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ViktigaViktigaViktiga säkerhetsanvisningarsäkerhetsanvisningarsäkerhetsanvisningar
Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och i
bruksanvisningen för SaniForce 1040e innan utrustningen används.
Spara dessa anvisningar.

Maximala arbetstryck anges
i prestandadiagrammen i
bruksanvisningen.
Modellinformation, inklusive
myndighetsgodkännanden, finns
på sida 6–8.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



ContentsContentsContents
RelateradeRelateradeRelaterade handböckerhandböckerhandböcker..................................................................................................................... 222
VarningarVarningarVarningar ................................................................................................................................................................................. 333
KonfigurationsnummermatrisKonfigurationsnummermatrisKonfigurationsnummermatris förförför

FG-pumparFG-pumparFG-pumpar ................................................................................................................................. 666
KonfigurationsnummermatrisKonfigurationsnummermatrisKonfigurationsnummermatris förförför HS-HS-HS- ochochoch

PH-pumparPH-pumparPH-pumpar ................................................................................................................................. 777
GodkännandenGodkännandenGodkännanden......................................................................................................................................................... 888
ÖversiktÖversiktÖversikt ....................................................................................................................................................................................... 999
FelsökningFelsökningFelsökning ........................................................................................................................................................................... 101010
ReparationReparationReparation ........................................................................................................................................................................... 121212

AnvisningarAnvisningarAnvisningar förförför tryckavlastningtryckavlastningtryckavlastning.................................................................. 121212
ReparationReparationReparation avavav backventilbackventilbackventil .......................................................................................... 121212
ReparationReparationReparation avavav membranmembranmembran ............................................................................................. 141414
ReparationReparationReparation avavav mittsektionmittsektionmittsektion ....................................................................................... 171717
ByteByteByte avavav mittenlagermittenlagermittenlager .................................................................................................................. 202020
BytaBytaByta ututut kompressornkompressornkompressorn ............................................................................................................ 222222

DelarDelarDelar...................................................................................................................................................................................................... 232323
VagnmodellerVagnmodellerVagnmodeller .......................................................................................................................................... 292929
VagnVagnVagn ................................................................................................................................................................................. 313131
SatserSatserSatser ochochoch tillbehörtillbehörtillbehör .................................................................................................................. 353535

TekniskaTekniskaTekniska datadatadata............................................................................................................................................................... 363636

RelateradeRelateradeRelaterade handböckerhandböckerhandböcker
HandboksnummerHandboksnummerHandboksnummer TitelTitelTitel

3A31673A31673A3167 SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e eldriveneldriveneldriven membranpump,membranpump,membranpump, driftdriftdrift

2 3A4090R



Varningar

VarningarVarningarVarningar
Följande varningar gäller förberedelser, användning, jordning, underhåll och reparation av denna utrustning.
Symbolen med ett utropstecken uppmärksammar dig på en allmän föreskrift, och farosymbolerna hänvisar till
åtgärdsspecifika risker. Läs dessa varningar när symbolerna förekommer i texten i denna handbok eller på
varningsetiketter. Produktspecifika farosymboler och varningar som ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma i
texten i denna handbok när så är tillämpligt.

FARA
ALLVARLIGALLVARLIGALLVARLIG RISKRISKRISK FÖRFÖRFÖR ELEKTRISKAELEKTRISKAELEKTRISKA STÖTARSTÖTARSTÖTAR

Denna utrustning kan drivas med mer än 240 V. Kontakt med denna spänning orsakar
dödsfall eller allvarlig skada.

• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och
innan service utförs på utrustningen.

• Denna maskin måste jordas. Anslut endast till ett jordat eluttag.
• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av en behörig elektriker samt enligt lokala
föreskrifter och regler.

VARNING
BRANDBRANDBRAND--- OCHOCHOCH EXPLOSIONSRISKEXPLOSIONSRISKEXPLOSIONSRISK

Brandfarliga ångor, t.ex. från lösningsmedel, inom arbetsområdetarbetsområdetarbetsområdet kan antändas eller explodera.
Lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan orsaka gnistor från statisk elektricitet. Förebygg
brand och explosion:

• Använd endast utrustningen i välventilerade områden.
• Avlägsna alla gnistkällor, t.ex. sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastdraperier (risk för
gnistbildning av statisk elektricitet).

• Jorda all utrustning i arbetsområdet. Se anvisningarna i avsnittet JordningJordningJordning.
• Håll arbetsområdet fritt från smuts, inklusive lösningsmedel, trasor och bensin.
• När brandfarliga ångor föreligger, koppla inte in eller dra ur strömkontakter och använd inte
strömbrytare eller lampkontakter.

• Använd endast jordade vätskeledningar.
• SlutaSlutaSluta omedelbartomedelbartomedelbart attattatt användaanvändaanvända utrustningenutrustningenutrustningen om statisk gnistbildning uppstår eller om du får en stöt...
Använd inte utrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet.

• Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig i arbetsområdet.

Statisk elektricitet kan bildas på plastdelar under rengöring och kan skapa gnistor och antända
brandfarliga ångor. Förhindra brand och explosioner:

• Rengör endast plastdelar i ett välventilerat område.
• Rengör inte med en torr trasa.
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Varningar

VARNING
FARAFARAFARA ––– TRYCKSATTTRYCKSATTTRYCKSATT UTRUSTNINGUTRUSTNINGUTRUSTNING

Vätska från utrustningen, läckor eller trasiga komponenter kan stänka i ögonen eller på huden och
orsaka svåra personskador.

• Stäng av all utrustning och följ tryckavlastningsprocedurentryckavlastningsprocedurentryckavlastningsproceduren när du avslutar sprutningen/upptappnin-
gen och innan utrustningen rengörs, kontrolleras och innan service utförs.

• Dra åt alla vätskeanslutningar före användning.
• Kontrollera slangar, rör och kopplingar dagligen. Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.

FARAFARAFARA ––– FELAKTIGFELAKTIGFELAKTIG ANVÄNDNINGANVÄNDNINGANVÄNDNING AVAVAV UTRUSTNINGENUTRUSTNINGENUTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

• Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.
• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperaturen för den lägst klassificerade
systemkomponenten. Se avsnittet TekniskaTekniskaTekniska datadatadata i alla utrustningshandböcker.

• Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens våta delar. Se avsnittet
TekniskaTekniskaTekniska datadatadata i alla utrustningshandböcker. Läs vätske- och lösningsmedelstillverkarens
varningar. Begär att få ett säkerhetsdatablad (SDS) med fullständig information om materialet
från distributören eller återförsäljaren.

• Stäng av all utrustning och följ tryckavlastningsprocedurentryckavlastningsprocedurentryckavlastningsproceduren när den inte används.
• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast
tillverkarens originalreservdelar.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan ogiltiggöra
myndighetsgodkännanden och medföra säkerhetsrisker.

• Se till att all utrustning är klassificerad och godkänd för den miljö inom vilken du avser använda den.
• Använd endast utrustningen för avsett ändamål. Ring din återförsäljare för mer information.
• Dra vätskeledningar och kablar så att dessa inte ligger i trafikerade områden, mot vassa kanter,
rörliga delar eller varma ytor.

• Vätskeledningar får inte vikas eller böjas för mycket, och använd dem aldrig för att dra och flytta
utrustningen.

• Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.
• Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

RISKERRISKERRISKER MEDMEDMED TRYCKSATTATRYCKSATTATRYCKSATTA ALUMINIUMDELARALUMINIUMDELARALUMINIUMDELAR

Om vätskor som är oförenliga med aluminium används i trycksatt utrustning kan de orsaka allvarliga
kemiska reaktioner och skador på utrustningen. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till
dödsfall, allvarlig kroppsskada eller egendomsskada.

• Använd inte 1,1,1-trikloretan, metylenklorid, eller andra lösningsmedel som innehåller halogenerade
kolväten eller lösningar som innehåller sådana lösningsmedel.

• Använd inte klorbaserade blekningsmedel.
• Många andra vätskor kan innehålla kemikalier som kan reagera med aluminium. Kontakta din
materialleverantör för att kontrollera detta.
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Varningar

VARNING
RISKERRISKERRISKER MEDMEDMED VÄRMEEXPANSIONVÄRMEEXPANSIONVÄRMEEXPANSION

Vätskor som utsätts för värme i begränsade utrymmen, t.ex. ledningar, kan ge upphov till en snabb
tryckökning som orsakas av värmeexpansion. Övertryck kan få utrustningen att brista vilket kan leda
till allvarliga personskador.

• Öppna en ventil för att avlasta vätskeexpansionstrycket under uppvärmning.
• Byt ut ledningarna regelbundet i förebyggande syfte, enligt vad som är tillämpligt under de aktuella
driftförhållandena.

RISKERRISKERRISKER MEDMEDMED GIFTIGAGIFTIGAGIFTIGA VÄTSKORVÄTSKORVÄTSKOR OCHOCHOCH ÅNGORÅNGORÅNGOR

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de stänker på hud eller
i ögon, inandas eller sväljs.

• Läs säkerhetsdatabladen (SDS) för uppgifter om specifika risker som föreligger med de vätskor du
avser använda.

• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och bortskaffa dem i enlighet med gällande föreskrifter.

RISKRISKRISK FÖRFÖRFÖR BRÄNNSKADORBRÄNNSKADORBRÄNNSKADOR

Ytor på utrustning samt vätskor som värms upp kan bli mycket varma under drift. Undvika allvarliga
brännskador:

• Vidrör inte varm vätska eller utrustning.

PERSONLIGPERSONLIGPERSONLIG SKYDDSUTRUSTNINGSKYDDSUTRUSTNINGSKYDDSUTRUSTNING

Bär lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att förhindra allvarliga personskador, inklusive
skador på ögon, hörselnedsättning, inandning av giftiga ångor samt brännskador. Skyddsutrustningen
ska minst innefatta:

• Skyddsglasögon och hörselskydd.
• Andningsmask, skyddskläder och handskar enligt rekommendationer från vätske- och
lösningsmedelstillverkaren.
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Konfigurationsnummermatris för FG-pumpar

KonfigurationsnummermatrisKonfigurationsnummermatrisKonfigurationsnummermatris förförför FG-pumparFG-pumparFG-pumpar

PumpensPumpensPumpens konfigurationsnummerkonfigurationsnummerkonfigurationsnummer finnsfinnsfinns påpåpå
identifieringsbrickanidentifieringsbrickanidentifieringsbrickan (ID).(ID).(ID). AnvändAnvändAnvänd följandeföljandeföljande matrismatrismatris förförför attattatt
identifieraidentifieraidentifiera pumpenspumpenspumpens komponenter.komponenter.komponenter.

NärNärNär dududu tartartar emotemotemot pumpen,pumpen,pumpen, noteranoteranotera artikelnumretartikelnumretartikelnumret påpåpå 999
teckenteckentecken somsomsom dududu hittarhittarhittar påpåpå fraktlådanfraktlådanfraktlådan (t.ex.(t.ex.(t.ex. SE1B.0014):SE1B.0014):SE1B.0014):

_______________________________________

SkrivSkrivSkriv ocksåocksåockså uppuppupp konfigurationsnumretkonfigurationsnumretkonfigurationsnumret frånfrånfrån
identifieringsbrickan.identifieringsbrickan.identifieringsbrickan. DuDuDu behöverbehöverbehöver dettadettadetta närnärnär dududu beställerbeställerbeställer
reservdelar:reservdelar:reservdelar:

_______________________________________________________________________________________________________________

ExempelExempelExempel påpåpå konfigurationsnummer:konfigurationsnummer:konfigurationsnummer:1040FG1040FG1040FG---EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21

104010401040 FGFGFG EEE AAA 04A04A04A S13S13S13 SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
Pump-Pump-Pump-
modellmodellmodell

MaterialMaterialMaterial
iii våtavåtavåta
sektionensektionensektionen

Driv-Driv-Driv-
ningningning

MaterialMaterialMaterial iii
mittsektionmittsektionmittsektion

VäxellådaVäxellådaVäxellåda
ochochoch motormotormotor

VätskekåporVätskekåporVätskekåpor
ochochoch grenrörgrenrörgrenrör

SätenSätenSäten KulorKulorKulor MembranMembranMembran OOO---ringarringarringar
förförför fördel-fördel-fördel-
ningsrörningsrörningsrör

CertifieringCertifieringCertifiering

PumpPumpPump MaterialMaterialMaterial iii våtavåtavåta sektionensektionensektionen DrivningstypDrivningstypDrivningstyp MaterialMaterialMaterial iii mittsektionmittsektionmittsektion MotorMotorMotor ochochoch växellådaväxellådaväxellåda

104010401040 FGFGFG Livsmedel-Livsmedel-Livsmedel-
sklassningsklassningsklassning

EEE ElektriskElektriskElektrisk AAA AluminiumAluminiumAluminium 04A04A04A StandardStandardStandard induktionsväxelströmsmo-induktionsväxelströmsmo-induktionsväxelströmsmo-
tortortor medmedmed växellådaväxellådaväxellåda

SSS RostfrittRostfrittRostfritt stålstålstål 04B04B04B BorstlösBorstlösBorstlös likströmsmotorlikströmsmotorlikströmsmotor

04E04E04E NEMANEMANEMA 565656 CCC växellådaväxellådaväxellåda ‡‡‡

04F04F04F IECIECIEC 909090 B5B5B5 växellådaväxellådaväxellåda medmedmed flänsflänsfläns ‡‡‡

04G04G04G IngenIngenIngen motor,motor,motor, ingeningeningen växellådaväxellådaväxellåda

05C05C05C BorstlösBorstlösBorstlös likströmsmotorlikströmsmotorlikströmsmotor
(konfigurerad(konfigurerad(konfigurerad förförför vagnsystem)vagnsystem)vagnsystem)

VätskekåporVätskekåporVätskekåpor ochochoch
grenrörgrenrörgrenrör

SätesmaterialSätesmaterialSätesmaterial MaterialMaterialMaterial iii kulorkulorkulor MembranmaterialMembranmaterialMembranmaterial Grenrörspack-Grenrörspack-Grenrörspack-
ningarningarningar

CertifieringCertifieringCertifiering

S13S13S13 TriClamp,TriClamp,TriClamp,
FGFGFG

SSSSSS 316316316 rostfrittrostfrittrostfritt stålstålstål CWCWCW Polykloropren,Polykloropren,Polykloropren,
viktadviktadviktad

POPOPO PTFE/EPDM,PTFE/EPDM,PTFE/EPDM,
övergjutenövergjutenövergjuten

PTPTPT PTFEPTFEPTFE 212121 SSSSSS---ENENEN
102041020410204 typtyptyp
2.12.12.1

S14S14S14 DIN,DIN,DIN, FGFGFG PTPTPT PTFEPTFEPTFE PTPTPT PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
222---deladdeladdelad

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 SSSSSS---ENENEN
102041020410204 typtyptyp
3.13.13.1

SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene
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Konfigurationsnummermatris för HS- och PH-pumpar

KonfigurationsnummermatrisKonfigurationsnummermatrisKonfigurationsnummermatris förförför HS-HS-HS- ochochoch PH-pumparPH-pumparPH-pumpar

PumpensPumpensPumpens konfigurationsnummerkonfigurationsnummerkonfigurationsnummer finnsfinnsfinns påpåpå identifieringsbrickanidentifieringsbrickanidentifieringsbrickan
(ID).(ID).(ID). AnvändAnvändAnvänd följandeföljandeföljande matrismatrismatris förförför attattatt identifieraidentifieraidentifiera pumpenspumpenspumpens
komponenter.komponenter.komponenter.

