w membranach
PT (poz. 12).

2

14 24C099 SWORZEŃ, membrana,
zestaw; zawiera uszczelkę
okrągłą (poz. 15)

2

NrNrNr
ref.ref.ref.

Część/z-Część/z-Część/z-
estawestawestaw OpisOpisOpis LiczbaLiczbaLiczba

15* 104319
lub brak

USZCZELNIENIE,
uszczelka okrągła,
dla modeli membran
dwuczęściowych
z Santoprene lub
PTFE/EPDM (poz. 12)

2

19� 17D277 ETYKIETA, bez-
pieczeństwo

1

27 24Y914 WSPORNIK, do montażu
skrzyni przekładniowej,
zawiera pozycje 27a, 27b,
27c

1

27a 17J526 ŚRUBA, z łbem
zmniejszonym,
sześciokątnym; 5/16-18 x
10 mm (1,5 cala)

4

27b 112904 PODKŁADKA,
samokontrująca

4

27c 105473 PODKŁADKA płaska 4
28 24Y986 OBUDOWA, strona

pneumatyczna, zawiera
pozycje 28a, 28b, 28c

1

28a 17J085 ŚRUBA, z łbem
zmniejszonym,
gniazdowym; 10-24 x
22 mm (3/4 cala)

4

28b 513505 PODKŁADKA 8
28c 17J079 NAKRĘTKA 4

33� 17D278 NAKLEJKA, bez-
pieczeństwa, wielo-
językowa; dostarczona
luzem

1

� Symbole i etykiety ostrzegawcze, znaki,
przywieszki i karty dostępne są bezpłatnie.

* Części wchodzące w skład zestawu naprawczego
części hydraulicznej, który można zakupić
oddzielnie.
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ModułModułModuł napędowynapędowynapędowy

1
NanieśćNanieśćNanieść średniejśredniejśredniej mocymocymocy (niebieski)(niebieski)(niebieski) uszczelniaczuszczelniaczuszczelniacz dododo gwintówgwintówgwintów nanana gwinty.gwinty.gwinty.
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NrNrNr
poz.poz.poz.

CzęśćCzęśćCzęść OpisOpisOpis LiczbaLiczbaLiczba

OBUDOWA, środek,
zestaw; zawiera pozycje
123, 124, 134

24Y781 Aluminium (AAA)

101

24Y899 Stal nierdzewna (SSS)

1

102 24Y565 TŁOK, zestaw 1

SWORZEŃ łożyska,
zawiera pozycje 107 i 108

24Y532 do obudowy części
środkowej z aluminium (AAA)

106

24Y533 do obudowy części
środkowej ze stali
nierdzewnej (SSS)

1

107 17B332 ŁOŻYSKO, popychacz
krzywki, uwzględnione w
poz. 106

1

108 116291 USZCZELKA
OKRĄGŁA, rozmiar
019, fluoroelastomer;
uwzględniona w poz. 106

1

109† 102769 USZCZELKA OKRĄGŁA,
rozmiar 153, guma
Buna-N

1

110† — — — WKŁAD, uszczelka 1
111† — — — USZCZELKA radialna,

zawiera uszczelkę okrągłą
(nr ref. 111a)

1

111a† — — — USZCZELKA OKRĄGŁA,
uszczelnienie

1

112 24Y524 WAŁ, napędu, zespół;
zawiera uszczelkę okrągłą
(poz. 109), nabój (poz.
110) i uszczelkę (poz. 111
i 111a)

1

113 24Y522 ŁĄCZNIK, wału 1
114 24Y521 ŁĄCZNIK, skrzyni

przekładniowej; zawiera
śrubę (poz. 115)

1

115 17F767 ŚRUBA, z łbem
gniazdowym, M10 x
30 mm

1

OBUDOWA, wyrównanie,
zespół; zawiera śruby
(poz. 117 i 128) i pokrywę
dostępową (poz. 126)

25A273 Aluminium (A04xA04xA04x)

116

25A272 Stal nierdzewna (S04xS04xS04x)

1

117 17J299 ŚRUBA, z łbem
gniazdowym, M6 x 40
mm

4

SKRZYNIA
PRZEKŁADNIOWA,

24Y913 dla silnika BLDC (A04B,A04B,A04B,
S04BS04BS04B)

25C166 NEMA (A04E,A04E,A04E, S04ES04ES04E)

118

25C167 IEC (A04F,A04F,A04F, S04FS04FS04F)

1

NrNrNr
poz.poz.poz.

CzęśćCzęśćCzęść OpisOpisOpis LiczbaLiczbaLiczba

119 — — — PODKŁADKA 4
120 — — — ŚRUBA, zatyczka, z łbem

sześciokątnym; M6 x 16
mm

2

122 — — — ŚRUBA, zatyczka, z łbem
sześciokątnym; M6 x 20
mm

2

123 24D735 ZATYCZKA rury, bez
głowicy

1

124 24Y534 ZATYCZKA, dostępu
przedniego, zawiera
uszczelkę okrągłą (poz.
134)

1

125 116343 ŚRUBA, uziemiająca; M5
x 0,8

1

126 25F274 POKRYWA dostępu;
zawiera pozycje 128, 129,
133

1

127 24Y780 SILNIK, BLDC 1
128 — — — ŚRUBA, z łbem kulistym;

M6 x 6 mm
2

129 — — — PODKŁADKA 2
130 120812 USZCZELKA okrągła,

rozmiar 048, guma
Buna-N

1

131 112343 USZCZELNIENIE, okrągłe 1
132‡ — — — ŚRUBA, z łbem

zmniejszonym,
sześciokątnym; 3/8-16
x 10 mm (1 cal) (tylko
BLDC)

4

133 — — — USZCZELKA 1
134 558730 PIERŚCIEŃ

USZCZELNIAJĄCY
1

135‡ — — — PODKŁADKA,
zabezpieczająca, 5/16
cala (tylko BLDC)

4

139 17J099 OGNIWO, do zawiesi 1
140 17J467 ŁĄCZNIK, 1/8 NPT 1
141 113308 ZŁĄCZKA, kolanko 1
142 C12509 RURKA 1
143 25F022 SKRZYNIA

PRZEKŁADNIOWA,
prąd zmienny; 50/60 Hz,
zawiera pozycje 119, 120,
122

1

144� 15J075 ETYKIETA,
bezpieczeństwo

1

� Symbole i etykiety ostrzegawcze, znaki,
przywieszki i karty dostępne są bezpłatnie.
† Zawarte w zestawie naprawczym uszczelki wału
24Y536.
‡ Zawarte w zestawie silnika 24Y780.
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ModeleModeleModele montowanemontowanemontowane nanana wózkuwózkuwózku
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NrNrNr refrefref CzęśćCzęśćCzęść OpisOpisOpis Lic-Lic-Lic-
zbazbazba

201 24Y923 WÓZEK (zawiera elementy
a-g)

