
Anvisningar-reservdelar

25N83625N83625N836 litenlitenliten rundrundrund sprutningssatssprutningssatssprutningssats
(8mm)(8mm)(8mm) ochochoch 25N83725N83725N837 medelstormedelstormedelstor rundrundrund
sprutningssatssprutningssatssprutningssats (12(12(12 mm)mm)mm) 3A7416B

SV

FörFörFör ombyggnadombyggnadombyggnad avavav enenen ProProPro Xp™Xp™Xp™ elektrostatiskelektrostatiskelektrostatisk luftsprutpistolluftsprutpistolluftsprutpistol tilltilltill runtruntrunt sprutmönster.sprutmönster.sprutmönster.
EndastEndastEndast förförför yrkesmässigtyrkesmässigtyrkesmässigt bruk.bruk.bruk.

ViktigaViktigaViktiga säkerhetsföreskriftersäkerhetsföreskriftersäkerhetsföreskrifter
Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och i handboken
till Pro Xp™ elektrostatisk luftsprutpistol innan utrustningen används.
Spara dessa instruktioner.

0,7 MPa (7,0 bar, 100 psi) maximalt
vätskearbetstryck
0,7 MPa (7,0 bar, 100 psi) maximalt
luftarbetstryck

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



RelateradeRelateradeRelaterade handböckerhandböckerhandböcker
Hand-Hand-Hand-
bokbokbok nr.nr.nr.

BeskrivningBeskrivningBeskrivning

3A2494 Pro Xp elektrostatisk luftsprutpistol

3A2495 Pro Xp elektrostatisk air-assist-
sprutpistol

3A2496 WB100 Isoleringssystem och Pro Xp 60
WB-pistol

3A2497 WB3000 Isoleringssystem och Pro Xp
60 AA WB-pistol

333010 Pro Xp Auto luftsprutpistol

333011 Pro Xp Auto AA sprutpistol

333012 Pro Xp Auto vattenburen luftsprutpistol
och WB100 Isoleringssystem

333013 Pro Xp Auto vattenburen AA sprutpistol
och WB3000 Isoleringssystem

ÖversiktÖversiktÖversikt
Satser för rundsprutning ger en virvelformad,
långsam, rund konformad sprutbild för utmärkt
ytbehandling och överföringseffektivitet. Fläktventilen
kan användas för att justera mönsterstorlek.
Satser för rundsprutning fungerar bäst med låg till
medelhastighet.

• Artikelnr.Artikelnr.Artikelnr. 25N83625N83625N836 litenlitenliten sprutbildsprutbildsprutbild (8(8(8 mm)mm)mm)
Använder en dubbel inre och yttre
sönderdelningsdesign för förbättrad sönderdelning
vid låga luftflöden. Tillverkar en mindre sprutbild
mindre än 4 tum. Bäst för flödeshastigheter under
8 oz / min.

• Artikelnr.Artikelnr.Artikelnr. 25N83725N83725N837 mediummediummedium sprutbildsprutbildsprutbild (12(12(12 mm)mm)mm)
Använder en dubbel inre och yttre
sönderdelningsdesign för förbättrad sönderdelning
vid låga luftflöden. Tillverkar en mindre sprutbild
mindre än 6 tum. Bäst för flödeshastigheter upp
till 12 oz / min.

FöremålFöremålFöremål BeskrivningBeskrivningBeskrivning

FL Vätskeflöde

A1 Yttre luftflöde

A2 Inre luftflöde
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Installation

InstallationInstallationInstallation

VARNINGVARNINGVARNING

RISKRISKRISK FÖRFÖRFÖR BRANDBRANDBRAND OCHOCHOCH EXPLOSIONEXPLOSIONEXPLOSION
För att undvika brand och explosion, stäng av
elektrostatik och följ SpolningsprocedurenSpolningsprocedurenSpolningsproceduren i din
elektrostatiska pistolhandbok innan du installerar
denna sats.

RISKERRISKERRISKER MEDMEDMED TRYCKSATTTRYCKSATTTRYCKSATT UTRUSTNINGUTRUSTNINGUTRUSTNING
Utrustningen är trycksatt tills trycket avlastas
manuellt. För att förhindra allvarliga skador
från vätska under tryck, t.ex. stänk följ
TryckavlastningsprocedurenTryckavlastningsprocedurenTryckavlastningsproceduren i din elektrostatiska
pistolhandbok innan du installerar denna sats.

1. Spola pistolen enligt instruktionerna i din
elektrostatiska pistolhandbok.

2. Följ tryckavlastningsproceduren i din
elektrostatiska pistolhandbok.

3. Ta bort hållarringen och luftlocket.
OBS!OBS!OBS! Tryck av medan munstycket tas bort så
att pistolen töms och kvarvarande färg eller
lösningsmedel hindras från att komma in i
luftkanalerna.

4. Tryck av pistolen medan du tar bort
vätskemunstycket.
OBS!OBS!OBS! Använd silikonfritt fett, artikelnr. 111265
på den lilla o-ringen (4c). Använd inte för
mycket fett. Smörj inte in den elektriskt ledande
kontaktringen (4b).