NärNärNär dududu tartartar emotemotemot pumpen,pumpen,pumpen, noteranoteranotera artikelnumretartikelnumretartikelnumret påpåpå 999 teckenteckentecken
somsomsom dududu hittarhittarhittar påpåpå fraktlådanfraktlådanfraktlådan (t.ex.(t.ex.(t.ex. SE1B.0014):SE1B.0014):SE1B.0014):

_______________________________________

SkrivSkrivSkriv ocksåocksåockså uppuppupp konfigurationsnumretkonfigurationsnumretkonfigurationsnumret frånfrånfrån identifieringsbrickan.identifieringsbrickan.identifieringsbrickan.
DuDuDu behöverbehöverbehöver dettadettadetta närnärnär dududu beställerbeställerbeställer reservdelar:reservdelar:reservdelar:

_______________________________________________________________________________________________________________

ExempelExempelExempel påpåpå konfigurationsnummer:konfigurationsnummer:konfigurationsnummer:1040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT21

104010401040 HSHSHS EEE SSS 04A04A04A SSASSASSA SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
Pumpmod-Pumpmod-Pumpmod-
ellellell

MaterialMaterialMaterial
iii våtavåtavåta
sektionensektionensektionen

Drivn-Drivn-Drivn-
inginging

MaterialMaterialMaterial
iii mittsek-mittsek-mittsek-
tiontiontion

VäxellådaVäxellådaVäxellåda
ochochoch motormotormotor

VätskekåporVätskekåporVätskekåpor
ochochoch grenrörgrenrörgrenrör

SätenSätenSäten KulorKulorKulor MembranMembranMembran Gren-Gren-Gren-
rörspack-rörspack-rörspack-
ningarningarningar

CertifieringCertifieringCertifiering

PumpPumpPump MaterialMaterialMaterial iii våtavåtavåta sektionensektionensektionen DrivningstypDrivningstypDrivningstyp MaterialMaterialMaterial iii mittsektionmittsektionmittsektion MotorMotorMotor ochochoch växellådaväxellådaväxellåda

104010401040 HSHSHS HögsanitärHögsanitärHögsanitär EEE ElektriskElektriskElektrisk SSS RostfrittRostfrittRostfritt stålstålstål 04A04A04A StandardStandardStandard induktionsväxel-induktionsväxel-induktionsväxel-
strömsmotorströmsmotorströmsmotor medmedmed växellådaväxellådaväxellåda

PHPHPH FarmaciFarmaciFarmaci 04B04B04B BorstlösBorstlösBorstlös likströmsmotorlikströmsmotorlikströmsmotor

04E04E04E NEMANEMANEMA 565656 CCC växellådaväxellådaväxellåda ‡‡‡

04F04F04F IECIECIEC 909090 B5B5B5 växellådaväxellådaväxellåda medmedmed flänsflänsfläns ‡‡‡

04G04G04G IngenIngenIngen motor,motor,motor, ingeningeningen växellådaväxellådaväxellåda

05C05C05C BorstlösBorstlösBorstlös likströmsmotorlikströmsmotorlikströmsmotor
(konfigurerad(konfigurerad(konfigurerad förförför vagnsystem)vagnsystem)vagnsystem)

VätskekåporVätskekåporVätskekåpor ochochoch
grenrörgrenrörgrenrör

SätesmaterialSätesmaterialSätesmaterial MaterialMaterialMaterial iii kulorkulorkulor MembranmaterialMembranmaterialMembranmaterial Grenrörspack-Grenrörspack-Grenrörspack-
ningarningarningar

CertifieringCertifieringCertifiering

SSASSASSA TriClamp,TriClamp,TriClamp,
HSHSHS ellerellereller PHPHPH

SSSSSS 316316316 rostfrittrostfrittrostfritt stålstålstål BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN 212121 SSSSSS---ENENEN
102041020410204 typtyptyp
2.12.12.1

SSBSSBSSB DIN,DIN,DIN, HSHSHS
ellerellereller PHPHPH

CWCWCW Polykloropren,Polykloropren,Polykloropren,
viktadviktadviktad

POPOPO PTFE/EPDM,PTFE/EPDM,PTFE/EPDM,
övergjutenövergjutenövergjuten

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 SSSSSS---ENENEN
102041020410204 typtyptyp
3.13.13.1

FKFKFK FKMFKMFKM PSPSPS PTFEPTFEPTFE 222---deladdeladdelad
santoprenesantoprenesantoprene

PTPTPT PTFEPTFEPTFE SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene

SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene
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Godkännanden

GodkännandenGodkännandenGodkännanden
GodkännandenGodkännandenGodkännanden

AllaAllaAlla modellermodellermodeller ärärär godkändagodkändagodkända enligt:enligt:enligt:

*Membranmaterial*Membranmaterial*Membranmaterial medmedmed kodenkodenkoden POPOPO,,, PTPTPT ellerellereller PSPSPS
kombineradekombineradekombinerade medmedmed kulmaterialkulmaterialkulmaterial medmedmed kodenkodenkoden PTPTPT
uppfylleruppfylleruppfyller kravenkravenkraven i:i:i:

EGEGEG---förordningförordningförordning 1935/20041935/20041935/2004

‡‡‡ PumparPumparPumpar medmedmed kodkodkod 04E04E04E ellerellereller 04F04F04F ärärär certifieradecertifieradecertifierade
enligt:enligt:enligt: IIIIII 222 GGG

ExExEx hhh IIBIIBIIB T3T3T3 GbGbGb

MembranmaterialMembranmaterialMembranmaterial medmedmed kodenkodenkoden POPOPO,,, PTPTPT ellerellereller PSPSPS
kombineradekombineradekombinerade medmedmed kulmaterialkulmaterialkulmaterial medmedmed kodenkodenkoden PTPTPT
uppfylleruppfylleruppfyller kravenkravenkraven i:i:i:

KlassKlassKlass VIVIVI

AllaAllaAlla materialmaterialmaterial iii kontaktkontaktkontakt medmedmed vätskavätskavätska uppfylleruppfylleruppfyller
regelverketregelverketregelverket enligtenligtenligt amerikanskaamerikanskaamerikanska livsmedelsverketlivsmedelsverketlivsmedelsverket
(FDA)(FDA)(FDA) ochochoch USA:sUSA:sUSA:s CodeCodeCode ofofof FederalFederalFederal RegulationsRegulationsRegulations
(CFR).(CFR).(CFR).

*** PumparPumparPumpar somsomsom uppfylleruppfylleruppfyller EGEGEG---förordningförordningförordning 1935/20041935/20041935/2004 kankankan omfattasomfattasomfattas avavav nationellanationellanationella bestämmelserbestämmelserbestämmelser utöverutöverutöver dedede somsomsom angesangesanges iii
EUEUEU---reglerna.reglerna.reglerna. DetDetDet ärärär användarensanvändarensanvändarens ansvaransvaransvar attattatt kännakännakänna tilltilltill ochochoch attattatt följaföljafölja svensksvensksvensk lagstiftning.lagstiftning.lagstiftning.
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Översikt

ÖversiktÖversiktÖversikt
ProduktserienProduktserienProduktserien omfattaromfattaromfattar ettettett brettbrettbrett modellsortimentmodellsortimentmodellsortiment eldrivnaeldrivnaeldrivna membranpumpar.membranpumpar.membranpumpar. III dettadettadetta avsnittavsnittavsnitt beskrivsbeskrivsbeskrivs grundstrukturengrundstrukturengrundstrukturen
överöveröver dedede modellermodellermodeller somsomsom finns.finns.finns.

LivsmedelsklassadeLivsmedelsklassadeLivsmedelsklassade pumpmodellerpumpmodellerpumpmodeller

MittsektionMittsektionMittsektion MotortypMotortypMotortyp StyrenhetStyrenhetStyrenhet VäxellådaVäxellådaVäxellåda KompressorKompressorKompressor AlternativaAlternativaAlternativa
godkännan-godkännan-godkännan-
dendenden

VagnVagnVagn

Ja – 120 V Ingen Nej*

Ja – 240 V Nej*AC
Frekvensomriktare (VFD) —
ingår ej VFD-satser 16K911
(240 V) och 16K912 (480 V)
finns.

Ja – en del
av motorn

Nej†
CE

Nej*

Ja – 120 V Ingen Ja

Ja – 240 V JaBorstlös
likström Graco motorstyrning – ingår NEMA

Nej†
CE

Nej*

NEMA

Aluminium
eller
rostfritt stål

Ingen Ingen
IEC

Ingen ATEX & CE Nej*

* Vagnsats 24Y923 är tillgänglig.
† Kompressorsatserna 24Y921 (120 V) och 24Y922 (240 V) är tillgängliga

PumpmodellerPumpmodellerPumpmodeller avavav typentypentypen höghöghög sanitetsanitetsanitet ellerellereller farmacifarmacifarmaci

MittsektionMittsektionMittsektion MotortypMotortypMotortyp StyrenhetStyrenhetStyrenhet VäxellådaVäxellådaVäxellåda KompressorKompressorKompressor AlternativaAlternativaAlternativa
godkännandengodkännandengodkännanden

VagnVagnVagn

AC
Frekvensomriktare (VFD)
— ingår ej VFD-satser
16K911 (240 V) och
16K912 (480 V) finns.

Ja – en del
av motorn

Borstlös
likström

Graco motorstyrning –
ingår NEMA

Nej† CE

NEMA

Rostfritt stål

Ingen Ingen
IEC

Ingen ATEX & CE

Nej*

* Vagnsats 24Y923 är tillgänglig.
† Kompressorsatserna 24Y921 (120 V) och 24Y922 (240 V) är tillgängliga

ViktigaViktigaViktiga punkter:punkter:punkter:

• Pumpar är tillgängliga med växelströmsmotor eller
borstlös likströmsmotor (BLDC) eller med enbart
en växellåda (för tillämpningar där det redan finns
en motor).

• Graco rekommenderar att en mjukstartare för
motorn eller en VFD (artikelnr 16K911 eller
16K912) monteras i elkretsen i alla installationer.
Studera tillverkarens rekommendationer för att
göra en korrekt installation när någon av dessa
komponenter används. Kontrollera alltid att alla
produkter installeras i enlighet med lokala normer
och regler.

• Borstlösa likströmsmotorer styrs av
Graco-motorstyrning, som levereras med
pumpen.
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Felsökning

FelsökningFelsökningFelsökning ••• FöljFöljFölj AnvisningarAnvisningarAnvisningar förförför tryckavlastning,tryckavlastning,tryckavlastning, pagepagepage 121212 innaninnaninnan
dududu kontrollerarkontrollerarkontrollerar ellerellereller utförutförutför serviceserviceservice påpåpå utrustningen.utrustningen.utrustningen.

••• KontrolleraKontrolleraKontrollera allaallaalla eventuellaeventuellaeventuella problemproblemproblem ochochoch orsakerorsakerorsaker
innaninnaninnan dududu monterarmonterarmonterar isärisärisär utrustningen.utrustningen.utrustningen.

Information om felsökning och fel på Graco motorstyrning finns i drifthandboken (3A3167).

ProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsak LösningLösningLösning

Pumpen kör för fort och orsakar
kavitation innan flödning.

Sakta ned motorstyrningen (VFD eller Graco
motorstyrning)

Inget eller för lågt lufttryck i
mittsektionen.

Mata tryckluft till mittsektionen enligt kraven
för din tillämpning.

Kulan i backventilen är mycket
sliten eller fastkilad i sätet eller
fördelningsröret.

Byt ut kulan och sätet.

Otillräckligt sugtryck Öka sugtrycket. Se handbok 3A3167.

Sätet är mycket slitet. Byt ut kulan och sätet.

Strypning i utloppet eller inloppet. Avlägsna hindret.

Inloppskopplingarna eller
fördelningsrören är lösa.

Dra åt.

Pumpen slår men går inte att
lufta och/eller pumpar inte.

Fördelningsrörets o-ringar är
skadade.

Byt ut o-ringarna.

Mittsektionen är mycket
varm.

Drivaxeln är trasig. Byt ut.

Kulor, säten eller o-ringar i
backventilerna är slitna.

Byt ut.

Fördelningsrörets eller
vätskekåpans klämmor har lossnat.

Dra åt.

Pumpen håller inte trycket
när den har stoppat.

Membranaxelbulten har lossnat Dra åt.

Fel inkopplad motor eller styrenhet. Koppla in enligt handboken.Pumpen slår inte.

Läckagesensorn (om sådan finns)
har löst ut.

Kontrollera om membranet har spruckit eller
är felaktigt monterat. Reparera eller byt ut.

Det är stopp i sugslangen. Undersök; rensa.

Kulbackventilerna kärvar eller
läcker.

Rengör eller byt ut.

Onormalt pumpflöde

Membranet (eller reserv) har
spruckit.

Byt ut.

Pumpen avger onormala ljud. Pumpen arbetar nära eller vid
stopptryck.

Justera lufttrycket eller sänk
pumphastigheten.

En koppling har lossnat. Dra åt. Inspektera gängtätningen.

O-ringar eller axeltätning har lossnat
eller skadats.

Byt ut.

Luftförbrukningen är högre
än förväntad.

Membranet (eller reserv) har
spruckit.

Byt ut.
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Felsökning

ProblemProblemProblem OrsakOrsakOrsak LösningLösningLösning

Sugröret har lossnat. Dra åt.

Membranet (eller reserv) har
spruckit.

Byt ut.

Lossade fördelningsrör eller skador
på fördelningsrörets säten eller
o-ringar.

Dra åt fördelningsrörets bultar, eller byt ut
sätena eller o-ringarna.

Luftbubblor i vätskan.

Lossnad membranaxelbult. Dra åt.

Fördelningsrörets eller
vätskekåpans klämmor har lossnat.

Dra åt.Pumpen läcker vätska
externt från fogarna.

Fördelningsrörets o-ringar är slitna. Byt ut o-ringarna.

En jordfelsbrytare har löst ut. Koppla bort styrenheten från kretsen med
jordfelsbrytare.

Dålig kvalitet på nätspänningen. Undersök och rätta till nätförsörjningsprob-
lemen.

Styrenheten fungerar inte
eller stänger av.

Driftparametrarna har överskridits. Händelsekoder finns i handbok 3A3167.

OBS:OBS:OBS: Studera din VFD-handbok om du har problem med enheten för variabel frekvens (VFD). Studera
drifthandboken om du har problem med Graco-motorstyrningen.
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Reparation

ReparationReparationReparation

AnvisningarAnvisningarAnvisningar förförför tryckavlastningtryckavlastningtryckavlastning

Följ alltid Anvisningar för tryckavlastning
så snart du ser denna symbol.

Denna utrustning är trycksatt tills trycket avlastas
manuellt. Följ tryckavlastningsproceduren när du
avbryter doseringen och före rengöring, kontroll
och innan service utförs på systemet för att
förhindra allvarliga skador av vätska under tryck,
bland annat stänk.

1.1.1. StängStängStäng avavav pumpenpumpenpumpen ochochoch kopplakopplakoppla bortbortbort
strömförsörjningenströmförsörjningenströmförsörjningen tilltilltill systemet.systemet.systemet.

2.2.2. StängStängStäng avavav huvudluftventilenhuvudluftventilenhuvudluftventilen (J)(J)(J) förförför attattatt stängastängastänga avavav
luftenluftenluften tilltilltill pumpen.pumpen.pumpen.

3.3.3. ÖppnaÖppnaÖppna vätskedräneringsventilenvätskedräneringsventilenvätskedräneringsventilen (L)(L)(L) förförför attattatt
avlastaavlastaavlasta vätsketrycket.vätsketrycket.vätsketrycket. HaHaHa ettettett kärlkärlkärl redoredoredo attattatt fångafångafånga
uppuppupp spillmaterial.spillmaterial.spillmaterial.