1

202 Patrz
tabela

POMPA 1

203 — — — ŚRUBA z łbem sześciokątnym
5/16

4

204 — — — PODKŁADKA, płaska 5/16 8
205 — — — PODKŁADKA, sprężysta

zabezpieczająca, 5/16
4

206 — — — NAKRĘTKA, sześciokątna,
5/16

4

207 24Y514 STEROWNIK, silnik Graco 1
208 — — — ŚRUBA, pokrywa gniazda z

łbem sześciokątnym nr 10
8

212 17L371 KABEL sprężarki 1
213 17L369 Uszkodzony silnik 1
214 17K777 KABEL, układ komunikacji

M12
1

215 — — — ODCIĄŻENIE, kabel zasilający 1
216 Patrz

tabela
PRZEWÓD, zasilania, 120 V 1

217� 17B772 ETYKIETA, bezpieczeństwo 1
218 — — — PODKŁADKA, płaska, nr 10 16
219 — — — NAKRĘTKA zabezpieczająca,

nr 10
8

220 — — — ŚRUBA, pokrywa gniazda z
łbem sześciokątnym 1/4”

4

221 — — — PODKŁADKA, płaska, 1/4” 8
222 — — — NAKRĘTKA zabezpieczająca,

1/4”
4

223 24Y986 STEROWANIE, pneumatyczne 1
224 Patrz

tabela
SPRĘŻARKA 1

� Symbole i etykiety ostrzegawcze, znaki, przywieszki
i karty dostępne są bezpłatnie.

ModelModelModel zzz
wózkiemwózkiemwózkiem

ModelModelModel
pompypompypompy

SprężarkaSprężarkaSprężarka PrzewódPrzewódPrzewód
zasilaniazasilaniazasilania

25A67225A67225A672 25A87925A87925A879 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70325A70325A703 25A88025A88025A880 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70425A70425A704 25A88125A88125A881 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70525A70525A705 25A88225A88225A882 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70625A70625A706 25A87925A87925A879 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV BrakBrakBrak

25A70725A70725A707 25A88025A88025A880 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV BrakBrakBrak

25A70825A70825A708 25A88125A88125A881 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV BrakBrakBrak

25A70925A70925A709 25A88225A88225A882 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV BrakBrakBrak
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WózekWózekWózek

Ten opis części dotyczy pozycji 201.

NrNrNr ref.ref.ref. CzęśćCzęśćCzęść OpisOpisOpis LiczbaLiczbaLiczba sztsztszt

A — — — ◊ RAMA, wózka 1

B — — — †◊ PODKŁADKA, płaska 4

C — — — †◊ CZOP, sprężyny 4

D — — — †◊ KOŁO 2

E — — — †◊ PIERŚCIEŃ ustalający 2

F 17H262◊ OŚ 1

G — — — †◊ ŁOŻYSKO 2

† Części są dostarczane w zestawie wózka 24Z092 (tylko jedna strona).
◊ Wszystkie części są dostarczane w zestawie wózka 24Y923.
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GniazdaGniazdaGniazda iii kulekulekule zaworuzaworuzaworu zwrotnegozwrotnegozwrotnego
Przykładowy numer konfiguracji
Model
pompy

Materiał
części
zwilżanej

Napęd Materiał
części
środkowej

Skrzynia
przekład-
niowa i sil-
nik

Pokrywy
płynu i
kolektory

Gni-
azda

Kule Membrany Uszczelki
kolektora

Certyfikat

1040 FG E A 04A S13 SSSSSS PTPTPT PO PTPTPT 21

ZestawyZestawyZestawy kulkulkul

MateriałMateriałMateriał
kulikulikuli

ZestawZestawZestaw

BNBNBN D07070

CWCWCW 25A299

FKFKFK D07080

PTPTPT D07010

SPSPSP D07060

Zawartość zestawów:

• 4 kule (8)

ZestawyZestawyZestawy uszczelek,uszczelek,uszczelek, tylkotylkotylko
104010401040 FGFGFG

SSSSSS 25A276

Zawartość zestawów:

• 4 gniazda ze stali
nierdzewnej (7)

• 4 uszczelki okrągłe PTFE
(9)

• 4 uszczelki okrągłe EPDM
(9)

ZestawyZestawyZestawy uszczelekuszczelekuszczelek sanitarnychsanitarnychsanitarnych
tylkotylkotylko dladladla pomppomppomp 104010401040 HS/PHHS/PHHS/PH

MateriałMateriałMateriał
uszczelkiuszczelkiuszczelki

ZestawZestawZestaw

BNBNBN 25R600

EPEPEP 25P060

FKFKFK 26A890

PT/EP*PT/EP*PT/EP* 26A913

*Uszczelki klejone PTFE/EPDM
dostępne wyłącznie jako części
zamienne.

Zawartość zestawów:

• 4 uszczelki (9)
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MembranyMembranyMembrany
Przykładowy numer konfiguracji
Model
pompy

Materiał
części
zwilżanej

Napęd Materiał
części
środkowej

Skrzynia
przekład-
niowa i sil-
nik

Pokrywy
płynu i
kolektory

Gni-
azda

Kule Membrany Uszczelki
kolektora

Certyfikat

1040 FG E A 04A S13 SS PT POPOPO PT 21

ZestawyZestawyZestawy membranmembranmembran przelotowychprzelotowychprzelotowych

BNBNBN 25R608

PSPSPS 25P131 (tylko HS, PH)

PTPTPT 25A298 (tylko FG)

SPSPSP 25P132

Zawartość zestawów:

• 2 membrany (12)

• 2 wsporniki membrany (13), jeśli dotyczy

• 1 opakowanie uszczelniacza anaerobowego

• 2 uszczelki okrągłe

ZestawyZestawyZestawy membranmembranmembran typutyputypu overmoldedovermoldedovermolded

POPOPO 25P133

Zawartość zestawów:

• 2 membrany typu overmolded (12) ze śrubą ustalającą
(S)
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ZestawyZestawyZestawy naprawczenaprawczenaprawcze uszczelkiuszczelkiuszczelki cieczycieczycieczy

Elementy opisów zestawów podane są w
następującej kolejności: Model pompy, materiał
gniazda, materiał kuli, materiał membrany, materiał
uszczelki. Przykład: 1040HS-PH --,PT,PO,EP.
Aby określić części, skorzystać z części Tabela z
numerami konfiguracji dla pomp FG, page 6 i Tabela
z numerami konfiguracji dla pomp HS i PH, page 7 .

ZestawyZestawyZestawy naprawczenaprawczenaprawcze częściczęściczęści hydraulicznej,hydraulicznej,hydraulicznej, tylkotylkotylko dladladla
pomppomppomp HS,HS,HS, PH.PH.PH.