5. Se till att den elektriskt ledande kontaktringen
(4b) och o-ringen (4a) sitter på plats på runda
sprutmunstycket (4). Smörj in o-ringen (4a) lätt.

6. Se till att elektrodnålen är åtdragen med
handkraft.

7. Tryck in avtryckaren medan vätskemunstycket
(4) monteras med kombinationsverktyget som
medföljer pistolen. Dra åt tills sprutmunstycket
bottnar i pistolhuset (1/8 till 1/4 varv efter
åtdragning med handkraft).

8. Se till att o-ringarna (4c och 4d) sitter på plats.
Skjut in det inre luftlocket (3) över elektroden och
gänga den på munstycket.

9. Tryck på den runda sprutspridaren (3c) och
installera luftlocket (5). Installera om hållarringen
(6).
OBS!OBS!OBS! Artiklar märkta med ★ visas för referens
och ingår inte i satsen.

Figure 1 Luftlock för rundsprutning, spridare,
och munstycke

10. Testa pistolmotståndet enligt instruktionerna i din
pistolhandbok.
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Installation

JusteringJusteringJustering avavav vätskevätskevätske--- ochochoch luftflödeluftflödeluftflöde

I många applikationer med rundsprutning är det
önskvärt att använda ett mycket lågt luftlocksflöde
för att minimera mönstrets hastighet och maximera
effektiviteten. Följ den här proceduren för att uppnå
mest effektiva sprutbilden.

1. Stäng fläktventilen genom att vrida ventilen helt
medurs. Detta styr det yttre luftflödet.

2. Stäng sönderdelningsventilen helt moturs och
öppna den sedan ett varv. Detta styr det inre
luftflödet.

3. Öppna ES-avstängningsventilen och justera
sedan pistolens luftinloppstryck för att hålla 45 psi
vid pistolintaget. LED-indikatorn bör förbli grön.

4. Slå av ES-strömbrytaren.
5. Anpassa vätsketrycket till pistolen för att uppnå

önskad vätsketrycksnivå.
6. Spruta ett provmönster för att kontrollera

sönderdelningsnivån.

• För att förbättra sönderdelningen,
öka inre luftflödet genom att vrida
sönderdelningsventilen medurs.

• Om mer luftflöde behövs, öka pistolens
inloppstryck.

7. För att minska storleken på sprutbilden, tillsätt
uteluft och öka luftflödet genom att öppna
fläktventilen.

8. När du är redo att börja spruta, vrid
ES-strömbrytaren till på.

RengöraRengöraRengöra luftlocketluftlocketluftlocket

Gör följande för att rengöra luftlocket:

1. Följ tryckavlastningsproceduren i din
elektrostatiska pistolhandbok.

2. Ta bort hållarringen och yttre luftlocket.
3. Lossa inre luftlocket för att ta bort inre luftlocket

och spridaren.
4. Blötlägg delarna i ett lämpligt lösningsmedel och

blås ut kanalerna med luft.
5. Om du misstänker att vissa kanaler är igensatta,

använd en skruvmejsel för att lirka av spridaren
från det inre luftlocket för att kontrollera de inre
vätskeflödeskanalerna.

6. Använd ett tunt verktyg för att bända avskiljaren
från det inre luftlocket för att exponera de inre
luftflödeskanalerna. Var mycket noga med att
inte skada eller förvränga kanterna av delarna.

7. Kontrollera efter rengöring att alla o-ringar är på
plats. Sätt ihop luftlocket igen.
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California Proposition 65

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565
BOENDEBOENDEBOENDE III KALIFORNIENKALIFORNIENKALIFORNIEN

VARNING:VARNING:VARNING: Cancer och reproduktiva skador — 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.
Brister i hus, handtag, krok, intern kraftförsörjning och omformare (utom turbinlager) repareras eller byts ut under
36 månader från försäljningsdatum. 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 GÄLLERGÄLLERGÄLLER 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 några överträdelser av 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 överträdelser av 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.

UTÖKAT GARANTIÅTAGANDE
Parterna vidgår att de har krävt att detta dokument, liksom alla dokument, meddelanden och rättsliga förfaranden
som har inletts, givits eller inletts i enlighet med detta eller som är direkt eller indirekt härom, upprättats på
engelska. 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
Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter. Information om patent finns på
www.graco.com/patents.

LäggLäggLägg enenen beställningbeställningbeställning genomgenomgenom attattatt kontakta din Graco-återförsäljare 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

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.

Information om patent finns på www.graco.com/patents.

Översättning av originalinstruktioner. This manual contains Swedish, MM 3A6829

GracoGracoGraco Headquarters:Headquarters:Headquarters: Minneapolis

InternationellaInternationellaInternationella kontor:kontor:kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. OCHOCHOCH DOTTERBOLAGDOTTERBOLAGDOTTERBOLAG ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINNEAPOLIS,MINNEAPOLIS,MINNEAPOLIS, MNMNMN 55440-144155440-144155440-1441 ••• USAUSAUSA

UpphovsrättUpphovsrättUpphovsrätt 2019,2019,2019, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. AllaAllaAlla GracosGracosGracos tillverkningsställentillverkningsställentillverkningsställen ärärär registreraderegistreraderegistrerade enligtenligtenligt ISOISOISO 9001.9001.9001.

www.graco.com
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