4.4.4. StängStängStäng pumpenspumpenspumpens luftinloppsventilluftinloppsventilluftinloppsventil (E)(E)(E) påpåpå
tryckluftskåpan.tryckluftskåpan.tryckluftskåpan.

5.5.5. EnheterEnheterEnheter medmedmed kompressor:kompressor:kompressor: ÖppnaÖppnaÖppna ochochoch stängstängstäng
kranenkranenkranen förförför attattatt släppasläppasläppa ututut kvarblivenkvarblivenkvarbliven luft.luft.luft.

ReparationReparationReparation avavav backventilbackventilbackventil

OBS!OBS!OBS! Satser finns med kulor och säten för nya
backventiler, membran och o-ringar till fördelningsrör
i olika material. Det finns också en sats med säten
och o-ring till fördelningsrör.

OBS!OBS!OBS! Byt alltid ut säten när kulorna byts så att
backventilkulorna tätar ordentligt. Byt ut sätena efter
behov om sätesytorna uppvisar tecken på slitage.

DemonteraDemonteraDemontera backventilernabackventilernabackventilerna

1.1.1. FöljFöljFölj anvisningarnaanvisningarnaanvisningarna iii
AnvisningarAnvisningarAnvisningar förförför tryckavlastning,tryckavlastning,tryckavlastning, pagepagepage 121212... StängStängStäng
avavav strömmenströmmenströmmen tilltilltill motorn.motorn.motorn. KopplaKopplaKoppla losslossloss allaallaalla vätske-vätske-vätske-
ochochoch luftledningar.luftledningar.luftledningar.

2.2.2. DemonteraDemonteraDemontera fördelningsröretsfördelningsröretsfördelningsrörets klämmorklämmorklämmor (6)(6)(6) ochochoch tatata
sedansedansedan bortbortbort utloppsfördelningsröretutloppsfördelningsröretutloppsfördelningsröret (3).(3).(3).

3.3.3. RaRaRa bortbortbort kulbackventilenheterna:kulbackventilenheterna:kulbackventilenheterna:

a.a.a. PåPåPå 1040FG,1040FG,1040FG, tatata bortbortbort o-ringarnao-ringarnao-ringarna (9),(9),(9), sätenasätenasätena (7)(7)(7)
samtsamtsamt kulornakulornakulorna (8).(8).(8).

b.b.b. PåPåPå 1040HS1040HS1040HS ochochoch 1040PH,1040PH,1040PH, tatata bortbortbort kulstoppenkulstoppenkulstoppen
(8),(8),(8), packningarnapackningarnapackningarna (9)(9)(9) ochochoch kulornakulornakulorna (8).(8).(8).

4.4.4. GörGörGör omomom sammasammasamma förförför intagsfördelningsröretintagsfördelningsröretintagsfördelningsröret (4),(4),(4),
o-ringarnao-ringarnao-ringarna (9),(9),(9), sätenasätenasätena (7)(7)(7) samtsamtsamt kulornakulornakulorna (8).(8).(8).

5.5.5. FortsättFortsättFortsätt demonteringendemonteringendemonteringen enligtenligtenligt anvisningarnaanvisningarnaanvisningarna iii
DemonteraDemonteraDemontera membranenmembranenmembranen,,, pagepagepage 141414...

ÅtermonteraÅtermonteraÅtermontera backventilernabackventilernabackventilerna

1.1.1. RengörRengörRengör allaallaalla delardelardelar ochochoch sesese efterefterefter omomom dedede ärärär slitnaslitnaslitna
ellerellereller skadade.skadade.skadade. BytBytByt ututut delardelardelar efterefterefter behov.behov.behov.

2.2.2. SättSättSätt sammansammansamman iii omvändomvändomvänd ordningordningordning enligtenligtenligt
anvisningarnaanvisningarnaanvisningarna påpåpå bilden.bilden.bilden. SättSättSätt förstförstförst påpåpå
inloppsfördelningsröret.inloppsfördelningsröret.inloppsfördelningsröret. MonteraMonteraMontera kulkranarnakulkranarnakulkranarna
(7-9)(7-9)(7-9) ochochoch fördelningsrörenfördelningsrörenfördelningsrören (3,(3,(3, 4)4)4) exaktexaktexakt enligtenligtenligt
bildanvisningen.bildanvisningen.bildanvisningen. PilarnaPilarnaPilarna påpåpå vätskelockenvätskelockenvätskelocken (2)(2)(2)
måstemåstemåste pekapekapeka motmotmot utloppsfördelningsröretutloppsfördelningsröretutloppsfördelningsröret (3).(3).(3).
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1040FG1040FG1040FG

1
PilarnaPilarnaPilarna påpåpå bådabådabåda lockenlockenlocken måstemåstemåste varavaravara
riktaderiktaderiktade motmotmot utloppsfördelningsröretutloppsfördelningsröretutloppsfördelningsröret

1040PH1040PH1040PH ellerellereller 1040HS1040HS1040HS
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Reparation

ReparationReparationReparation avavav membranmembranmembran

DemonteraDemonteraDemontera membranenmembranenmembranen

OBS!OBS!OBS! MembransatserMembransatserMembransatser finnsfinnsfinns iii olikaolikaolika materialmaterialmaterial ochochoch
varianter.varianter.varianter. SeSeSe reservdelsavsnittet.reservdelsavsnittet.reservdelsavsnittet.

1.1.1. FöljFöljFölj anvisningarnaanvisningarnaanvisningarna iii
AnvisningarAnvisningarAnvisningar förförför tryckavlastning,tryckavlastning,tryckavlastning, pagepagepage 121212... StängStängStäng
avavav strömmenströmmenströmmen tilltilltill motorn.motorn.motorn. LossaLossaLossa allaallaalla slangar.slangar.slangar.

2.2.2. AvlägsnaAvlägsnaAvlägsna fördelningsrörenfördelningsrörenfördelningsrören ochochoch demonterademonterademontera
kulbackventilernakulbackventilernakulbackventilerna enligtenligtenligt anvisningarnaanvisningarnaanvisningarna iii
ReparationReparationReparation avavav backventilbackventilbackventil,,, pagepagepage 121212

3.3.3. TaTaTa bortbortbort klämmornaklämmornaklämmorna (5)(5)(5) frånfrånfrån vätskekåpornavätskekåpornavätskekåporna ochochoch
dradradra sedansedansedan avavav demdemdem frånfrånfrån pumpen.pumpen.pumpen.

4.4.4. LossaLossaLossa skruvarnaskruvarnaskruvarna ochochoch tatata bortbortbort fläktkåpanfläktkåpanfläktkåpan påpåpå
motorn.motorn.motorn. VridVridVrid runtruntrunt fläktenfläktenfläkten medmedmed handenhandenhanden förförför attattatt flyttaflyttaflytta
kolvenkolvenkolven åtåtåt enaenaena sidan.sidan.sidan.

OBS!OBS!OBS! TaTaTa bortbortbort pluggenpluggenpluggen (124)(124)(124) ochochoch o-ringeno-ringeno-ringen (134)(134)(134)
omomom pumpenpumpenpumpen fortfarandefortfarandefortfarande sittersittersitter kvarkvarkvar påpåpå motorn.motorn.motorn.
VridVridVrid runtruntrunt axelnaxelnaxeln medursmedursmedurs medmedmed enenen 101010 mmmmmm hylsahylsahylsa
förförför attattatt flyttaflyttaflytta kolvenkolvenkolven åtåtåt enaenaena sidan.sidan.sidan. HylsanHylsanHylsan skaskaska
lättlättlätt kunnakunnakunna vridasvridasvridas [inte[inte[inte mermermer änänän momentmomentmoment 1,71,71,7 Nm].Nm].Nm].
AvbrytAvbrytAvbryt omomom detdetdet krävskrävskrävs högrehögrehögre moment.moment.moment. TaTaTa bortbortbort
motorn.motorn.motorn. SeSeSe ReparationReparationReparation avavav mittsektionmittsektionmittsektion,,, pagepagepage 171717

5.5.5. ÖvergjutnaÖvergjutnaÖvergjutna membranmembranmembran (((POPOPO-modeller)-modeller)-modeller)

a.a.a. HållHållHåll fastfastfast dendenden frilagdafrilagdafrilagda kolvstångenkolvstångenkolvstången medmedmed
enenen 5/8-tumsnyckel5/8-tumsnyckel5/8-tumsnyckel påpåpå dedede planaplanaplana ytorna.ytorna.ytorna.
MembranetMembranetMembranet (12)(12)(12) kankankan skruvasskruvasskruvas avavav förförför hand.hand.hand.
AvlägsnaAvlägsnaAvlägsna luftsidansluftsidansluftsidans membranplattamembranplattamembranplatta (11).(11).(11).

b.b.b. FörFörFör kolvenkolvenkolven helthelthelt åtåtåt enaenaena sidansidansidan genomgenomgenom attattatt vridavridavrida
påpåpå drivaxeln.drivaxeln.drivaxeln. PåPåPå växelströmsmotorerväxelströmsmotorerväxelströmsmotorer flyttasflyttasflyttas
kolvenkolvenkolven genomgenomgenom attattatt manmanman vridervridervrider motorfläktenmotorfläktenmotorfläkten
medmedmed handen.handen.handen. (Se(Se(Se anvisningarnaanvisningarnaanvisningarna iii stegstegsteg 4.)4.)4.)
GörGörGör omomom stegstegsteg 5a.5a.5a.

6.6.6. AllaAllaAlla andraandraandra membranmembranmembran

a.a.a. HållHållHåll fastfastfast dendenden frilagdafrilagdafrilagda kolvstångenkolvstångenkolvstången medmedmed enenen
5/8-tumsnyckel5/8-tumsnyckel5/8-tumsnyckel påpåpå dedede planaplanaplana ytorna.ytorna.ytorna. AnvändAnvändAnvänd
enenen 151515 mm-nyckelmm-nyckelmm-nyckel påpåpå axelbultenaxelbultenaxelbulten (15)(15)(15) ochochoch
skruvaskruvaskruva bortbortbort den.den.den. TaTaTa sedansedansedan bortbortbort allaallaalla delardelardelar avavav
membranenheten.membranenheten.membranenheten.

b.b.b. FörFörFör kolvenkolvenkolven helthelthelt åtåtåt enaenaena sidansidansidan genomgenomgenom attattatt vridavridavrida
påpåpå drivaxeln.drivaxeln.drivaxeln. PåPåPå växelströmsmotorerväxelströmsmotorerväxelströmsmotorer flyttasflyttasflyttas
kolvenkolvenkolven genomgenomgenom attattatt manmanman vridervridervrider motorfläktenmotorfläktenmotorfläkten
medmedmed handen.handen.handen. (Se(Se(Se anvisningarnaanvisningarnaanvisningarna iii stegstegsteg 4.)4.)4.)
GörGörGör omomom stegstegsteg 6a.6a.6a.

7.7.7. SeSeSe DemonteringDemonteringDemontering avavav mittsektionmittsektionmittsektion,,, pagepagepage 171717 förförför attattatt
fortsättafortsättafortsätta demonteringendemonteringendemonteringen avavav mittsektionen.mittsektionen.mittsektionen.
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ÅtermonteraÅtermonteraÅtermontera membranenmembranenmembranen

FöljFöljFölj samtligasamtligasamtliga kommentarerkommentarerkommentarer iii illustrationernaillustrationernaillustrationerna påpåpå
nästföljandenästföljandenästföljande sida.sida.sida. AnvisningarnaAnvisningarnaAnvisningarna innehållerinnehållerinnehåller viktigviktigviktig
information.information.information.

OBS!OBS!OBS!
Låt gänglåsningen härda i tolv timmar, eller
enligt tillverkarens anvisningar, efter montering,
innan pumpen tas i drift. Pumpen skadas om
membranaxelbulten lossnar.

TIPS:TIPS:TIPS: Följ anvisningarna i
Reparation av mittsektion, page 17 innan du sätter
tillbaka membranen om du också reparerar eller utför
service på mittsektionen (drivaxel, kolv, etc.).
1.1.1. RengörRengörRengör allaallaalla delardelardelar ochochoch sesese efterefterefter omomom dedede ärärär slitnaslitnaslitna

ellerellereller skadade.skadade.skadade. BytBytByt ututut delardelardelar efterefterefter behov.behov.behov. SeSeSe tilltilltill attattatt
mittsektionenmittsektionenmittsektionen ärärär renrenren ochochoch torr.torr.torr.

2.2.2. ÖvergjutnaÖvergjutnaÖvergjutna membranmembranmembran (PO)(PO)(PO)

a.a.a. OmOmOm membranetsmembranetsmembranets låsskruvlåsskruvlåsskruv lossnarlossnarlossnar
ellerellereller behöverbehöverbehöver bytasbytasbytas ut,ut,ut, skaskaska permanentpermanentpermanent
(röd)(röd)(röd) gänglåsningsmedelgänglåsningsmedelgänglåsningsmedel applicerasapplicerasappliceras påpåpå
membransidansmembransidansmembransidans gängor.gängor.gängor. SkruvaSkruvaSkruva fastfastfast iii
membranetmembranetmembranet tillstillstills detdetdet sittersittersitter ordentligt.ordentligt.ordentligt.

b.b.b. MonteraMonteraMontera luftsidansluftsidansluftsidans plattaplattaplatta (11)(11)(11) påpåpå membranet.membranet.membranet.
PlattansPlattansPlattans rundaderundaderundade sidasidasida måstemåstemåste varavaravara vändvändvänd motmotmot
membranet.membranet.membranet.

c.c.c. RengörRengörRengör hongängornahongängornahongängorna påpåpå kolvaxelnkolvaxelnkolvaxeln medmedmed enenen
stålborstestålborstestålborste doppaddoppaddoppad iii lösningsmedellösningsmedellösningsmedel förförför attattatt
fåfåfå bortbortbort kvarsittandekvarsittandekvarsittande gänglåsning.gänglåsning.gänglåsning. StrykStrykStryk påpåpå
gänglåsandegänglåsandegänglåsande grundfärggrundfärggrundfärg ochochoch låtlåtlåt dendenden torka.torka.torka.

d.d.d. AppliceraAppliceraApplicera gänglåsningsmedelgänglåsningsmedelgänglåsningsmedel avavavmedelstyrkamedelstyrkamedelstyrka
(blå)(blå)(blå) påpåpå membranenhetensmembranenhetensmembranenhetens gängorgängorgängor närnärnär dedede ärärär
ordentligtordentligtordentligt rengjorda.rengjorda.rengjorda.

e.e.e. HållHållHåll fastfastfast kolvstångenkolvstångenkolvstången medmedmed enenen 5/8-tums5/8-tums5/8-tums nyckelnyckelnyckel
påpåpå dedede planaplanaplana ytorna.ytorna.ytorna. SkruvaSkruvaSkruva ininin enhetenenhetenenheten iii
axelnaxelnaxeln såsåså hårthårthårt dududu kankankan medmedmed handen.handen.handen.

f.f.f. FörFörFör kolvenkolvenkolven helthelthelt åtåtåt enaenaena sidansidansidan genomgenomgenom attattatt vridavridavrida
påpåpå drivaxeln.drivaxeln.drivaxeln. PåPåPå växelströmsmotorerväxelströmsmotorerväxelströmsmotorer flyttasflyttasflyttas
kolvenkolvenkolven genomgenomgenom attattatt manmanman vridervridervrider motorfläktenmotorfläktenmotorfläkten
medmedmed handen.handen.handen. SeSeSe anvisningarnaanvisningarnaanvisningarna iii stegstegsteg 444 iii
avsnittavsnittavsnitt DemonteraDemonteraDemontera membranenmembranenmembranen,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. InstalleraInstalleraInstallera dendenden andraandraandra membranenhetenmembranenhetenmembranenheten påpåpå
sammasammasamma sätt.sätt.sätt.