ZestawZestawZestaw OpisOpisOpis
Lic-Lic-Lic-
zbazbazba

25R670 1040HS-PH --,BN,BN,BN 1

25R672 1040HS-PH --,CW,SP,EP 1

25R674 1040HS-PH --,PT,PO,EP 1

25R675 1040HS-PH --,PT,PS,EP 1

25R676 1040HS-PH --,PT,SP,EP 1

25R678 1040HS-PH --,SP,SP,EP 1

Zawartość zestawów:

• 4 kule (8)

• 2 membrany (12)

• 2 wsporniki membrany (13), jeśli dotyczy

• 4 uszczelki

• 1 opakowanie uszczelniacza anaerobowego

• 2 uszczelki okrągłe

ZestawyZestawyZestawy naprawczenaprawczenaprawcze częściczęściczęści hydraulicznej,hydraulicznej,hydraulicznej, tylkotylkotylko dladladla
pomppomppomp FGFGFG

ZestawZestawZestaw OpisOpisOpis
Lic-Lic-Lic-
zbazbazba

FK1232 1040FG --,CW,SP,EP 1

FK1113 1040FG --,PT,PO,PT 1

FK1111 1040FG --,PT,PT,PT 1

FK1222 1040FG --,SP,SP,EP 1

Zawartość zestawów:

• 4 kule (8)

• 2 membrany (12)

• 2 wsporniki membrany (13), jeśli dotyczy

• 4 uszczelki okrągłe

• 1 opakowanie uszczelniacza anaerobowego

• 2 uszczelki okrągłe
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ZestawyZestawyZestawy iii akcesoriaakcesoriaakcesoria

PrzewodyPrzewodyPrzewody sprzężeniasprzężeniasprzężenia zwrotnegozwrotnegozwrotnego silnikasilnikasilnika
M12,M12,M12, 8–wtykowe8–wtykowe8–wtykowe (obydwa(obydwa(obydwa końce)końce)końce)
CzęściCzęściCzęści OpisOpisOpis
17F70917F70917F709 1,01,01,0 ftftft ––– 0,30,30,3 mmm
15Y05115Y05115Y051 9,89,89,8 ftftft ––– 3,03,03,0 mmm
16X52116X52116X521 24,624,624,6 ftftft ––– 7,57,57,5 mmm
16P79116P79116P791 52,552,552,5 ftftft ––– 161616 mmm

ZestawZestawZestaw czujnikaczujnikaczujnika nieszczelnościnieszczelnościnieszczelności 24Y66124Y66124Y661
ZestawZestawZestaw Upgrade,Upgrade,Upgrade, dołączadołączadołącza czujnikczujnikczujnik nieszczelnościnieszczelnościnieszczelności dododo
istniejącegoistniejącegoistniejącego systemu.systemu.systemu. ZawieraZawieraZawiera czujnikczujnikczujnik iii tuleję.tuleję.tuleję.
UWAGA:UWAGA:UWAGA: ZamówićZamówićZamówić takżetakżetakże jedenjedenjeden zzz wymienionychwymienionychwymienionych
poniżejponiżejponiżej przewodów.przewodów.przewodów. DlaDlaDla systemów,systemów,systemów, którektórektóre używająużywająużywają
sterowaniasterowaniasterowania silnikowegosilnikowegosilnikowego Graco,Graco,Graco, zamówićzamówićzamówić kabelkabelkabel
przedłużającyprzedłużającyprzedłużający podanypodanypodany www pierwszejpierwszejpierwszej części.części.części. DlaDlaDla
systemów,systemów,systemów, którektórektóre używająużywająużywają VFD,VFD,VFD, zamówićzamówićzamówić kabelkabelkabel
podłączanypodłączanypodłączany nanana miejscumiejscumiejscu podanypodanypodany www częściczęściczęści drugiej.drugiej.drugiej.

CzujnikCzujnikCzujnik nieszczelności/przewodynieszczelności/przewodynieszczelności/przewody przedłużająceprzedłużająceprzedłużające PLCPLCPLC
M8,M8,M8, 4–wtykowe4–wtykowe4–wtykowe (obydwa(obydwa(obydwa końce)końce)końce)
CzęściCzęściCzęści OpisOpisOpis
121683121683121683 9,89,89,8 ftftft ––– 3,03,03,0 mmm
17H34917H34917H349 24,624,624,6 ftftft ––– 7,57,57,5 mmm
17H35217H35217H352 52,552,552,5 ftftft ––– 161616 mmm

PrzewodyPrzewodyPrzewody czujnikaczujnikaczujnika nieszczelności;nieszczelności;nieszczelności; podłączanepodłączanepodłączane nanana
miejscumiejscumiejscu (dla(dla(dla napędównapędównapędów VFD)VFD)VFD)
M8,M8,M8, 4–wtykowe4–wtykowe4–wtykowe (jeden(jeden(jeden koniec,koniec,koniec, luźneluźneluźne przewodyprzewodyprzewody dododo
drugiegodrugiegodrugiego końca)końca)końca)
CzęściCzęściCzęści OpisOpisOpis
17H38917H38917H389 9,89,89,8 ftftft ––– 3,03,03,0 mmm
17H39017H39017H390 24,624,624,6 ftftft ––– 7,57,57,5 mmm
17H39117H39117H391 52,552,552,5 ftftft ––– 161616 mmm

ZestawyZestawyZestawy sprężareksprężareksprężarek 24Y54424Y54424Y544 (120(120(120 V)V)V) iii 24Y54524Y54524Y545 (240(240(240 V)V)V)
ZestawZestawZestaw zawierazawierazawiera tylkotylkotylko sprężarkę.sprężarkę.sprężarkę.

ZestawyZestawyZestawy dododo rozbudowyrozbudowyrozbudowy sprężarkisprężarkisprężarki 24Y92124Y92124Y921 (120(120(120 V)V)V)
iii 24Y92224Y92224Y922 (240(240(240 V)V)V)
ZestawyZestawyZestawy dododo rozbudowyrozbudowyrozbudowy zawierajązawierajązawierają sprężarkę,sprężarkę,sprężarkę,
skrzynkęskrzynkęskrzynkę sprężarki,sprężarki,sprężarki, wspornikiwspornikiwsporniki iii elementyelementyelementy montażowe.montażowe.montażowe.

ZestawZestawZestaw narzędzinarzędzinarzędzi dododo naprawynaprawynaprawy częściczęściczęści środkowejśrodkowejśrodkowej
24Y62724Y62724Y627
ZawieraZawieraZawiera narzędzianarzędzianarzędzia niezbędneniezbędneniezbędne dododo wymontowaniawymontowaniawymontowania
łożyskałożyskałożyska zzz częściczęściczęści środkowej.środkowej.środkowej.

ZestawZestawZestaw dododo wyciąganiawyciąganiawyciągania łożyskałożyskałożyska 17J71817J71817J718
ZawieraZawieraZawiera wymiennywymiennywymienny zestawzestawzestaw dododo wyciąganiawyciąganiawyciągania łożyska.łożyska.łożyska.

PrzewódPrzewódPrzewód sterowaniasterowaniasterowania PLCPLCPLC
M8,M8,M8, 4–wtykowy4–wtykowy4–wtykowy (jeden(jeden(jeden koniec,koniec,koniec, luźneluźneluźne przewodyprzewodyprzewody dododo
drugiegodrugiegodrugiego końca)końca)końca)

CzęściCzęściCzęści OpisOpisOpis
17H36517H36517H365 9,89,89,8 ftftft ––– 3,03,03,0 mmm
17H36617H36617H366 24,624,624,6 ftftft ––– 7,57,57,5 mmm
17H36717H36717H367 52,552,552,5 ftftft ––– 161616 mmm

PrzewodyPrzewodyPrzewody sterownik-silniksterownik-silniksterownik-silnik
WstępnieWstępnieWstępnie zmontowanyzmontowanyzmontowany przewódprzewódprzewód dododo połączeniapołączeniapołączenia
sterownikasterownikasterownika silnikasilnikasilnika zzz silnikiem.silnikiem.silnikiem. ObejmujeObejmujeObejmuje przewód,przewód,przewód,
elementyelementyelementy odciążająceodciążająceodciążające iii zaciski.zaciski.zaciski.
CzęściCzęściCzęści OpisOpisOpis
17L36817L36817L368 1,01,01,0 ftftft ––– 0,30,30,3 mmm
17S30617S30617S306 9,89,89,8 ftftft ––– 3,03,03,0 mmm

PrzewodyPrzewodyPrzewody sprężarka-sterowniksprężarka-sterowniksprężarka-sterownik
WstępnieWstępnieWstępnie zmontowanyzmontowanyzmontowany przewódprzewódprzewód dododo połączeniapołączeniapołączenia
sprężarkisprężarkisprężarki zezeze sterownikiemsterownikiemsterownikiem silnika.silnika.silnika. ObejmujeObejmujeObejmuje
przewód,przewód,przewód, elementyelementyelementy odciążająceodciążająceodciążające iii zaciski.zaciski.zaciski.
CzęściCzęściCzęści OpisOpisOpis
17L37017L37017L370 2,02,02,0 ftftft ––– 0,60,60,6 mmm
17S30817S30817S308 9,89,89,8 ftftft ––– 3,03,03,0 mmm

ZestawZestawZestaw sterowaniasterowaniasterowania silnikowegosilnikowegosilnikowego GracoGracoGraco 24Y51424Y51424Y514
ZestawZestawZestaw zamiennyzamiennyzamienny zawierazawierazawiera sterowaniesterowaniesterowanie silnikowesilnikowesilnikowe
GracoGracoGraco zzz niezbędnymniezbędnymniezbędnym oprogramowaniem.oprogramowaniem.oprogramowaniem.

ZestawZestawZestaw aktualizacjiaktualizacjiaktualizacji oprogramowaniaoprogramowaniaoprogramowania 17H10417H10417H104
ZestawZestawZestaw aktualizacjiaktualizacjiaktualizacji zawierazawierazawiera oprogramowanie,oprogramowanie,oprogramowanie, tokentokentoken
iii instrukcje.instrukcje.instrukcje. UWAGA:UWAGA:UWAGA: ZamówićZamówićZamówić równieżrównieżrównież zestawzestawzestaw
przewoduprzewoduprzewodu programowaniaprogramowaniaprogramowania KitKitKit 24Y788.24Y788.24Y788.

ZestawZestawZestaw wózkawózkawózka sanitarnegosanitarnegosanitarnego 24Y92324Y92324Y923
ZestawZestawZestaw wózkawózkawózka zezeze stalistalistali nierdzewnejnierdzewnejnierdzewnej zzz kółkami.kółkami.kółkami.

ZestawZestawZestaw silnikasilnikasilnika ATEXATEXATEX 25C08125C08125C081
(dla(dla(dla europejskicheuropejskicheuropejskich lokalizacjilokalizacjilokalizacji niebezpiecznych)niebezpiecznych)niebezpiecznych)

ZestawZestawZestaw zawierazawierazawiera silniksilniksilnik iii osprzętosprzętosprzęt montażowymontażowymontażowy zezeze stalistalistali
SST.SST.SST. SilnikSilnikSilnik mamama zatwierdzeniezatwierdzeniezatwierdzenie ATEXATEXATEX II2II2II2 GGG ExExEx ddd IIBIIBIIB
T3T3T3 Gb;Gb;Gb; IP55.IP55.IP55. KołnierzKołnierzKołnierz montażowymontażowymontażowy jestjestjest typutyputypu IEC90IEC90IEC90
B5B5B5 iii sąsąsą nanana nimnimnim zamontowanezamontowanezamontowane pompypompypompy zezeze skrzynkąskrzynkąskrzynką
przekładniowąprzekładniowąprzekładniową 25C16725C16725C167 orazorazoraz pompypompypompy zezeze skrzynkąskrzynkąskrzynką
przekładniowąprzekładniowąprzekładniową iii silnikiemsilnikiemsilnikiem ooo kodachkodachkodach konfiguracjikonfiguracjikonfiguracji A04FA04FA04F
oraz S04FS04FS04F...

PrzeciwwybuchowyPrzeciwwybuchowyPrzeciwwybuchowy zestawzestawzestaw silnikasilnikasilnika 25C08225C08225C082
(wyłącznie(wyłącznie(wyłącznie dladladla północnoamerykańskichpółnocnoamerykańskichpółnocnoamerykańskich lokalizacjilokalizacjilokalizacji
niebezpiecznych)niebezpiecznych)niebezpiecznych)

ZestawZestawZestaw zawierazawierazawiera silniksilniksilnik iii osprzętosprzętosprzęt montażowymontażowymontażowy zezeze stalistalistali
SST.SST.SST. SilnikSilnikSilnik mamama zatwierdzeniazatwierdzeniazatwierdzenia klasyklasyklasy III grupgrupgrup CCC iii D;D;D;
klasyklasyklasy IIIIII grupgrupgrup FFF iii G;G;G; IP54.IP54.IP54. PowierzchniaPowierzchniaPowierzchnia kołnierzakołnierzakołnierza
montażowegomontażowegomontażowego mamama wymiarywymiarywymiary NEMANEMANEMA 565656 CCC iii sąsąsą nanana nimnimnim
zamontowanezamontowanezamontowane skrzynkiskrzynkiskrzynki przekładnioweprzekładnioweprzekładniowe 25C16625C16625C166 orazorazoraz
pompypompypompy zezeze skrzynkąskrzynkąskrzynką przekładniowąprzekładniowąprzekładniową iii silnikiemsilnikiemsilnikiem ooo
kodachkodachkodach konfiguracjikonfiguracjikonfiguracji A04EA04EA04E orazorazoraz A04FA04FA04F...