3.3.3. AllaAllaAlla övrigaövrigaövriga membranmembranmembran ––– metallpumparmetallpumparmetallpumpar

a.a.a. RengörRengörRengör membranbultenmembranbultenmembranbulten (14)(14)(14) ordentligtordentligtordentligt ellerellereller
bytbytbyt ututut den.den.den. MonteraMonteraMontera o-ringeno-ringeno-ringen (15).(15).(15).

b.b.b. MonteraMonteraMontera vätskesidansvätskesidansvätskesidans plattaplattaplatta (10),(10),(10), membranetmembranetmembranet
(12),(12),(12), stödmembranetstödmembranetstödmembranet (13(13(13 omomom sådantsådantsådant finns)finns)finns)
ochochoch luftsidansluftsidansluftsidans membranplattamembranplattamembranplatta (11)(11)(11) påpåpå bultenbultenbulten
exaktexaktexakt såsåså somsomsom visasvisasvisas iii bilden.bilden.bilden.

c.c.c. RengörRengörRengör hongängornahongängornahongängorna påpåpå kolvaxelnkolvaxelnkolvaxeln medmedmed enenen
stålborstestålborstestålborste doppaddoppaddoppad iii lösningsmedellösningsmedellösningsmedel förförför attattatt
fåfåfå bortbortbort kvarsittandekvarsittandekvarsittande gänglåsning.gänglåsning.gänglåsning. StrykStrykStryk påpåpå
gänglåsandegänglåsandegänglåsande grundfärggrundfärggrundfärg ochochoch låtlåtlåt dendenden torka.torka.torka.

d.d.d. AppliceraAppliceraApplicera gänglåsningsmedelgänglåsningsmedelgänglåsningsmedel avavavmedelstyrkamedelstyrkamedelstyrka
(blå)(blå)(blå) påpåpå bultgängorna.bultgängorna.bultgängorna.

e.e.e. HållHållHåll fastfastfast kolvstångenkolvstångenkolvstången medmedmed enenen 5/8-tums5/8-tums5/8-tums nyckelnyckelnyckel
påpåpå dedede planaplanaplana ytorna.ytorna.ytorna. SkruvaSkruvaSkruva påpåpå bultenbultenbulten påpåpå
axelnaxelnaxeln ochochoch dradradra åtåtåt tilltilltill momentmomentmoment 81–9581–9581–95 Nm.Nm.Nm.

f.f.f. FörFörFör kolvenkolvenkolven helthelthelt åtåtåt enaenaena sidansidansidan genomgenomgenom attattatt vridavridavrida
påpåpå drivaxeln.drivaxeln.drivaxeln. PåPåPå växelströmsmotorerväxelströmsmotorerväxelströmsmotorer flyttasflyttasflyttas
kolvenkolvenkolven genomgenomgenom attattatt manmanman vridervridervrider motorfläktenmotorfläktenmotorfläkten
medmedmed handen.handen.handen. SeSeSe anvisningarnaanvisningarnaanvisningarna iii stegstegsteg 444 iii
avsnittavsnittavsnitt DemonteraDemonteraDemontera membranenmembranenmembranen,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. InstalleraInstalleraInstallera dendenden andraandraandra membranenhetenmembranenhetenmembranenheten påpåpå
sammasammasamma sätt.sätt.sätt.

4.4.4. MonteraMonteraMontera vätskekåporna.vätskekåporna.vätskekåporna. PilenPilenPilen påpåpå
bådabådabåda vätskekåpornavätskekåpornavätskekåporna måstemåstemåste pekapekapeka motmotmot
utloppsfördelningsröret.utloppsfördelningsröret.utloppsfördelningsröret. DraDraDra åtåtåt fästklämmanfästklämmanfästklämman (5).(5).(5).
OBS!:OBS!:OBS!: LivsmedelsklassatLivsmedelsklassatLivsmedelsklassat smörjmedelsmörjmedelsmörjmedel kankankan
strykasstrykasstrykas påpåpå gängornagängornagängorna påpåpå klämmanklämmanklämman förförför attattatt
underlättaunderlättaunderlätta monteringen.monteringen.monteringen.

5.5.5. MonteraMonteraMontera tillbakatillbakatillbaka backventilernabackventilernabackventilerna
ochochoch fördelningsrören.fördelningsrören.fördelningsrören. SeSeSe
ÅtermonteraÅtermonteraÅtermontera backventilerna,backventilerna,backventilerna, pagepagepage 121212...

1 RundadRundadRundad sidasidasida vändvändvänd motmotmot membranet.membranet.membranet. TvådeladeTvådeladeTvådelade modellermodellermodeller (((PTPTPT ochochoch PSPSPS)))

2
AppliceraAppliceraApplicera gänglåsningsmedelgänglåsningsmedelgänglåsningsmedel avavav
medelstyrkamedelstyrkamedelstyrka (blå)(blå)(blå) påpåpå gängorna.gängorna.gängorna.

3
LUFTSIDANSLUFTSIDANSLUFTSIDANS markeringarmarkeringarmarkeringar påpåpå membranetmembranetmembranet
måstemåstemåste varavaravara vändavändavända motmotmot mittsektionshuset.mittsektionshuset.mittsektionshuset.

4
OmOmOm skruvenskruvenskruven lossnarlossnarlossnar ellerellereller bytsbytsbyts ututut skaskaska
permanentpermanentpermanent (röd)(röd)(röd) gänglåsninggänglåsninggänglåsning strykasstrykasstrykas
påpåpå membransidansmembransidansmembransidans gängor.gängor.gängor. AppliceraAppliceraApplicera
gänglåsningsmedelgänglåsningsmedelgänglåsningsmedel avavav medelstyrkamedelstyrkamedelstyrka (blå)(blå)(blå)
påpåpå axelsidansaxelsidansaxelsidans gängor.gängor.gängor.

5
DraDraDra åtåtåt tilltilltill momentmomentmoment 81–9581–9581–95 NmNmNm medmedmed
maximaltmaximaltmaximalt 100100100 varv/min.varv/min.varv/min.

6 AppliceraAppliceraApplicera primerprimerprimer påpåpå hongängorna.hongängorna.hongängorna. LåtLåtLåt
dendenden torka.torka.torka.
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Reparation

ÖvergjutnaÖvergjutnaÖvergjutna (((POPOPO))) modellermodellermodeller StandardStandardStandard (((SPSPSP))) modellermodellermodeller

OBS!OBS!OBS!
LåtLåtLåt gänglåsningengänglåsningengänglåsningen härdahärdahärda iii tolvtolvtolv timmar,timmar,timmar, ellerellereller
enligtenligtenligt tillverkarenstillverkarenstillverkarens anvisningar,anvisningar,anvisningar, efterefterefter montering,montering,montering,
innaninnaninnan pumpenpumpenpumpen tastastas iii drift.drift.drift. PumpenPumpenPumpen skadasskadasskadas omomom
membranaxelbultenmembranaxelbultenmembranaxelbulten lossnar.lossnar.lossnar.
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Reparation

ReparationReparationReparation avavav mittsektionmittsektionmittsektion

DemonteringDemonteringDemontering avavav mittsektionmittsektionmittsektion

SeSeSe illustrationernaillustrationernaillustrationerna påpåpå nästföljandenästföljandenästföljande sida.sida.sida.

1.1.1. FöljFöljFölj anvisningarnaanvisningarnaanvisningarna iii
AnvisningarAnvisningarAnvisningar förförför tryckavlastning,tryckavlastning,tryckavlastning, pagepagepage 121212... KopplaKopplaKoppla
losslossloss allaallaalla vätske-vätske-vätske- ochochoch luftledningar.luftledningar.luftledningar.

2.2.2. TaTaTa bortbortbort grenrörengrenrörengrenrören ochochoch
backventildelarnabackventildelarnabackventildelarna enligtenligtenligt anvisningarnaanvisningarnaanvisningarna iii
DemonteraDemonteraDemontera backventilerna,backventilerna,backventilerna, pagepagepage 121212...

3.3.3. SkruvaSkruvaSkruva bortbortbort vätskelockenvätskelockenvätskelocken ochochoch
membranenmembranenmembranen enligtenligtenligt anvisningarnaanvisningarnaanvisningarna påpåpå sidansidansidan
DemonteraDemonteraDemontera membranenmembranenmembranen,,, pagepagepage 141414...

TIPS:TIPS:TIPS: KlämKlämKläm fastfastfast växellådsfästetväxellådsfästetväxellådsfästet (27)(27)(27) påpåpå
arbetsbänken.arbetsbänken.arbetsbänken. LåtLåtLåt pumpenpumpenpumpen varavaravara koppladkoppladkopplad tilltilltill
motorn.motorn.motorn.

4.4.4. TaTaTa bortbortbort dedede fyrafyrafyra fästbultarnafästbultarnafästbultarna (117)(117)(117) medmedmed enenen
555 mmmmmm hylsnyckel.hylsnyckel.hylsnyckel. DraDraDra avavav pumpenpumpenpumpen frånfrånfrån
inpassningshusetinpassningshusetinpassningshuset (116).(116).(116).

TIPS:TIPS:TIPS: ManManMan kankankan behövabehövabehöva lossalossalossa kopplingenkopplingenkopplingen genomgenomgenom
attattatt knackaknackaknacka påpåpå pumpenpumpenpumpen medmedmed enenen gummiklubba.gummiklubba.gummiklubba.

5.5.5. TaTaTa bortbortbort pluggenpluggenpluggen (124)(124)(124) medmedmed enenen 5/16-tumsnyckel.5/16-tumsnyckel.5/16-tumsnyckel.
TaTaTa bortbortbort lagerbultenlagerbultenlagerbulten (106)(106)(106) ochochoch o-ringeno-ringeno-ringen (108)(108)(108) frånfrånfrån
toppentoppentoppen medmedmed enenen 303030 mmmmmm hylsnyckel.hylsnyckel.hylsnyckel.

6.6.6. VridVridVrid axelnaxelnaxeln såsåså attattatt spåretspåretspåret (G)(G)(G) iii drivaxelndrivaxelndrivaxeln (112)(112)(112)
vändsvändsvänds uppåtuppåtuppåt iii linjelinjelinje medmedmed passmärketpassmärketpassmärket (A)(A)(A) påpåpå
mittsektionshuset.mittsektionshuset.mittsektionshuset.

7.7.7. TryckTryckTryck ururur drivaxelndrivaxelndrivaxeln (112)(112)(112) medmedmed enenen 3/4–16-bult3/4–16-bult3/4–16-bult
somsomsom skruvasskruvasskruvas ininin iii plugghåletplugghåletplugghålet (124).(124).(124). DuDuDu kankankan
ocksåocksåockså användaanvändaanvända lagerbultenlagerbultenlagerbulten (106),(106),(106), menmenmen dådådå måstemåstemåste
lagretlagretlagret (107)(107)(107) avlägsnasavlägsnasavlägsnas först.först.först. SeSeSe tilltilltill attattatt spåretspåretspåret
iii drivaxelndrivaxelndrivaxeln liggerliggerligger iii linjelinjelinje medmedmed markeringarnamarkeringarnamarkeringarna iii
mittensektionen.mittensektionen.mittensektionen.

OBS!OBS!OBS!
KorrektKorrektKorrekt inpassninginpassninginpassning ärärär mycketmycketmycket viktig.viktig.viktig. DraDraDra inteinteinte
åtåtåt hårdarehårdarehårdare änänän tilltilltill omkringomkringomkring momentmomentmoment 1,11,11,1 Nm.Nm.Nm.
GängornaGängornaGängorna iii husethusethuset kankankan gågågå söndersöndersönder omomom dududu drardrardrar
åtåtåt förförför hårt.hårt.hårt. KontrolleraKontrolleraKontrollera inpassningeninpassningeninpassningen avavav axelnaxelnaxeln
ellerellereller kontaktakontaktakontakta dindindin återförsäljareåterförsäljareåterförsäljare omomom dududu kännerkännerkänner
motstånd.motstånd.motstånd.

8.8.8. TaTaTa bortbortbort tätningskassettentätningskassettentätningskassetten (110),(110),(110), o-ringeno-ringeno-ringen (109)(109)(109)
ochochoch radialtätningenradialtätningenradialtätningen (111)(111)(111) medmedmed o-ringo-ringo-ring (111a).(111a).(111a).

9.9.9. DraDraDra ututut kolvenhetenkolvenhetenkolvenheten (102)(102)(102) ururur mitten.mitten.mitten.
10.10.10. LåtLåtLåt växellådskopplingenväxellådskopplingenväxellådskopplingen (114)(114)(114) sittasittasitta kvarkvarkvar påpåpå

växellådsaxelnväxellådsaxelnväxellådsaxeln (118),(118),(118), såvidasåvidasåvida dendenden inteinteinte ärärär
skadad.skadad.skadad. TaTaTa förstförstförst bortbortbort inpassningshusetinpassningshusetinpassningshuset (116)(116)(116)
omomom dududu behöverbehöverbehöver tatata bortbortbort den.den.den. TaTaTa bortbortbort skruvenskruvenskruven
(115)(115)(115) medmedmed enenen 888 mmmmmm nyckelnyckelnyckel ochochoch tatata sedansedansedan bortbortbort
växellådskopplingenväxellådskopplingenväxellådskopplingen (114).(114).(114).

OBS!OBS!OBS! DraDraDra avavav kopplingenkopplingenkopplingen medmedmed enenen avdragareavdragareavdragare omomom
dendenden inteinteinte lossnarlossnarlossnar lätt.lätt.lätt. FörsöktFörsöktFörsökt inteinteinte bändabändabända bortbortbort dendenden
dådådå flänsenflänsenflänsen påpåpå växellådanväxellådanväxellådan kankankan skadas.skadas.skadas.
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Reparation

1
Applicera gänglåsningsmedel av
medelstyrka (blå) på gängorna.

2 Dra åt till moment 20-34 Nm.

3
Läpparna måste vara vända INÅTINÅTINÅT mot
centrum.

4
Stryk på rikligt med smörjmedel på
ytorna på drivaxeln.

5
Montera drivaxelenheten med spåret
vänt uppåt.

6
Dra åt skruvarna korsvis, fem varv åt
gången så att kopplingen kopplas in
jämnt. Dra åt till moment 15–18 Nm.

7 Stryk på smörjmedel på innerytan.

18 3A4090R



Reparation

ÅtermonteraÅtermonteraÅtermontera mittsektionenmittsektionenmittsektionen

SeSeSe illustrationernaillustrationernaillustrationerna påpåpå nästföljandenästföljandenästföljande sida.sida.sida.

1.1.1. RengörRengörRengör ochochoch torkatorkatorka mitthusetmitthusetmitthuset (101),(101),(101), mittenmittenmitten avavav
kolvenkolvenkolven (102)(102)(102) ochochoch drivaxelndrivaxelndrivaxeln (112).(112).(112).

2.2.2. SeSeSe efterefterefter omomom kolvenkolvenkolven ärärär slitenslitensliten ochochoch bytbytbyt ututut omomom såsåså
krävs.krävs.krävs. FettaFettaFetta ininin kolvenkolvenkolven somsomsom visasvisasvisas påpåpå sidansidansidan 181818 ochochoch
monteramonteramontera dendenden iii mittsektionenmittsektionenmittsektionen medmedmed spåretspåretspåret uppåt,uppåt,uppåt, iii
linjelinjelinje medmedmed lagerbulthåletlagerbulthåletlagerbulthålet (106)(106)(106) iii mittsektionen.mittsektionen.mittsektionen.