3A4087R 35



Parametry techniczne

ParametryParametryParametry technicznetechnicznetechniczne

ElektrycznaElektrycznaElektryczna pompapompapompa zzz podwójnąpodwójnąpodwójną membranąmembranąmembraną SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e
JednostkiJednostkiJednostki imperialneimperialneimperialne JednostkiJednostkiJednostki metrycznemetrycznemetryczne

MaksymalneMaksymalneMaksymalne ciśnienieciśnienieciśnienie roboczeroboczerobocze płynupłynupłynu 707070 psipsipsi 0,480,480,48 MPa,MPa,MPa, 4,84,84,8 barabarabara
ZakresZakresZakres roboczyroboczyroboczy ciśnieniaciśnieniaciśnienia powietrzapowietrzapowietrza 202020 dododo 808080 psipsipsi 0,140,140,14 dododo 0,550,550,55 MPa,MPa,MPa, 1,41,41,4

dododo 5,55,55,5 barabarabara
RozmiarRozmiarRozmiar wlotuwlotuwlotu powietrzapowietrzapowietrza 3/83/83/8 calacalacala npt(f)npt(f)npt(f)
ZużycieZużycieZużycie powietrzapowietrzapowietrza

120120120 VVV SprężarkaSprężarkaSprężarka <<< 0,80,80,8 stopystopystopy sześciennesześciennesześcienne
nanana minutęminutęminutę (cfm)(cfm)(cfm)

<<< 22,122,122,1 lpmlpmlpm

240240240 VVV SprężarkaSprężarkaSprężarka <<< 0,70,70,7 stopystopystopy sześciennesześciennesześcienne
nanana minutęminutęminutę (cfm)(cfm)(cfm)

<<< 19,519,519,5 lpmlpmlpm

MaksymalnaMaksymalnaMaksymalna wysokośćwysokośćwysokość ssaniassaniassania (zmniejszona,(zmniejszona,(zmniejszona, jeślijeślijeśli kulkikulkikulki nienienie sąsąsą
solidniesolidniesolidnie osadzoneosadzoneosadzone zzz powodupowodupowodu uszkodzeniauszkodzeniauszkodzenia kulekkulekkulek lublublub gniazd,gniazd,gniazd, małegomałegomałego
ciężaruciężaruciężaru kulekkulekkulek lublublub ekstremalnejekstremalnejekstremalnej szybkościszybkościszybkości pracypracypracy pompy)pompy)pompy)

Mokre:Mokre:Mokre: 292929 stópstópstóp
Suche:Suche:Suche: 161616 stópstópstóp

Mokre:Mokre:Mokre: 8,88,88,8 mmm
Suche:Suche:Suche: 4,94,94,9 mmm

MaksymalnyMaksymalnyMaksymalny rozmiarrozmiarrozmiar pompowanychpompowanychpompowanych cząstekcząstekcząstek stałychstałychstałych

1040FG1040FG1040FG 1/81/81/8 calacalacala 3,23,23,2 mmmmmm
1040HS/PH1040HS/PH1040HS/PH 0,420,420,42 calacalacala 10,710,710,7 mmmmmm

ZakresZakresZakres temperaturtemperaturtemperatur otoczeniaotoczeniaotoczenia podczaspodczaspodczas pracypracypracy iii przechowywania.przechowywania.przechowywania.
UWAGA:UWAGA:UWAGA: NarażenieNarażenieNarażenie nanana działaniedziałaniedziałanie ekstremalnieekstremalnieekstremalnie niskichniskichniskich temperaturtemperaturtemperatur
możemożemoże spowodowaćspowodowaćspowodować uszkodzenieuszkodzenieuszkodzenie częściczęściczęści plastikowych.plastikowych.plastikowych.

32°F–104°F32°F–104°F32°F–104°F 0°C–40°C0°C–40°C0°C–40°C

WypornośćWypornośćWyporność cieczycieczycieczy www przeliczeniuprzeliczeniuprzeliczeniu nanana cyklcyklcykl 0,100,100,10 galonagalonagalona 0,380,380,38 litralitralitra
MaksymalnyMaksymalnyMaksymalny swobodnyswobodnyswobodny przepływprzepływprzepływ 353535 gal/min*gal/min*gal/min* 132,5132,5132,5 l/min*l/min*l/min*
MaksymalnaMaksymalnaMaksymalna prędkośćprędkośćprędkość pompypompypompy 280280280 cykli/mincykli/mincykli/min

RozmiaryRozmiaryRozmiary wlotuwlotuwlotu iii wylotuwylotuwylotu cieczycieczycieczy
ZastosowaniaZastosowaniaZastosowania spożywczespożywczespożywcze KołnierzKołnierzKołnierz sanitarnysanitarnysanitarny 1,51,51,5 calacalacala lublublub 404040 mmmmmm DINDINDIN 118511185111851
WysokiWysokiWysoki standardstandardstandard sanitarnysanitarnysanitarny lublublub zastosowaniazastosowaniazastosowania farmaceutycznefarmaceutycznefarmaceutyczne KołnierzKołnierzKołnierz sanitarnysanitarnysanitarny 1,01,01,0 calacalacala lublublub 252525 mmmmmm DINDINDIN 118511185111851
SilnikSilnikSilnik elektrycznyelektrycznyelektryczny
AC,AC,AC, normanormanorma CECECE (((04A04A04A)))
MocMocMoc 222 KMKMKM

PrędkośćPrędkośćPrędkość 180018001800 obr./minobr./minobr./min (60(60(60 Hz)Hz)Hz) lublublub 150015001500 obr./minobr./minobr./min (50(50(50 Hz)Hz)Hz)
WspółczynnikWspółczynnikWspółczynnik przekładniprzekładniprzekładni 8,168,168,16
NapięcieNapięcieNapięcie 333 fazyfazyfazy 230230230 V/3V/3V/3 fazyfazyfazy 460460460 VVV
BLDCBLDCBLDC (((04B04B04B)))
MocMocMoc 2,22,22,2 KMKMKM

PrędkośćPrędkośćPrędkość 360036003600 obr./minobr./minobr./min
WspółczynnikWspółczynnikWspółczynnik przekładniprzekładniprzekładni 11,8611,8611,86
NapięcieNapięcieNapięcie 320320320 VVV DCDCDC
SkrzyniaSkrzyniaSkrzynia przekładniowaprzekładniowaprzekładniowa bezbezbez silnikasilnikasilnika
NEMANEMANEMA (((04E04E04E)))
KołnierzKołnierzKołnierzmontażowymontażowymontażowy NEMANEMANEMA 565656 CCC
WspółczynnikWspółczynnikWspółczynnik przekładniprzekładniprzekładni 18,0818,0818,08
IECIECIEC (((04F04F04F)))
KołnierzKołnierzKołnierzmontażowymontażowymontażowy IECIECIEC 909090
WspółczynnikWspółczynnikWspółczynnik przekładniprzekładniprzekładni 18,0818,0818,08
DaneDaneDane ooo hałasiehałasiehałasie

MocMocMoc akustycznaakustycznaakustyczna (mierzona(mierzona(mierzona wedługwedługwedług ISOISOISO---961496149614---2).2).2).
podpodpod ciśnieniemciśnieniemciśnieniemcieczycieczycieczy 707070psipsipsi iii 505050 cyklcyklcyklach/minach/minach/min 717171 dBadBadBa
podpodpod ciśnieniemciśnieniemciśnieniemcieczycieczycieczy 303030psipsipsi iii 280280280 cyklcyklcyklach/minach/minach/min (pełny(pełny(pełny przepływ)przepływ)przepływ) 949494 dBadBadBa
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ElektrycznaElektrycznaElektryczna pompapompapompa zzz podwójnąpodwójnąpodwójną membranąmembranąmembraną SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e
JednostkiJednostkiJednostki imperialneimperialneimperialne JednostkiJednostkiJednostki metrycznemetrycznemetryczne

CiśnienieCiśnienieCiśnienie akustyczneakustyczneakustyczne [przebadane[przebadane[przebadane www odległościodległościodległości 111 mmm (3,28(3,28(3,28 stopy)stopy)stopy) ododod urządzenia].urządzenia].urządzenia].
podpodpod ciśnieniemciśnieniemciśnieniemcieczycieczycieczy 707070psipsipsi iii 505050 cyklcyklcyklach/minach/minach/min 616161 dBadBadBa
podpodpod ciśnieniemciśnieniemciśnieniemcieczycieczycieczy 303030psipsipsi iii 280280280 cyklcyklcyklach/minach/minach/min (pełny(pełny(pełny przepływ)przepływ)przepływ) 848484 dBadBadBa
*** WWW zależnościzależnościzależności ododod modelumodelumodelu pompy.pompy.pompy. PatrzPatrzPatrz charakterystykicharakterystykicharakterystyki wydajnościwydajnościwydajności dotyczącedotyczącedotyczące wykorzystywanegowykorzystywanegowykorzystywanego modelu.modelu.modelu.

CiężaryCiężaryCiężary
Materiał pompy Silnik/skrzynia przekładniowa

AC NEMA IEC BLDC+
NEMA

Część hydrauliczna
Część
środkowa lb kg lb kg lb kg lb kg

Aluminium 136 62 99 45 104 47 120 54
Zastosowania
spożywcze Stal

nierdzewna
166 75 129 58 134 61 150 68

Aluminium 147 67 110 50 115 52 131 59Wysoki standard
sanitarny lub
zastosowania
farmaceutyczne

Stal
nierdzewna

157 80 140 63 145 66 161 73

JednostkiJednostkiJednostki imperialneimperialneimperialne JednostkiJednostkiJednostki metrycznemetrycznemetryczne
MasaMasaMasa

SprężarkaSprężarkaSprężarka 282828 lblblb 131313 kgkgkg
GracoGracoGraco VFDVFDVFD 666 lblblb 333 kgkgkg
SterowanieSterowanieSterowanie silnikowesilnikowesilnikowe GracoGracoGraco 10,510,510,5 lblblb 4,84,84,8 kgkgkg
WózekWózekWózek 333333 lblblb 151515 kgkgkg
CzęściCzęściCzęści mokremokremokre
CzęściCzęściCzęści mokremokremokre obejmująobejmująobejmują stalstalstal nierdzewnąnierdzewnąnierdzewną orazorazoraz wybranewybranewybrane materiały,materiały,materiały, zzz którychktórychktórych wyprodukowanowyprodukowanowyprodukowano gniazdo,gniazdo,gniazdo, kulkękulkękulkę iii membranęmembranęmembranę
CzęściCzęściCzęści niezwilżaneniezwilżaneniezwilżane

AluminiumAluminiumAluminium aluminium,aluminium,aluminium, powlekanapowlekanapowlekana stalstalstal węglowa,węglowa,węglowa, brązbrązbrąz

StalStalStal nierdzewnanierdzewnanierdzewna stalstalstal nierdzewna,nierdzewna,nierdzewna, aluminium,aluminium,aluminium, powlekanapowlekanapowlekana stalstalstal węglowa,węglowa,węglowa, brązbrązbrąz
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ZakresZakresZakres temperaturtemperaturtemperatur płynupłynupłynu

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
GraniceGraniceGranice temperaturytemperaturytemperatury podanepodanepodane sąsąsą wyłączniewyłączniewyłącznie www oparciuoparciuoparciu ooo napięcienapięcienapięcie mechaniczne.mechaniczne.mechaniczne. NiektóreNiektóreNiektóre związkizwiązkizwiązki chemicznechemicznechemiczne dodatkowododatkowododatkowo ogranicząogranicząograniczą
zakreszakreszakres temperaturytemperaturytemperatury roboczej.roboczej.roboczej. NieNieNie przekraczaćprzekraczaćprzekraczać zakresuzakresuzakresu temperaturytemperaturytemperatury najbardziejnajbardziejnajbardziej ograniczonejograniczonejograniczonej częściczęściczęści pracującejpracującejpracującej nanana mokro.mokro.mokro. PracaPracaPraca
danejdanejdanej częściczęściczęści pompypompypompy przyprzyprzy zbytzbytzbyt wysokiejwysokiejwysokiej lublublub zbytzbytzbyt niskiejniskiejniskiej temperaturzetemperaturzetemperaturze cieczycieczycieczy możemożemoże spowodowaćspowodowaćspowodować uszkodzenieuszkodzenieuszkodzenie sprzętu.sprzętu.sprzętu.

ZakresZakresZakres temperaturtemperaturtemperatur płynupłynupłynu

MateriałMateriałMateriał membrany/kulki/gniazdamembrany/kulki/gniazdamembrany/kulki/gniazda
StopnieStopnieStopnie
FahrenheitaFahrenheitaFahrenheita

StopnieStopnieStopnie
CelsjuszaCelsjuszaCelsjusza

BunaBunaBuna---NNN BNBNBN ododod 10°F10°F10°F dododo
180°F180°F180°F

ododod ---12°C12°C12°C dododo
82°C82°C82°C

KulkiKulkiKulki zaworuzaworuzaworu zwrotnegozwrotnegozwrotnego zzz polichloroprenupolichloroprenupolichloroprenu (((CWCWCW))) ododod 14°F14°F14°F dododo
176°F176°F176°F

ododod ---10°C10°C10°C dododo
80°C80°C80°C

MembranaMembranaMembrana typutyputypu overmoldedovermoldedovermolded zzz PTFEPTFEPTFE (((POPOPO))) ododod ---40°F40°F40°F dododo
180°F180°F180°F

ododod ---40°C40°C40°C dododo
82°C82°C82°C

KulkiKulkiKulki zaworuzaworuzaworu zwrotnegozwrotnegozwrotnego zzz PTFEPTFEPTFE lublublub dwuczęściowadwuczęściowadwuczęściowa membranamembranamembrana zzz PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM (((PTPTPT))) ododod ---40°F40°F40°F dododo
220°F220°F220°F

ododod ---40°C40°C40°C dododo
104°C104°C104°C

222---częściowaczęściowaczęściowa membranamembranamembrana PTFE/SantoprenePTFE/SantoprenePTFE/Santoprene (((PSPSPS))) ododod 40°F40°F40°F dododo
180°F180°F180°F

ododod4°C4°C4°Cdododo82°C82°C82°C

KulkiKulkiKulki zaworuzaworuzaworu zwrotnegozwrotnegozwrotnego zzz Santoprene®Santoprene®Santoprene® lublublub membranamembranamembrana zzz SantopreneSantopreneSantoprene (((SPSPSP))) ododod ---40°F40°F40°F dododo
180°F180°F180°F

ododod ---40°C40°C40°C dododo
82°C82°C82°C

FluoroelastomerFluoroelastomerFluoroelastomer FKMFKMFKM (((FKFKFK))) ododod ---40°F40°F40°F dododo
275°F275°F275°F

ododod ---40°C40°C40°C dododo
135°C135°C135°C
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ParametryParametryParametry technicznetechnicznetechniczne dotyczącedotyczącedotyczące sterowaniasterowaniasterowania
silnikowegosilnikowegosilnikowego GracoGracoGraco