3.3.3. MonteraMonteraMontera lagretlagretlagret (107,(107,(107, [om[om[om detdetdet demonteratsdemonteratsdemonterats frånfrånfrån
lagerbulten]),lagerbulten]),lagerbulten]), o-ringeno-ringeno-ringen (108)(108)(108) ochochoch lagerbultenlagerbultenlagerbulten
(106).(106).(106). StrykStrykStryk påpåpå medelhållfastmedelhållfastmedelhållfast (blå)(blå)(blå) gänglåsninggänglåsninggänglåsning
påpåpå lagerbulten.lagerbulten.lagerbulten. SeSeSe tilltilltill attattatt lagretlagretlagret (107)(107)(107) ärärär iii spåretspåretspåret
påpåpå kolvenkolvenkolven somsomsom påpåpå bilden.bilden.bilden. KontrolleraKontrolleraKontrollera attattatt kolvenkolvenkolven
kankankan förflyttasförflyttasförflyttas fritt.fritt.fritt. DraDraDra åtåtåt bultenbultenbulten tilltilltill momentmomentmoment 20-3420-3420-34
Nm.Nm.Nm.

4.4.4. SeSeSe tilltilltill attattatt tätningsytantätningsytantätningsytan påpåpå drivaxelndrivaxelndrivaxeln (112)(112)(112) ärärär
ren.ren.ren. MonteraMonteraMontera tätningskassettentätningskassettentätningskassetten (110†)(110†)(110†) ochochoch
radialtätningenradialtätningenradialtätningen (111†)(111†)(111†) påpåpå drivaxeln.drivaxeln.drivaxeln. KontrolleraKontrolleraKontrollera
attattatt o-ringeno-ringeno-ringen (111a†)(111a†)(111a†) sittersittersitter påpåpå radialtätningen.radialtätningen.radialtätningen.
LäpparnaLäpparnaLäpparna påpåpå radialtätningenradialtätningenradialtätningen (111†)(111†)(111†) måstemåstemåste varavaravara
vändavändavända INÅTINÅTINÅT motmotmot mitten.mitten.mitten.

5.5.5. MonteraMonteraMontera o-ringeno-ringeno-ringen (109†).(109†).(109†).
6.6.6. StrykStrykStryk påpåpå smörjmedelsmörjmedelsmörjmedel påpåpå kanternakanternakanterna påpåpå drivaxelndrivaxelndrivaxeln

somsomsom iii bildenbildenbilden påpåpå sidansidansidan 18.18.18.
7.7.7. CentreraCentreraCentrera kolvenkolvenkolven iii husethusethuset ochochoch monteramonteramontera drivenhetendrivenhetendrivenheten

(112)(112)(112) iii husethusethuset (101)(101)(101) medmedmed spåretspåretspåret (G)(G)(G) väntväntvänt uppåt.uppåt.uppåt.
8.8.8. SeSeSe efterefterefter omomom axelkopplingenaxelkopplingenaxelkopplingen (114)(114)(114) ärärär slitenslitensliten ochochoch

bytbytbyt ututut omomom såsåså krävs.krävs.krävs. MonteraMonteraMontera påpåpå drivaxeln.drivaxeln.drivaxeln.
9.9.9. MonteraMonteraMontera växellådskopplingenväxellådskopplingenväxellådskopplingen (114)(114)(114) påpåpå axelnaxelnaxeln

omomom dendenden demonterats.demonterats.demonterats. StrykStrykStryk påpåpå medelhållfastmedelhållfastmedelhållfast
gänglåsninggänglåsninggänglåsning (blå)(blå)(blå) ochochoch skruvaskruvaskruva iii skruvenskruvenskruven (115).(115).(115).
DraDraDra åtåtåt tilltilltill momentmomentmoment 47–6147–6147–61 Nm.Nm.Nm. MonteraMonteraMontera sedansedansedan
inpassningshusetinpassningshusetinpassningshuset (116)(116)(116) ochochoch lyftfästetlyftfästetlyftfästet (139)(139)(139)
påpåpå växellådanväxellådanväxellådan medmedmed skruvarnaskruvarnaskruvarna (120,(120,(120, 122)122)122) ochochoch
brickornabrickornabrickorna (119).(119).(119). DraDraDra åtåtåt tilltilltill momentmomentmoment 15–1815–1815–18 Nm.Nm.Nm.

10.10.10. SättSättSätt påpåpå inpassningshusetsinpassningshusetsinpassningshusets o-ringo-ringo-ring (130)(130)(130) påpåpå husethusethuset
(101).(101).(101).

11.11.11. KontrolleraKontrolleraKontrollera attattatt växellådskopplingenväxellådskopplingenväxellådskopplingen (114)(114)(114) ärärär
rätträtträtt inriktad.inriktad.inriktad. VridVridVrid medmedmed handenhandenhanden omomom såsåså behövs.behövs.behövs.
KopplaKopplaKoppla pumpenpumpenpumpen tilltilltill växellådeenhetenväxellådeenhetenväxellådeenheten ochochoch sesese tilltilltill
attattatt kopplingarnakopplingarnakopplingarna ansluts.ansluts.ansluts.

12.12.12. AppliceraAppliceraApplicera gänglåsningsmedelgänglåsningsmedelgänglåsningsmedel avavav medelstyrkamedelstyrkamedelstyrka
(blå)(blå)(blå) ochochoch skruvaskruvaskruva fastfastfast husskruvarnahusskruvarnahusskruvarna (117).(117).(117). DraDraDra åtåtåt
skruvarnaskruvarnaskruvarna korsviskorsviskorsvis cirkacirkacirka femfemfem varvvarvvarv åtåtåt gångengångengången tillstillstills
kopplingenkopplingenkopplingen ärärär helthelthelt inkopplad.inkopplad.inkopplad. DraDraDra åtåtåt tilltilltill momentmomentmoment
15–1815–1815–18 Nm.Nm.Nm.

13.13.13. KontrolleraKontrolleraKontrollera attattatt o-ringeno-ringeno-ringen (134)(134)(134) sittersittersitter påpåpå pluggenpluggenpluggen
(124).(124).(124). SättSättSätt iii pluggenpluggenpluggen ochochoch dradradra åtåtåt tilltilltill momentmomentmoment
20–3420–3420–34 Nm.Nm.Nm.

14.14.14. SeSeSe ÅtermonteraÅtermonteraÅtermontera membranenmembranenmembranen,,, pagepagepage 151515 ochochoch
ÅtermonteraÅtermonteraÅtermontera backventilerna,backventilerna,backventilerna, pagepagepage 121212...
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Reparation

ByteByteByte avavav mittenlagermittenlagermittenlager
OBS:OBS:OBS: UtförUtförUtför procedurenprocedurenproceduren endastendastendast omomom dududu misstänkermisstänkermisstänker
attattatt mittenlagretmittenlagretmittenlagret ärärär skadat.skadat.skadat. LagretLagretLagret behöverbehöverbehöver inteinteinte
bytasbytasbytas ututut vidvidvid normalnormalnormal drift.drift.drift. DuDuDu behöverbehöverbehöver verktygssatsverktygssatsverktygssats
24Y62724Y62724Y627 förförför reparationreparationreparation avavav mittensektion.mittensektion.mittensektion. DuDuDu behöverbehöverbehöver
ocksåocksåockså lageravdragarsatslageravdragarsatslageravdragarsats 17J718.17J718.17J718. VerktygetVerktygetVerktyget (A)(A)(A) ärärär
konstrueratkonstrueratkonstruerat förförför attattatt användasanvändasanvändas tillsammanstillsammanstillsammans medmedmed dennadennadenna
lageravdragare.lageravdragare.lageravdragare.

1.1.1. FöljFöljFölj samtligasamtligasamtliga stegstegsteg iii
DemonteringDemonteringDemontering avavav mittsektionmittsektionmittsektion,,, pagepagepage 171717...

2.2.2. SpännSpännSpänn fastfastfast mittsektionshusetmittsektionshusetmittsektionshuset (101)(101)(101) iii ettettett
skruvstyckeskruvstyckeskruvstycke medmedmed enenen avavav bussningarnabussningarnabussningarna vändvändvänd
uppåt.uppåt.uppåt.

3.3.3. SättSättSätt påpåpå verktygetverktygetverktyget (A)(A)(A) påpåpå husethusethuset medmedmed sidansidansidan medmedmed
spåretspåretspåret väntväntvänt nedåt.nedåt.nedåt.

4.4.4. TaTaTa bortbortbort bussningenbussningenbussningen (C).(C).(C). AnvändAnvändAnvänd dedede övreövreövre hålenhålenhålen
påpåpå dedede medelstoramedelstoramedelstora backarnabackarnabackarna ochochoch dedede inreinreinre hålenhålenhålen
påpåpå avdragaren.avdragaren.avdragaren. KontrolleraKontrolleraKontrollera attattatt backarnabackarnabackarna gripergripergriper iii
underkantenunderkantenunderkanten påpåpå bussningen.bussningen.bussningen. VändVändVänd påpåpå husethusethuset ochochoch
görgörgör omomom sammasammasamma saksaksak förförför dendenden andraandraandra bussningen.bussningen.bussningen.

5.5.5. SpännSpännSpänn fastfastfast mittsektionshusetmittsektionshusetmittsektionshuset (101)(101)(101) iii skruvstycketskruvstycketskruvstycket
medmedmed lagersidanlagersidanlagersidan (D)(D)(D) vändvändvänd nedåt.nedåt.nedåt.

6.6.6. SättSättSätt påpåpå reparationsverktygetreparationsverktygetreparationsverktyget (A)(A)(A) påpåpå husethusethuset medmedmed
dendenden stegadestegadestegade sidansidansidan vändvändvänd nedåt.nedåt.nedåt.

7.7.7. TaTaTa bortbortbort lagretlagretlagret (D).(D).(D). AnvändAnvändAnvänd dedede undreundreundre hålenhålenhålen påpåpå
dedede medelstoramedelstoramedelstora backarnabackarnabackarna ochochoch dedede yttreyttreyttre hålenhålenhålen påpåpå
avdragaren.avdragaren.avdragaren.

8.8.8. PressaPressaPressa iii detdetdet nyanyanya lagretlagretlagret (D)(D)(D) iii mittsektionshusetmittsektionshusetmittsektionshuset
(101)(101)(101) medmedmed enenen hydraulpress.hydraulpress.hydraulpress. TryckTryckTryck ininin lagretlagretlagret tilltilltill
skuldranskuldranskuldran iii mittsektionshuset.mittsektionshuset.mittsektionshuset.
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Reparation

9.9.9. MonteraMonteraMontera dedede tvåtvåtvå bussningarnabussningarnabussningarna (C)(C)(C) medmedmed enenen
hydraulpresshydraulpresshydraulpress ochochoch pressverktygetpressverktygetpressverktyget (E).(E).(E). MonteraMonteraMontera
bussningarnabussningarnabussningarna jämnsjämnsjämns medmedmed mittsektionshusetmittsektionshusetmittsektionshuset
(101).(101).(101).

10.10.10. FöljFöljFölj samtligasamtligasamtliga stegstegsteg iii
ÅtermonteraÅtermonteraÅtermontera mittsektionenmittsektionenmittsektionen,,, pagepagepage 191919...
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Reparation

BytaBytaByta ututut kompressornkompressornkompressorn

FörFörFör attattatt undvikaundvikaundvika skadorskadorskador avavav brand,brand,brand, explosion,explosion,explosion, elstötarelstötarelstötar
måstemåstemåste allallall elektriskelektriskelektrisk ledningsdragningledningsdragningledningsdragning utförasutförasutföras avavav
behörigbehörigbehörig personalpersonalpersonal ochochoch enligtenligtenligt svenskasvenskasvenska föreskrifter.föreskrifter.föreskrifter.

1.1.1. LossaLossaLossa tryckluftledningentryckluftledningentryckluftledningen (A1)(A1)(A1) påpåpå kompressorn.kompressorn.kompressorn.
KopplaKopplaKoppla bortbortbort kompressorledningarnakompressorledningarnakompressorledningarna påpåpå
kopplingsplintenkopplingsplintenkopplingsplinten (L1,(L1,(L1, L2L2L2 ochochoch jord).jord).jord). TaTaTa bortbortbort dedede
fyrafyrafyra bultarnabultarnabultarna ochochoch dradradra försiktigtförsiktigtförsiktigt ututut kompressornkompressornkompressorn
ututut boxen.boxen.boxen.

2.2.2. MonteraMonteraMontera dendenden nyanyanya kompressornkompressornkompressorn medmedmed fyrafyrafyra bultarbultarbultar
ochochoch fyrafyrafyra låsbrickor.låsbrickor.låsbrickor. StrykStrykStryk påpåpå medelhållfastmedelhållfastmedelhållfast
(blå)(blå)(blå) gänglåsninggänglåsninggänglåsning påpåpå gängorna.gängorna.gängorna. KopplaKopplaKoppla
tryckluftsmatningentryckluftsmatningentryckluftsmatningen frånfrånfrån A1A1A1 tilltilltill A1A1A1 somsomsom iii bilden.bilden.bilden.

3.3.3. KopplaKopplaKoppla ininin ledningarnaledningarnaledningarna frånfrånfrån dendenden nyanyanya kompressornkompressornkompressorn
tilltilltill kopplingsplintenkopplingsplintenkopplingsplinten somsomsom iii bilden.bilden.bilden.

4.4.4. MonteraMonteraMontera tillbakatillbakatillbaka pumpenpumpenpumpen därdärdär dendenden skaskaska sitta.sitta.sitta.
SkruvaSkruvaSkruva fastfastfast medmedmed dedede åttaåttaåtta bultarna.bultarna.bultarna.

5.5.5. KopplaKopplaKoppla ininin matningenmatningenmatningen tilltilltill pumpen.pumpen.pumpen.

L1

L2

B

A

BETECKNINGBETECKNINGBETECKNING
AAA TillTillTill strömförsörjningströmförsörjningströmförsörjning
BBB TillTillTill styrenhetstyrenhetstyrenhet
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Delar

DelarDelarDelar

1040FG1040FG1040FG
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Delar

SnabbreferensSnabbreferensSnabbreferens ––– delar/satserdelar/satserdelar/satser förförför 1040FG1040FG1040FG

Använd den här tabellen som en snabbreferens för delar/satser. Se sidorna som anges i tabellen för en fullständig
beskrivning av satsens innehåll.

Ref.Ref.Ref. Del/satsDel/satsDel/sats BeskrivningBeskrivningBeskrivning AntalAntalAntal
1 — — — DRIVMODUL 1
2 277262 KÅPA, vätska 2

FÖRDELNINGSRÖR,
utlopp; rostfritt stål

277266 Fläns

3

24U581 DIN

1

FÖRDELNINGSRÖR,
intag; rostfritt stål

277265 Fläns

4

24U580 DIN

1

5 15G698 KLÄMMA, kåpa 2
6 620223 KLÄMMA, TriClamp 4
7 25A276 SÄTE, innehåller o-ringar

(ref. 9); se sidan 28
4

KULOR, backventil
15H832 Polykloroprenviktad
112088 PTFE

8

112092 Santoprene

4

O-RING, fördelningsrör‡
15J280* PTFE

9

15H827* EPDM

4

10 15C039 PLATTA, vätskesida,
rostfritt stål, för PT- och
SP-membran

2

PLATTA, luftsida;
aluminium

188607 för PT- och SP-membran

11

15H809 för PO-membran

2

MEMBRANSATS, se sidan
29.

25A297 Santoprene, standard (SP)
25A296 PTFE, övergjuten (PO)

12

25A298 PTFE/EPDM tvådelad (PT)

1 sats

Ref.Ref.Ref. Del/satsDel/satsDel/sats BeskrivningBeskrivningBeskrivning AntalAntalAntal
13 15H985 MEMBRAN, reserv, ingår

med PT-membran (ref.
12).

2

14 24C099 BULT, membran, sats,
omfattar O-ring (ref. 15);
används ej med övergjutna
membran (PO)

2

15 104319
eller
ingen

PACKNING, o-ring (ref.
12); används ej med
övergjutna membran (PO)

2

19� 17D277 ETIKETT, säkerhet 1
27 24Y914 FÄSTE, växellåda,

inkluderar 27a, 27b, 27c
1

27a 17J526 SKRUV, insex, 5/16-18 x
1,5 tum

4

27b 112904 LÅSBRICKA 4
27c 105473 BRICKA, plan, 4

28 24Y986 KÅPA, tryckluft; inkluderar
28a, 28b, 28c

1

28a 17J085 SKRUV, insex; 10-24 x 3/4
tum

4

28b 513505 BRICKA 8
28c 17J079 MUTTER 4

33� 17D278 ETIKETT, säkerhet,
flerspråkig; levereras
separat

1

� Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar, -taggar och
-kort kan fås kostnadsfritt.

* Dessa delar ingår i reparationssats för vätskedel
och kan beställas separat.

‡ Ett alternativ med fyra o-ringar av PTFE inkapslade
i fluoroelastomer finns att tillgå i sats 24Z915 som
kan köpas separat.
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1040HS1040HS1040HS ochochoch 1040PH1040PH1040PH
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Delar

SnabbreferensSnabbreferensSnabbreferens ––– delar/satserdelar/satserdelar/satser förförför 1040HS1040HS1040HS ochochoch 1040PH1040PH1040PH

Använd den här tabellen som en snabbreferens för delar/satser. Se sidorna som anges i tabellen för en fullständig
beskrivning av satsens innehåll.

Ref.Ref.Ref. Del/satsDel/satsDel/sats BeskrivningBeskrivningBeskrivning AntalAntalAntal
1 — — — DRIVMODUL 1
2 KÅPA, vätska 2

25N995 HS
25P040 PH

GRENRÖR, utlopp
25P019 HS

3

25P045 PH

1

GRENRÖR, intag
25P018 HS

4

25P044 PH

1

5 15G698 KLÄMMA, kåpa 2
6 500984 KLÄMMA, TriClamp 4
7 25P089 KULSTOPP 4
8* — — — KULOR, backventil,

4-pack; se sidan 32
1

9* — — — PACKNING, 4-pack; se
sidan 32

1

10 15C039 PLATTA, vätskesida, SST;
används ej med övergjutna
membran (PO)

2

PLATTA, luftsida;
aluminium

188607 för bultgenomträngda
membran

11

15H809 för PO-membran

2

12* — — — MEMBRANSATS, se sidan
29.

1

Ref.Ref.Ref. Del/satsDel/satsDel/sats BeskrivningBeskrivningBeskrivning AntalAntalAntal
13* 15H985 MEMBRAN, reserv, ingår

med PT-membran (ref.
12).

2

14 24C099 BULT, membran, sats,
omfattar O-ring (ref. 15)

2

15* 104319
eller
ingen

PACKNING, o-ring, för
modeller med tvådelade
membran av santoprene
eller PTFE/EPDM (ref. 12)

2

19� 17D277 ETIKETT, säkerhet 1
27 24Y914 FÄSTE, växellåda,

inkluderar 27a, 27b, 27c
1

27a 17J526 SKRUV, insex, 5/16-18 x
1,5 tum

4

27b 112904 LÅSBRICKA 4
27c 105473 BRICKA, plan, 4

28 24Y986 KÅPA, tryckluft; inkluderar
28a, 28b, 28c

1

28a 17J085 SKRUV, insex; 10-24 x 3/4
tum

4

28b 513505 BRICKA 8
28c 17J079 MUTTER 4

33� 17D278 ETIKETT, säkerhet,
flerspråkig; levereras
separat

1

� Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar, -taggar och
-kort kan fås kostnadsfritt.

* Dessa delar ingår i reparationssats för vätskedel
och kan beställas separat.
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Delar

DrivmodulDrivmodulDrivmodul

1
AppliceraAppliceraApplicera gänglåsningsmedelgänglåsningsmedelgänglåsningsmedel avavav medelstyrkamedelstyrkamedelstyrka (blå)(blå)(blå) påpåpå gängorna.gängorna.gängorna.
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Delar

Ref.Ref.Ref. DelDelDel BeskrivningBeskrivningBeskrivning Ant.Ant.Ant.
HUS, mittsektion;
inkluderar artiklar (Ref.
123, 124 och 134)

24Y781 Aluminium (AAA)

101

24Y899 Rostfritt stål (SSS)

1

102 24Y565 KOLVSATS 1
BULT, lager; inkluderar
ref. 107 och ref. 108

24Y532 för mittsektionshus av
aluminium (AAA)

106

24Y533 för mittsektionshus av
rostfritt stål (SSS)

1

107 17B332 LAGER, kamföljare, ingår
i ref. 106

1

108 116291 O-RING, storlek 019,
fluoroelastomer, ingår i
ref. 106

1

109† 102769 O-RING, storlek 153,
Buna-N

1

110† — — — KASSETT, tätning 1
111† — — — TÄTNING, radial, omfattar

O-ring (ref. 111a)
1

111a† — — — O-RING, tätning 1
112 24Y524 DRIVAXELENHET;

inkluderar o-ring (ref.
109) kassett (ref. 110) och
tätning (ref. 111 och 111a)

1

113 24Y522 KOPPLING, axel 1
114 24Y521 KOPPLING, växel;

inkluderar skruv (ref.
115)

1

115 17F767 SKRUV, insex; M10 x 30
mm

1

HUS, inpassning, enhet;
inkluderar skruvar (ref.
117 och 128) och
åtkomstkåpa (ref. 126)

25A273 Aluminium (A04xA04xA04x)

116

25A272 Rostfritt stål (S04xS04xS04x)

1

117 17J299 SKRUV, insex; M6 x 40
mm

4

VÄXELLÅDA,
24Y913 för BLDC-motor (A04B,A04B,A04B,

S04BS04BS04B)
25C166 NEMA (A04E,A04E,A04E, S04ES04ES04E)

118

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

1

Ref.Ref.Ref. DelDelDel BeskrivningBeskrivningBeskrivning Ant.Ant.Ant.
119 — — — BRICKA 4
120 — — — MASKINSKRUV, lock,

sexkant, M6 x 16 mm
2

122 — — — MASKINSKRUV, lock,
sexkant, M6 x 20 mm

2

123 24D735 PLUGG, rör, huvudlös 1
124 24Y534 PLUGG, omfattar O-ring

(ref. 134)
1

125 116343 JORDSKRUV, M5 x 0,8 1
126 25F274 KÅPA, åtkomst; inkluderar

artiklar (ref. 128, 129 och
133)

1

127 24Y780 MOTOR, borstlös likström
(BLDC)

1

128 — — — MASKINSKRUV, M6 x 6
mm

2

129 — — — BRICKA 2
130 120812 TÄTNING, o-ring, storlek

048, Buna-N
1

131 112343 PACKNING, o-ring 1
132‡ — — — SKRUV, insex, 3/8–16 x

1 tum (endast borstlös
likströmsmotor)

4

133 — — — PACKNING 1
134 558730 O-RING 1
135‡ — — — LÅSBRICKA, 5/16

tum (endast borstlös
likströmsmotor)

4

139 17J099 RING, lyft 1
140 17J467 KOPPLING, 1/8 npt 1
141 113308 KOPPLING, vinkel 1
142 C12509 RÖR 1
143 25F022 VÄXLAD MOTOR,

växelström, 50/60 Hz,
inkluderar artiklar (ref.
119, 120 och 122)

1

144� 15J075 ETIKETT, säkerhet 1

� Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar, -taggar och
-kort kan fås kostnadsfritt.
† Ingår i reservdelssats för axel, 24Y536.
‡ Ingår i motorsats 24Y780.
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VagnmodellerVagnmodellerVagnmodeller
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Delar

RefRefRef DelDelDel BeskrivningBeskrivningBeskrivning Ant.Ant.Ant.
201 24Y923 VAGN (detaljerna a-g ingår) 1
202 Se tabell PUMP 1
203 — — — SKRUV, sexkant 5/16 4
204 — — — PLANBRICKA, 5/16 8
205 — — — LÅSBRICKA, delad, 5/16 4
206 — — — MUTTER, sexkant 5/16 4
207 24Y514 STYRENHET, Graco-motor 1
208 — — — SKRUV, sockelhuvud nr 10 8
212 17L371 KOMPRESSORKABEL 1
213 17L369 MOTORKABEL 1
214 17K777 KABEL, M12, kommunikation 1
215 — — — KABELAVLASTNING,

nätkabel
1

216 Se tabell NÄTSLADD, 120 V 1
217� 17B772 ETIKETT, säkerhet 1
218 — — — PLANBRICKA, nr 10 16
219 — — — LÅSMUTTER, nr 10 8
220 — — — SKRUV, insex 1/4” 4
221 — — — PLANBRICKA, 1/4” 8
222 — — — LÅSMUTTER 1/4” 4
223 24Y986 TRYCKLUFTSTYRNING 1
224 Se tabell KOMPRESSOR 1
� Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar, -taggar och -kort
kan fås kostnadsfritt.

Vagn-Vagn-Vagn-
modellmodellmodell

Pump-Pump-Pump-
modellmodellmodell

KompressorKompressorKompressor NätsladdNätsladdNätsladd

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 IngenIngenIngen

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

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

25A70925A70925A709 25A88225A88225A882 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV IngenIngenIngen
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Delar

VagnVagnVagn

Delarna speglar detalj 201.

Ref.Ref.Ref. DelDelDel BeskrivningBeskrivningBeskrivning AntalAntalAntal

A — — — ◊ RAM, vagn 1

B — — — †◊ LÅSBRICKA, platt 4

C — — — †◊ FJÄDERBRICKA 4

D — — — †◊ HJUL 2

E — — — †◊ E-RING 2

F 17H262◊ AXEL 1

G — — — †◊ LAGER 2

† Delarna ingår i hjulsats 24Z092 (endast en sida).
◊ Alla delar ingår i vagnsats 24Y923.
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Delar

SätenSätenSäten ochochoch backventilkulorbackventilkulorbackventilkulor
Exempel på konfigurationsnummer
Pump-
modell

Material i
våta sek-
tionen

Drivning Material
i mittsek-
tion

Växellåda
och motor

Vätskekåpor
och grenrör

Säten Kulor Membran Gren-
rörspack-
ningar

Certifiering

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

KulsatserKulsatserKulsatser

MaterialMaterialMaterial iii
kulorkulorkulor

SatsSatsSats

BNBNBN D07070

CWCWCW 25A299

FKFKFK D07080

PTPTPT D07010

SPSPSP D07060

Satserna innehåller:

• 4 kulor (8)

Sätessats,Sätessats,Sätessats, endastendastendast 104010401040 FGFGFG

SSSSSS 25A276

Satserna innehåller:

• 4 rostfria säten (7)
• 4 o-ringar av PTFE (9)
• 4 o-ringar av EPDM (9)

SatserSatserSatser medmedmed sanitetspackningar,sanitetspackningar,sanitetspackningar,
endastendastendast förförför 104010401040 HS/PHHS/PHHS/PH---pumparpumparpumpar

Packnings-Packnings-Packnings-
materialmaterialmaterial

SatsSatsSats

BNBNBN 25R600

EPEPEP 25P060

FKFKFK 26A890

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

*Packningar med
PTFE/EPDM-bonding finns
endast tillgängliga som
reservdelar.

Satserna innehåller:

• 4 packningar (9)
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Delar

MembranMembranMembran
Exempel på konfigurationsnummer
Pump-
modell

Material i
våta sek-
tionen

Drivn-
ing

Material
i mittsek-
tion

Växellåda
och motor

Vätskekåpor
och grenrör

Säten Kulor Membran Gren-
rörspack-
ningar

Certifiering

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

SatserSatserSatser medmedmed bultgenomträngdabultgenomträngdabultgenomträngda membranmembranmembran

BNBNBN 25R608

PSPSPS 25P131 (endast HS, PH)

PTPTPT 25A298 (endast FG)

SPSPSP 25P132

Satserna innehåller:

• 2 membran (12)

• 2 membranbaksidor (13) om så är tillämpligt

• 1 förpackning självhäftande, anaerobiskt material

• 2 o-ringar

SatserSatserSatser förförför övergjutetövergjutetövergjutet membranmembranmembran

POPOPO 25P133

Satserna innehåller:

• 2 övergjutna membran (12) med låsskruvar (S)
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Delar

VätskereparationssatserVätskereparationssatserVätskereparationssatser

Satsbeskrivningarna visas i följande ordning:
Pumpmodell, sätesmaterial, material i kulor,
membranmaterial, packningsmaterial. Till
exempel 1040HS-PH --,PT,PO,EP. Se
Konfigurationsnummermatris för FG-pumpar,
page 6 och Konfigurationsnummermatris för
HS- och PH-pumpar, page 7 för att definiera
komponenter.

ReparationssatserReparationssatserReparationssatser förförför vätskesektion,vätskesektion,vätskesektion, endastendastendast förförför HSHSHS-,-,-,
PHPHPH---pumppumppump

SatsSatsSats BeskrivningBeskrivningBeskrivning AntalAntalAntal

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

Satserna innehåller:

• 4 kulor (8)

• 2 membran (12)

• 2 membranbaksidor (13) om så är tillämpligt

• 4 packningar

• 1 förpackning självhäftande, anaerobiskt material

• 2 o-ringar

ReparationssatserReparationssatserReparationssatser förförför vätskesektion,vätskesektion,vätskesektion, endastendastendast förförför
FGFGFG---pumparpumparpumpar

SatsSatsSats BeskrivningBeskrivningBeskrivning AntalAntalAntal

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

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

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

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

Satserna innehåller:

• 4 kulor (8)

• 2 membran (12)

• 2 membranbaksidor (13) om så är tillämpligt

• 4 o-ringar

• 1 förpackning självhäftande, anaerobiskt material

• 2 o-ringar
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Delar

SatserSatserSatser ochochoch tillbehörtillbehörtillbehör

KablarKablarKablar förförför motoråterkopplingmotoråterkopplingmotoråterkoppling
M12,M12,M12, 8-stifts8-stifts8-stifts (båda(båda(båda ändar)ändar)ändar)
DelDelDel BeskrivningBeskrivningBeskrivning
17F70917F70917F709 0,30,30,3 m;m;m; 1,01,01,0 fotfotfot
15Y05115Y05115Y051 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 fotfotfot
16X52116X52116X521 7,57,57,5 m;m;m; 24,624,624,6 fotfotfot
16P79116P79116P791 161616 m;m;m; 52,552,552,5 fotfotfot

LäckagegivaresatsLäckagegivaresatsLäckagegivaresats 24Y66124Y66124Y661
Uppgraderingssats,Uppgraderingssats,Uppgraderingssats, förförför attattatt byggabyggabygga ininin enenen läckagegivareläckagegivareläckagegivare
iii ettettett befintligtbefintligtbefintligt system.system.system. InnehållerInnehållerInnehåller läckagegivareläckagegivareläckagegivare ochochoch
bussning.bussning.bussning.
OBS!:OBS!:OBS!: VäljVäljVälj ocksåocksåockså ochochoch beställbeställbeställ enenen kabelkabelkabel ururur sortimentetsortimentetsortimentet
nedan.nedan.nedan. BeställBeställBeställ enenen förlängningskabelförlängningskabelförlängningskabel ururur förstaförstaförsta delendelendelen
tilltilltill systemsystemsystem somsomsom använderanvänderanvänder GracoGracoGraco motorstyrning.motorstyrning.motorstyrning.
BeställBeställBeställ enenen förlängningskabelförlängningskabelförlängningskabel ururur andraandraandra delendelendelen tilltilltill
systemsystemsystem medmedmed VFD.VFD.VFD.