ZasilaczZasilaczZasilacz DCDCDC TylkoTylkoTylko zasilaczzasilaczzasilacz klasyklasyklasy 222

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty UL508CUL508CUL508C

ZgodnośćZgodnośćZgodność CECECE ––– dyrektywydyrektywydyrektywy niskonapięciowaniskonapięciowaniskonapięciowa (2006/95/WE),(2006/95/WE),(2006/95/WE), EMCEMCEMC
(2004/108/WE)(2004/108/WE)(2004/108/WE) iii RoHSRoHSRoHS (2011/65/UE)(2011/65/UE)(2011/65/UE)

TemperaturaTemperaturaTemperatura otoczeniaotoczeniaotoczenia ---40°F40°F40°F ––– 104°F104°F104°F ---40°C40°C40°C ––– 40°C40°C40°C

KlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacja środowiskaśrodowiskaśrodowiska TypTypTyp 4X,4X,4X, IPIPIP 666666

SpecyfikacjeSpecyfikacjeSpecyfikacje czujnikaczujnikaczujnika przegrzaniaprzegrzaniaprzegrzania MaksymalnieMaksymalnieMaksymalnie 0–3,30–3,30–3,3 VVV DC,DC,DC, 111 mAmAmA

SpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacja wejściawejściawejścia

NapięcieNapięcieNapięcie nanana liniiliniilinii wejściowejwejściowejwejściowej 120/240120/240120/240 VVV AC,AC,AC, międzyfazowemiędzyfazowemiędzyfazowe

FazowanieFazowanieFazowanie liniiliniilinii wejściowejwejściowejwejściowej JednofazoweJednofazoweJednofazowe

CzęstotliwośćCzęstotliwośćCzęstotliwość liniiliniilinii wejściowejwejściowejwejściowej 50/6050/6050/60 HzHzHz

PrądPrądPrąd nanana wejściuwejściuwejściu wedługwedługwedług fazyfazyfazy 161616 AAA

MaksymalnaMaksymalnaMaksymalna wartośćwartośćwartość znamionowaznamionowaznamionowa ochronyochronyochrony obwoduobwoduobwodu
odgałęzionegoodgałęzionegoodgałęzionego

202020 A,A,A, wyłącznikwyłącznikwyłącznik automatycznyautomatycznyautomatyczny ooo zwłocezwłocezwłoce zależnejzależnejzależnej

WartośćWartośćWartość znamionowaznamionowaznamionowa prąduprąduprądu zwarciowegozwarciowegozwarciowego 555 kAkAkA

SpecyfikacjaSpecyfikacjaSpecyfikacja wyjściawyjściawyjścia

NapięcieNapięcieNapięcie nanana liniiliniilinii wyjściowejwyjściowejwyjściowej 0–2640–2640–264 VVV ACACAC

FazowanieFazowanieFazowanie nanana liniiliniilinii wyjściowejwyjściowejwyjściowej TrzyTrzyTrzy fazyfazyfazy

PrądPrądPrąd wyjściawyjściawyjścia 0–120–120–12 AAA

MocMocMoc wyjściowawyjściowawyjściowa 1,921,921,92 KW/2,6KW/2,6KW/2,6 KMKMKM

PrzeciążeniePrzeciążeniePrzeciążenie nanana wyjściuwyjściuwyjściu 200%200%200% przezprzezprzez 0,20,20,2 sekundysekundysekundy

NapędNapędNapęd posiadaposiadaposiada środkiśrodkiśrodki dladladla akceptacjiakceptacjiakceptacji iii działaniadziałaniadziałania nanana podstawiepodstawiepodstawie sygnałusygnałusygnału czujnikaczujnikaczujnika termicznegotermicznegotermicznego www silniku.silniku.silniku. WykrywanieWykrywanieWykrywanie nadmiernejnadmiernejnadmiernej
temperaturytemperaturytemperatury silnikasilnikasilnika jestjestjest wymagane,wymagane,wymagane, abyabyaby zabezpieczyćzabezpieczyćzabezpieczyć silniksilniksilnik przedprzedprzed przeciążeniem.przeciążeniem.przeciążeniem.
OgraniczenieOgraniczenieOgraniczenie natężenianatężenianatężenia prądu,prądu,prądu, ustawianeustawianeustawiane zzz poziomupoziomupoziomu oprogramowania,oprogramowania,oprogramowania, stanowistanowistanowi drugorzędnedrugorzędnedrugorzędne zabezpieczeniezabezpieczeniezabezpieczenie przedprzedprzed
przeciążeniemprzeciążeniemprzeciążeniem silnika.silnika.silnika.
WszystkieWszystkieWszystkie instalacjeinstalacjeinstalacje iii okablowanieokablowanieokablowanie musząmusząmuszą byćbyćbyć zgodnezgodnezgodne zzz normaminormaminormami NECNECNEC iii lokalnymilokalnymilokalnymi przepisamiprzepisamiprzepisami dotyczącymidotyczącymidotyczącymi instalacjiinstalacjiinstalacji
elektrycznych.elektrycznych.elektrycznych.

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565
MIESZKAŃCYMIESZKAŃCYMIESZKAŃCY KALIFORNIIKALIFORNIIKALIFORNII

OSTRZEŻENIE:OSTRZEŻENIE:OSTRZEŻENIE: PowodujePowodujePowoduje rakarakaraka orazorazoraz mamama szkodliwyszkodliwyszkodliwy wpływwpływwpływ nanana rozrodczośćrozrodczośćrozrodczość ——— www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.
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StandardowaStandardowaStandardowa gwarancjagwarancjagwarancja firmyfirmyfirmy GracoGracoGraco

Firma Graco gwarantuje, że wszystkie urządzenia wymienione w tym dokumencie, wyprodukowane przez firmę
Graco i opatrzone jej nazwą, w dniu ich sprzedaży pierwotnemu nabywcy były wolne od wad materiałowych i
wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawiła specjalnej, przedłużonej lub skróconej gwarancji, produkt jest
objęty dwunastomiesięczną gwarancją na naprawę lub wymianę wszystkich uszkodzonych części urządzenia,
które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie w przypadku urządzeń
montowanych, obsługiwanych i utrzymywanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.