FörlängningskabelFörlängningskabelFörlängningskabel förförför läckagegivare/PLCläckagegivare/PLCläckagegivare/PLC
M8,M8,M8, 4-stifts4-stifts4-stifts (båda(båda(båda ändar)ändar)ändar)
DelDelDel BeskrivningBeskrivningBeskrivning
121683121683121683 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 fotfotfot
17H34917H34917H349 7,57,57,5 m;m;m; 24,624,624,6 fotfotfot
17H35217H35217H352 161616 m;m;m; 52,552,552,5 fotfotfot

KablarKablarKablar förförför läckagegivare,läckagegivare,läckagegivare, kankankan anslutasanslutasanslutas påpåpå platsplatsplats (för(för(för
omformare)omformare)omformare)
M8,M8,M8, 4-stifts4-stifts4-stifts (en(en(en ände,ände,ände, anslutningskabelanslutningskabelanslutningskabel iii dendenden andraandraandra
änden)änden)änden)
DelDelDel BeskrivningBeskrivningBeskrivning
17H38917H38917H389 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 fotfotfot
17H39017H39017H390 7,57,57,5 m;m;m; 24,624,624,6 fotfotfot
17H39117H39117H391 161616 m;m;m; 52,552,552,5 fotfotfot

kompressorsatskompressorsatskompressorsats 24Y54424Y54424Y544 (120(120(120 V)V)V) ochochoch 24Y54524Y54524Y545 (240(240(240 V)V)V)
SatsenSatsenSatsen innehållerinnehållerinnehåller endastendastendast enenen kompressor.kompressor.kompressor.

KompressoruppgraderingssatsKompressoruppgraderingssatsKompressoruppgraderingssats 24Y92124Y92124Y921 (120(120(120 V)V)V) ochochoch
24Y92224Y92224Y922 (240(240(240 V)V)V)
UppgraderingssatsernaUppgraderingssatsernaUppgraderingssatserna inkluderarinkluderarinkluderar kompressor,kompressor,kompressor,
kompressorbox,kompressorbox,kompressorbox, fästenfästenfästen ochochoch monteringsdetaljer.monteringsdetaljer.monteringsdetaljer.

VerktygssatsVerktygssatsVerktygssats förförför reparationreparationreparation avavav mittsektion,mittsektion,mittsektion, 24Y62724Y62724Y627
InkluderarInkluderarInkluderar dedede verktygverktygverktyg somsomsom behövsbehövsbehövs förförför attattatt demonterademonterademontera
lagretlagretlagret frånfrånfrån mittsektionen.mittsektionen.mittsektionen.

SatsSatsSats medmedmed lageravdragare,lageravdragare,lageravdragare, 17J71817J71817J718
InnehållerInnehållerInnehåller enenen satssatssats medmedmed utbytbarautbytbarautbytbara lageravdragare.lageravdragare.lageravdragare.

PLC-styrkabelPLC-styrkabelPLC-styrkabel
M8,M8,M8, 4-stifts4-stifts4-stifts (en(en(en ände,ände,ände, anslutningskabelanslutningskabelanslutningskabel iii dendenden andraandraandra
änden)änden)änden)

DelDelDel BeskrivningBeskrivningBeskrivning
17H36517H36517H365 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 fotfotfot
17H36617H36617H366 7,57,57,5 m;m;m; 24,624,624,6 fotfotfot
17H36717H36717H367 161616 m;m;m; 52,552,552,5 fotfotfot

KablarKablarKablar frånfrånfrån styrenhetstyrenhetstyrenhet tilltilltill motormotormotor
FörmonteradFörmonteradFörmonterad kabelkabelkabel förförför attattatt kopplakopplakoppla motorstyrenhetenmotorstyrenhetenmotorstyrenheten
tilltilltill motorn.motorn.motorn. InkluderarInkluderarInkluderar kabel,kabel,kabel, dragavlastningardragavlastningardragavlastningar ochochoch
kopplingsplintar.kopplingsplintar.kopplingsplintar.
DelDelDel BeskrivningBeskrivningBeskrivning
17L36817L36817L368 0,30,30,3 m;m;m; 1,01,01,0 fotfotfot
17S30617S30617S306 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 fotfotfot

KablarKablarKablar frånfrånfrån kompressorkompressorkompressor tilltilltill styrenhetstyrenhetstyrenhet
FörmonteradFörmonteradFörmonterad kabelkabelkabel förförför attattatt kopplakopplakoppla kompressornkompressornkompressorn tilltilltill
motorstyrenheten.motorstyrenheten.motorstyrenheten. InkluderarInkluderarInkluderar kabel,kabel,kabel, dragavlastningardragavlastningardragavlastningar
ochochoch kopplingsplintar.kopplingsplintar.kopplingsplintar.
DelDelDel BeskrivningBeskrivningBeskrivning
17L37017L37017L370 0,60,60,6 m;m;m; 2,02,02,0 fotfotfot
17S30817S30817S308 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 fotfotfot

GracoGracoGraco motorstyrningssatsmotorstyrningssatsmotorstyrningssats 24Y51424Y51424Y514
UtbytessatsenUtbytessatsenUtbytessatsen innehållerinnehållerinnehåller includesincludesincludes GracoGracoGraco
motorstyrningmotorstyrningmotorstyrning medmedmed nödvändignödvändignödvändig programvara.programvara.programvara.

ProgramuppgraderingssatsProgramuppgraderingssatsProgramuppgraderingssats 17H10417H10417H104
UppgraderingssatsenUppgraderingssatsenUppgraderingssatsen inkluderarinkluderarinkluderar programvarunyckelprogramvarunyckelprogramvarunyckel
ochochoch anvisningar.anvisningar.anvisningar. OBS!OBS!OBS! KöpKöpKöp ocksåocksåockså
programmeringskabelsatsprogrammeringskabelsatsprogrammeringskabelsats 24Y788.24Y788.24Y788.

SanitetsvagnsatsSanitetsvagnsatsSanitetsvagnsats 24Y92324Y92324Y923
VagnVagnVagn iii rostfrittrostfrittrostfritt stålstålstål medmedmed hjul.hjul.hjul.

ATEXATEXATEX motorsatsmotorsatsmotorsats 25C08125C08125C081
(För(För(För explosionsfarligaexplosionsfarligaexplosionsfarliga miljöermiljöermiljöer iii Europa)Europa)Europa)

SatsenSatsenSatsen innehållerinnehållerinnehåller motor-motor-motor- ochochoch
SST-monteringsdetaljer.SST-monteringsdetaljer.SST-monteringsdetaljer. MotornMotornMotorn ärärär ATEX-klassadATEX-klassadATEX-klassad
somsomsom II2II2II2 GGG ExExEx ddd IIBIIBIIB T3T3T3 Gb,Gb,Gb, IP55.IP55.IP55. MonteringsflänsenMonteringsflänsenMonteringsflänsen
ärärär IEC90IEC90IEC90 B5B5B5 ochochoch passarpassarpassar pumparpumparpumpar medmedmed växellådaväxellådaväxellåda
25C16725C16725C167 ochochoch pumparpumparpumpar medmedmed växellåds-växellåds-växellåds- ochochoch
motorkonfigurationskodmotorkonfigurationskodmotorkonfigurationskod A04FA04FA04F och S04FS04FS04F...

SatsSatsSats 25C08225C08225C082 medmedmed explosionssäkerexplosionssäkerexplosionssäker motormotormotor
(För(För(För explosionsfarligaexplosionsfarligaexplosionsfarliga områdenområdenområden iii Nordamerika)Nordamerika)Nordamerika)

SatsenSatsenSatsen innehållerinnehållerinnehåller motor-motor-motor- ochochoch
SST-monteringsdetaljer.SST-monteringsdetaljer.SST-monteringsdetaljer. MotornMotornMotorn ärärär klassadklassadklassad somsomsom
KlassKlassKlass III GruppGruppGrupp CCC &&& D,D,D, KlassKlassKlass IIIIII GruppGruppGrupp FFF &&& G,G,G, IP54.IP54.IP54.
MonteringsflänsensMonteringsflänsensMonteringsflänsens ytmåttytmåttytmått ärärär NEMANEMANEMA 565656 CCC ochochoch passarpassarpassar
växellådaväxellådaväxellåda 25C16625C16625C166 ochochoch pumparpumparpumpar medmedmed växellåds-växellåds-växellåds- ochochoch
motorkonfigurationskodmotorkonfigurationskodmotorkonfigurationskod A04EA04EA04E ochochoch A04FA04FA04F...
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Tekniska data

TekniskaTekniskaTekniska datadatadata
SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e eldriveneldriveneldriven pumppumppump medmedmed dubbladubbladubbla membranmembranmembran

USUSUS MetrisktMetrisktMetriskt formatformatformat
Max.Max.Max. vätskearbetstryckvätskearbetstryckvätskearbetstryck 707070 psipsipsi 0,480,480,48 MPa,MPa,MPa, 4,84,84,8 barbarbar
Driftintervall,Driftintervall,Driftintervall, lufttrycklufttrycklufttryck 202020 tilltilltill 808080 psipsipsi 0,140,140,14 tilltilltill 0,550,550,55 MPaMPaMPa (1,4(1,4(1,4

tilltilltill 5,55,55,5 bar)bar)bar)
LuftintagsdimensionLuftintagsdimensionLuftintagsdimension 3/83/83/8 tumtumtum NPTNPTNPT (hona)(hona)(hona)
LuftförbrukningLuftförbrukningLuftförbrukning

120120120 VVV KompressorKompressorKompressor <<< 0,80,80,8 cfmcfmcfm <<< 22,122,122,1 lpmlpmlpm
240240240 VVV KompressorKompressorKompressor <<< 0,70,70,7 cfmcfmcfm <<< 19,519,519,5 lpmlpmlpm

MaximalMaximalMaximal sughöjdsughöjdsughöjd (lägre(lägre(lägre omomom kulornakulornakulorna inteinteinte passarpassarpassar brabrabra iii sätenasätenasätena påpåpå grundgrundgrund
avavav attattatt kulornakulornakulorna ellerellereller sätenasätenasätena ärärär skadade,skadade,skadade, attattatt lättviktskulorlättviktskulorlättviktskulor användsanvändsanvänds ellerellereller
extremaextremaextrema slaghastigheterslaghastigheterslaghastigheter förekommer)förekommer)förekommer)

Våt:Våt:Våt: 292929 fotfotfot
Torr:Torr:Torr: 161616 fotfotfot

Våt:Våt:Våt: 8,88,88,8 mmm
Torr:Torr:Torr: 4,94,94,9 mmm

MaximalMaximalMaximal partikelstorlekpartikelstorlekpartikelstorlek somsomsom kankankan pumpaspumpaspumpas

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

OmgivningstemperaturOmgivningstemperaturOmgivningstemperatur förförför driftdriftdrift ochochoch förvaring.förvaring.förvaring.
OBS!OBS!OBS! PlastdelarPlastdelarPlastdelar kankankan skadasskadasskadas omomom pumpenpumpenpumpen förvarasförvarasförvaras vidvidvid extremtextremtextremt lågalågalåga
temperaturer.temperaturer.temperaturer.

32–10432–10432–104 °F°F°F 0–400–400–40 °C°C°C

VätskeöverföringVätskeöverföringVätskeöverföring perperper slagslagslag 0,100,100,10 gallongallongallon 0,380,380,38 literliterliter
MaximaltMaximaltMaximalt frittfrittfritt flödeflödeflöde 353535 gpm*gpm*gpm* 132,5132,5132,5 l/min.*l/min.*l/min.*
MaximalMaximalMaximal pumphastighetpumphastighetpumphastighet 280280280 cpmcpmcpm

StorlekStorlekStorlek påpåpå vätskeinloppvätskeinloppvätskeinlopp ochochoch ---utlopputlopputlopp
LivsmedelsklassningLivsmedelsklassningLivsmedelsklassning 1,51,51,5 tumtumtum sanitetsflänssanitetsflänssanitetsfläns ellerellereller 404040 mmmmmm DINDINDIN 118511185111851
HögHögHög sanitetsanitetsanitet ellerellereller farmacifarmacifarmaci 1,01,01,0 tumtumtum sanitetsflänssanitetsflänssanitetsfläns ellerellereller 252525 mmmmmm DINDINDIN 118511185111851
ElmotorElmotorElmotor

Växelström,Växelström,Växelström, standardstandardstandard CECECE (((04A04A04A)))
EffektEffektEffekt 222 hkhkhk
HastighetHastighetHastighet 111 800800800 varv/min.varv/min.varv/min. (60(60(60 Hz)Hz)Hz) ellerellereller 111 500500500 varv/min.varv/min.varv/min. (50(50(50 Hz)Hz)Hz)
UtväxlingUtväxlingUtväxling 8,168,168,16
SpänningSpänningSpänning 333---fasfasfas 230230230 V/3V/3V/3---fasfasfas 460460460 VVV
BorstlösBorstlösBorstlös likströmsmotorlikströmsmotorlikströmsmotor (((04B04B04B)))
EffektEffektEffekt 2,22,22,2 hkhkhk
HastighetHastighetHastighet 333 600600600 rpmrpmrpm
UtväxlingUtväxlingUtväxling 11,8611,8611,86
SpänningSpänningSpänning 320320320 VDCVDCVDC

MotorlösMotorlösMotorlös växellådaväxellådaväxellåda
NEMANEMANEMA (((04E04E04E)))

MonteringsflänsMonteringsflänsMonteringsfläns NEMANEMANEMA 565656 CCC
UtväxlingUtväxlingUtväxling 18,0818,0818,08
IECIECIEC (((04F04F04F)))

MonteringsflänsMonteringsflänsMonteringsfläns IECIECIEC 909090
UtväxlingUtväxlingUtväxling 18,0818,0818,08
BullerdataBullerdataBullerdata

LjudeffektnivåLjudeffektnivåLjudeffektnivå (uppmätt(uppmätt(uppmätt enligtenligtenligt ISOISOISO 961496149614---2)2)2)
vidvidvid 0,50,50,5MPMPMPa,a,a, (5(5(5 bar,bar,bar, 707070 psi)psi)psi) vätsketryckvätsketryckvätsketryck ochochoch 505050 cpmcpmcpm 717171 dBadBadBa
vidvidvid 0,20,20,2MPMPMPaaa (2(2(2 bar,bar,bar, 303030 psi)psi)psi) vätsketryckvätsketryckvätsketryck ochochoch 280280280 cpmcpmcpm (fullt(fullt(fullt flöde)flöde)flöde) 949494 dBadBadBa
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Tekniska data

SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e eldriveneldriveneldriven pumppumppump medmedmed dubbladubbladubbla membranmembranmembran
USUSUS MetrisktMetrisktMetriskt formatformatformat

LjudtryckLjudtryckLjudtryck [testat[testat[testat 111 mmm (3,28(3,28(3,28 fot)fot)fot) frånfrånfrån utrustningen]utrustningen]utrustningen]
vidvidvid 0,50,50,5MPMPMPa,a,a, (5(5(5 bar,bar,bar, 707070 psi)psi)psi) vätsketryckvätsketryckvätsketryck ochochoch 505050 cpmcpmcpm 616161 dBadBadBa
vidvidvid 0,20,20,2MPMPMPaaa (2(2(2 bar,bar,bar, 303030 psi)psi)psi) vätsketryckvätsketryckvätsketryck ochochoch 280280280 cpmcpmcpm (fullt(fullt(fullt flöde)flöde)flöde) 848484 dBadBadBa
*** VarierarVarierarVarierar medmedmed pumpmodell.pumpmodell.pumpmodell. SeSeSe prestandadiagramprestandadiagramprestandadiagram förförför dindindin modell.modell.modell.