Gwarancja firmy Graco nie obejmuje przypadków ogólnego zużycia urządzenia oraz wszelkich uszkodzeń,
zniszczeń lub zużycia urządzenia powstałych w wyniku niewłaściwego montażu lub wykorzystania niezgodnego z
przeznaczeniem, wytarcia elementów, korozji, niewłaściwej lub niefachowej konserwacji, zaniedbań, wypadku,
niedozwolonych manipulacji lub wymiany części na inne niż oryginalne części Graco. W takich przypadkach firma
Graco nie może być pociągnięta do odpowiedzialności. Firma Graco nie ponosi także odpowiedzialności za
niewłaściwe działanie urządzenia, jego zniszczenie lub zużycie spowodowane niekompatybilnością urządzenia
firmy Graco z konstrukcjami, akcesoriami, sprzętem lub materiałami innych producentów, w tym niewłaściwą
konstrukcją, instalacją, działaniem lub konserwacją tychże.

Warunkiem gwarancji jest zwrot na własny koszt reklamowanego wyposażenia autoryzowanemu dystrybutorowi
Graco w celu weryfikacji reklamowanej wady. Jeśli reklamowana wada zostanie zatwierdzona, firma Graco
naprawi lub wymieni bezpłatnie wszystkie wadliwe części. Urządzenie zostanie odesłane do pierwotnego nabywcy
opłaconym transportem. Jeśli kontrola wyposażenia nie ujawni wady materiałowej lub wykonawczej, za naprawę
naliczone zostaną uzasadnione opłaty, które mogą obejmować koszty części, robocizny i transportu.

NINIEJSZANINIEJSZANINIEJSZA GWARANCJAGWARANCJAGWARANCJA JESTJESTJEST GWARANCJĄGWARANCJĄGWARANCJĄ WYŁĄCZNĄ,WYŁĄCZNĄ,WYŁĄCZNĄ, AAA JEJJEJJEJ WARUNKIWARUNKIWARUNKI ZNOSZĄZNOSZĄZNOSZĄ POSTANOWIENIAPOSTANOWIENIAPOSTANOWIENIA
WSZELKICHWSZELKICHWSZELKICH INNYCHINNYCHINNYCH GWARANCJI,GWARANCJI,GWARANCJI, ZWYKŁYCHZWYKŁYCHZWYKŁYCH LUBLUBLUB DOROZUMIANYCH,DOROZUMIANYCH,DOROZUMIANYCH, ZZZ UWZGLĘDNIENIEM,UWZGLĘDNIENIEM,UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZYMIĘDZYMIĘDZY
INNYMI,INNYMI,INNYMI, GWARANCJIGWARANCJIGWARANCJI HANDLOWEJHANDLOWEJHANDLOWEJ ORAZORAZORAZ GWARANCJIGWARANCJIGWARANCJI PRZYDATNOŚCIPRZYDATNOŚCIPRZYDATNOŚCI DODODO OKREŚLONEGOOKREŚLONEGOOKREŚLONEGO CELU.CELU.CELU.

Wszystkie zobowiązania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powyżej. Nabywca potwierdza, że
nie ma prawa do żadnych innych form zadośćuczynienia (między innymi odszkodowania za przypadkowe lub
wynikowe utraty zysku bądź zarobku, uszkodzenia osób lub mienia albo inne szkody zawinione lub niezawinione).
Wszelkie czynności związane z dochodzeniem praw w związku z naruszeniem gwarancji należy zgłaszać w
ciągu dwóch (2) lat od daty sprzedaży.

FIRMAFIRMAFIRMA GRACOGRACOGRACO NIENIENIE UDZIELAUDZIELAUDZIELA ŻADNEJŻADNEJŻADNEJ GWARANCJIGWARANCJIGWARANCJI WYRAŹNEJWYRAŹNEJWYRAŹNEJ LUBLUBLUB DOROZUMIANEJDOROZUMIANEJDOROZUMIANEJ WWW ODNIESIENIUODNIESIENIUODNIESIENIU
DODODO GWARANCJIGWARANCJIGWARANCJI PRZYDATNOŚCIPRZYDATNOŚCIPRZYDATNOŚCI HANDLOWEJHANDLOWEJHANDLOWEJ ORAZORAZORAZ PRZYDATNOŚCIPRZYDATNOŚCIPRZYDATNOŚCI DODODO OKREŚLONEGOOKREŚLONEGOOKREŚLONEGO CELUCELUCELU
WWW PRZYPADKUPRZYPADKUPRZYPADKU AKCESORIÓW,AKCESORIÓW,AKCESORIÓW, SPRZĘTU,SPRZĘTU,SPRZĘTU, MATERIAŁÓWMATERIAŁÓWMATERIAŁÓW III ELEMENTÓWELEMENTÓWELEMENTÓW INNYCHINNYCHINNYCH PRODUCENTÓWPRODUCENTÓWPRODUCENTÓW
SPRZEDAWANYCHSPRZEDAWANYCHSPRZEDAWANYCH PRZEZPRZEZPRZEZ FIRMĘFIRMĘFIRMĘ GRACO.GRACO.GRACO. Powyższe elementy innych producentów sprzedawane przez
firmę Graco (takie jak silniki elektryczne, przełączniki, wąż itp.) objęte są gwarancją ich producentów, jeśli jest
udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w dochodzeniu roszczeń w ramach tych gwarancji.

Firma Graco w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne lub
wynikowe wynikające z dostawy wyposażenia firmy Graco bądź dostarczenia, wykonania lub użycia jakichkolwiek
produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony
firmy Graco lub innego powodu.

DLA KANADYJSKICH KLIENTÓW GRACO
Strony potwierdzają, że uzgodniły, iż poniższy dokument, jak również pozostałe dokumenty, informacje
i dokumenty związane z postępowaniem prawnym prowadzonym w związku z niniejszym urządzeniem,
pośrednio lub bezpośrednio nawiązujące do tego urządzenia będą wystawiane w języku angielskim. 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 procédures concernées.

InformacjaInformacjaInformacja ooo firmiefirmiefirmie GracoGracoGraco

Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajdują się na stronie www.graco.com.
Informacje na temat patentów można sprawdzić na stronie www.graco.com/patents.
AbyAbyAby złożyćzłożyćzłożyć zamówienie,zamówienie,zamówienie, należy skontaktować się z dystrybutorem firmy Graco lub zadzwonić w
celu zlokalizowania najbliższego dystrybutora.
Telefon:Telefon:Telefon: 612-623-6921 lublublub bezpłatnie:bezpłatnie:bezpłatnie: 1-800-328-0211 Faks:Faks:Faks:612-378-3505

Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie w formie pisemnej i
rysunkowej odpowiadają ostatnim danym produkcyjnym dostępnym w czasie publikowania.
Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.

Tłumaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 334188

SiedzibaSiedzibaSiedziba głównagłównagłówna firmyfirmyfirmy Graco:Graco:Graco: Minneapolis
BiuraBiuraBiura międzynarodowe:międzynarodowe:międzynarodowe: Belgia, Chiny, Japonia, Korea
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