VikterVikterVikter
Pumpmaterial Motor och växellåda

AC NEMA IEC BLDC+
NEMA

Vätskesektion Mittsektion lb kg lb kg lb kg lb kg

Aluminium 136 62 99 45 104 47 120 54Livsmedelsklass-
ning Rostfritt stål 166 75 129 58 134 61 150 68

Aluminium 147 67 110 50 115 52 131 59Hög sanitet eller
farmaci Rostfritt stål 157 80 140 63 145 66 161 73

USUSUS MetrisktMetrisktMetriskt formatformatformat
ViktViktVikt
KompressorKompressorKompressor 282828 lblblb 131313 kgkgkg
GracoGracoGraco VFDVFDVFD 666 lblblb 333 kgkgkg
GracoGracoGraco motorstyrningmotorstyrningmotorstyrning 10,510,510,5 lblblb 4,84,84,8 kgkgkg
VagnVagnVagn 333333 lblblb 151515 kgkgkg
DelarDelarDelar iii kontaktkontaktkontakt medmedmed vätskavätskavätska

VättaVättaVätta delardelardelar ärärär avavav rostfrittrostfrittrostfritt stålstålstål ochochoch dedede materialmaterialmaterial somsomsom valtsvaltsvalts förförför säte,säte,säte, kulakulakula ochochoch membranmembranmembran
DelarDelarDelar somsomsom inteinteinte kommerkommerkommer iii kontaktkontaktkontakt medmedmed vätskavätskavätska

AluminiumAluminiumAluminium aluminium,aluminium,aluminium, belagtbelagtbelagt kolstål,kolstål,kolstål, bronsbronsbrons
RostfrittRostfrittRostfritt stålstålstål rostfrittrostfrittrostfritt stål,stål,stål, aluminium,aluminium,aluminium, belagtbelagtbelagt kolstål,kolstål,kolstål, bronsbronsbrons
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Tekniska data

VätsketemperaturintervallVätsketemperaturintervallVätsketemperaturintervall

OBS!OBS!OBS!
TemperaturgränsernaTemperaturgränsernaTemperaturgränserna baserasbaserasbaseras enbartenbartenbart påpåpå mekaniskmekaniskmekanisk belastning.belastning.belastning. VissaVissaVissa kemikalierkemikalierkemikalier kankankan begränsabegränsabegränsa temperaturområdettemperaturområdettemperaturområdet ytterligare.ytterligare.ytterligare.
HållHållHåll digdigdig inominominom temperaturintervallettemperaturintervallettemperaturintervallet förförför dedede komponenterkomponenterkomponenter somsomsom harharhar dedede striktastestriktastestriktaste restriktionernarestriktionernarestriktionerna ochochoch somsomsom kommerkommerkommer iii kontaktkontaktkontakt medmedmed
vätska.vätska.vätska. OmOmOm pumpenpumpenpumpen drivsdrivsdrivs medmedmed enenen vätsketemperaturvätsketemperaturvätsketemperatur somsomsom ärärär förförför höghöghög ellerellereller förförför låglåglåg förförför pumpenspumpenspumpens komponenterkomponenterkomponenter kankankan detdetdet medföramedföramedföra
skadorskadorskador påpåpå utrustningen.utrustningen.utrustningen.

VätsketemperaturintervallVätsketemperaturintervallVätsketemperaturintervall

MaterialMaterialMaterial iii membran/kula/sätemembran/kula/sätemembran/kula/säte FahrenheitFahrenheitFahrenheit CelsiusCelsiusCelsius

NitrilgummiNitrilgummiNitrilgummi BNBNBN 101010 tilltilltill 180180180 °F°F°F ---121212 tilltilltill 828282 °C°C°C

BackventilkulorBackventilkulorBackventilkulor iii polykloroprenpolykloroprenpolykloropren (((CWCWCW))) 141414 tilltilltill 176176176 °F°F°F ---101010 tilltilltill 808080 °C°C°C

PTFEPTFEPTFE---övergjutnaövergjutnaövergjutna membranmembranmembran (((POPOPO))) ---404040 tilltilltill 180180180 °F°F°F ---404040 tilltilltill 828282 °C°C°C

PTFEPTFEPTFE---backventilkulorbackventilkulorbackventilkulor ellerellereller tvådelattvådelattvådelat PTFEPTFEPTFE---/EPDM/EPDM/EPDM---membranmembranmembran (((PTPTPT))) ---404040 tilltilltill 220220220 °F°F°F ---404040 tilltilltill 104104104 °C°C°C

222---delatdelatdelat membranmembranmembran iii PTFE/santoprenePTFE/santoprenePTFE/santoprene (((PSPSPS))) 40°40°40° tilltilltill 180180180 °F°F°F 444 tilltilltill 828282 °C°C°C

Santoprene®Santoprene®Santoprene®---backventilkulorbackventilkulorbackventilkulor ellerellereller tvådelattvådelattvådelat PTFE/santoprenePTFE/santoprenePTFE/santoprene---membranmembranmembran (((SPSPSP))) ---404040 tilltilltill 180180180 °F°F°F ---404040 tilltilltill 828282 °C°C°C

FKMFKMFKM fluoroelastomerfluoroelastomerfluoroelastomer (((FKFKFK))) ---40°40°40° tilltilltill 275275275 °F°F°F ---404040 tilltilltill 135135135 °C°C°C
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California Proposition 65

TekniskaTekniskaTekniska datadatadata förförför GracoGracoGraco motorstyrningmotorstyrningmotorstyrning

LikströmsförsörjningLikströmsförsörjningLikströmsförsörjning EndastEndastEndast kraftaggregatkraftaggregatkraftaggregat iii klassklassklass 222

GodkännandenGodkännandenGodkännanden UL508CUL508CUL508C

UppfyllerUppfyllerUppfyller LågspänningsdirektivetLågspänningsdirektivetLågspänningsdirektivet (2006/95/EG),(2006/95/EG),(2006/95/EG), EMCEMCEMC---direktivetdirektivetdirektivet
(2004/108/EG)(2004/108/EG)(2004/108/EG) ochochoch RoHSRoHSRoHS---direktivetdirektivetdirektivet (2011/65/EU)(2011/65/EU)(2011/65/EU)

OmgivningstemperaturOmgivningstemperaturOmgivningstemperatur ---404040 tilltilltill 104104104 °F°F°F ---404040 tilltilltill 404040 °C°C°C

MiljöklassningMiljöklassningMiljöklassning TypTypTyp 4X,4X,4X, IPIPIP 666666

DataDataData förförför övertemperaturgivareövertemperaturgivareövertemperaturgivare 0–3,30–3,30–3,3 VDC,VDC,VDC, maximaltmaximaltmaximalt 111 mAmAmA

IngångsdataIngångsdataIngångsdata

MatningsspänningMatningsspänningMatningsspänning 120/240120/240120/240 VACVACVAC fasfasfas tilltilltill fasfasfas

MatningsfaserMatningsfaserMatningsfaser EnfasEnfasEnfas

MatningsfrekvensMatningsfrekvensMatningsfrekvens 50/6050/6050/60 HzHzHz

MatningsströmMatningsströmMatningsström perperper fasfasfas 161616 AAA

MaximalMaximalMaximal grenledningskretsskyddgrenledningskretsskyddgrenledningskretsskydd 202020 AAA inverteradinverteradinverterad tidssäkringtidssäkringtidssäkring

KortslutningsströmKortslutningsströmKortslutningsström 555 kAkAkA

UtgångsdataUtgångsdataUtgångsdata

UtgångsspänningUtgångsspänningUtgångsspänning 0–2640–2640–264 VACVACVAC

UtgångsfaserUtgångsfaserUtgångsfaser TrefasTrefasTrefas

UtströmUtströmUtström 0–120–120–12 AAA

UteffektUteffektUteffekt 1,921,921,92 kWkWkW (2,6(2,6(2,6 hk)hk)hk)

UtgångsöverbelastningUtgångsöverbelastningUtgångsöverbelastning 200200200 %%% iii 0,20,20,2 sekundersekundersekunder

DrivenhetenDrivenhetenDrivenheten ärärär förseddförseddförsedd medmedmed systemsystemsystem somsomsom kankankan tatata emotemotemot ochochoch ageraageraagera påpåpå signalersignalersignaler frånfrånfrån enenen termogivaretermogivaretermogivare iii motorn.motorn.motorn. ÖvervakningÖvervakningÖvervakning avavav
motoröverhettningmotoröverhettningmotoröverhettning krävskrävskrävs förförför motornsmotornsmotorns överbelastningsskydd.överbelastningsskydd.överbelastningsskydd.
StrömgränsenStrömgränsenStrömgränsen ställsställsställs ininin iii programvaranprogramvaranprogramvaran ochochoch fungerarfungerarfungerar somsomsom ettettett extraextraextra skyddskyddskydd motmotmot motoröverlast.motoröverlast.motoröverlast.
AllaAllaAlla installationerinstallationerinstallationer ochochoch allallall kabeldragningkabeldragningkabeldragning måstemåstemåste uppfyllauppfyllauppfylla kravenkravenkraven iii NECNECNEC ochochoch lokalalokalalokala normer.normer.normer.

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565
BOENDEBOENDEBOENDE III KALIFORNIENKALIFORNIENKALIFORNIEN

VARNING:VARNING:VARNING: CancerCancerCancer ochochoch reproduktivareproduktivareproduktiva skadorskadorskador -–-–-– www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.
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GracoGracoGraco standardgarantistandardgarantistandardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco
och bär dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den
ursprungliga köparen. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som
utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpsdatumet reparera eller
byta ut delar som av Graco befinns vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att
utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.
Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador
eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräckligt eller
felaktigt underhåll, försumlighet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas
av Graco. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att
Graco-utrustningen är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte
har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller underhåll av
konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.
Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en
auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras
kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad. Utrustningen kommer att
returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte
uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som
kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

DENNADENNADENNA GARANTIGARANTIGARANTI ÄRÄRÄR EXKLUSIVEXKLUSIVEXKLUSIV OCHOCHOCH ISTÄLLETISTÄLLETISTÄLLET FÖRFÖRFÖR ALLAALLAALLA ANDRAANDRAANDRA GARANTIER,GARANTIER,GARANTIER, UTTRYCKLIGAUTTRYCKLIGAUTTRYCKLIGA
ELLERELLERELLER UNDERFÖRSTÅDDA,UNDERFÖRSTÅDDA,UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVEINKLUSIVEINKLUSIVE MENMENMEN INTEINTEINTE BEGRÄNSATBEGRÄNSATBEGRÄNSAT TILLTILLTILL GARANTIERGARANTIERGARANTIER OMOMOM
SÄLJBARHETSÄLJBARHETSÄLJBARHET ELLERELLERELLER GARANTIERGARANTIERGARANTIER OMOMOM LÄMPLIGHETLÄMPLIGHETLÄMPLIGHET FÖRFÖRFÖR ETTETTETT VISSTVISSTVISST ÄNDAMÅL.ÄNDAMÅL.ÄNDAMÅL.
Gracos enda åtagande och köparens enda gottgörelse för brott mot garantin är de som anges
ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd
för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra
följdskador) är aktuell. Alla anspråk rörande brott mot garantin måste framläggas inom två (2) år
efter försäljningsdatum.

GRACOGRACOGRACO LÄMNARLÄMNARLÄMNAR INGAINGAINGA GARANTIERGARANTIERGARANTIER OCHOCHOCH FRÅNSÄGERFRÅNSÄGERFRÅNSÄGER SIGSIGSIG ALLAALLAALLA UNDERFÖRSTÅDDAUNDERFÖRSTÅDDAUNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIERGARANTIERGARANTIER OMOMOM SÄLJBARHETSÄLJBARHETSÄLJBARHET ELLERELLERELLER LÄMPLIGHETLÄMPLIGHETLÄMPLIGHET FÖRFÖRFÖR ETTETTETT VISSTVISSTVISST ÄNDAMÅLÄNDAMÅLÄNDAMÅL AVSEENDEAVSEENDEAVSEENDE
TILLBEHÖR,TILLBEHÖR,TILLBEHÖR, UTRUSTNING,UTRUSTNING,UTRUSTNING, MATERIALMATERIALMATERIAL ELLERELLERELLER KOMPONENTERKOMPONENTERKOMPONENTER SOMSOMSOM SÄLJSSÄLJSSÄLJS MENMENMEN INTEINTEINTE
TILLVERKASTILLVERKASTILLVERKAS AVAVAV GRACO.GRACO.GRACO. Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer,
strömbrytare, slangar) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garanti. Graco kommer
inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande överträdelser mot dessa
garantier.
Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller
följdskador som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts
häri, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs
enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida
eller annat.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents,
notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or
indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction
du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires
exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les
procédures concernées.

GracoGracoGraco---informationinformationinformation
För den senaste informationen om Gracos produkter hänvisar vi till www.graco.com.
För patentinformation, se www.graco.com/patents.
LäggLäggLägg enenen beställningbeställningbeställning genomgenomgenom attattatt kontakta din Graco-distributör eller ring för att hitta närmaste distributör.
Telefon:Telefon:Telefon: 612-623-6921 ellerellereller avgiftsfritt:avgiftsfritt:avgiftsfritt: 1-800-328-0211 Fax:Fax:Fax: 612-378-3505

All text och bild i detta dokument återger den senaste tillgängliga produktinformationen.
Graco förbehåller sig rätten att göra ändringar utan att meddela kunden.

Översättning av originalanvisningar. This manual contains Swedish. MM 334188

GracoGracoGraco Headquarters:Headquarters:Headquarters: Minneapolis
internationellainternationellainternationella kontor:kontor:kontor: Belgium, China, Japan, Korea

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. OCHOCHOCH DOTTERBOLAGDOTTERBOLAGDOTTERBOLAG ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINNEAPOLISMINNEAPOLISMINNEAPOLIS MNMNMN 55440-144155440-144155440-1441 ••• USAUSAUSA
UpphovsrättUpphovsrättUpphovsrätt 2015,2015,2015, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. AllaAllaAlla GracosGracosGracos tillverkningsplatsertillverkningsplatsertillverkningsplatser ärärär registreraderegistreraderegistrerade enligtenligtenligt ISOISOISO 9001.9001.9001.

www.graco.com
Revision R, juni 2021


	Relaterade handböcker
	Varningar
	Konfigurationsnummermatris för FG-pumpar
	Konfigurationsnummermatris för HS- och PH-pumpar
	Godkännanden
	Översikt
	Felsökning
	Reparation
	Anvisningar för tryckavlastning
	Reparation av backventil
	Demontera backventilerna
	Återmontera backventilerna

	Reparation av membran
	Demontera membranen
	Återmontera membranen

	Reparation av mittsektion
	Demontering av mittsektion
	Återmontera mittsektionen

	Byte av mittenlager
	Byta ut kompressorn

	Delar
	Vagnmodeller
	Vagn
	Satser och tillbehör

	Tekniska data

