
Vejledning – dele

25N83625N83625N836 LilleLilleLille rundtrundtrundt sprøjtekitsprøjtekitsprøjtekit (8(8(8 mm)mm)mm) ogogog
25N83725N83725N837 MellemstortMellemstortMellemstort rundtrundtrundt sprøjtekitsprøjtekitsprøjtekit
(12(12(12 mm)mm)mm) 3A7417B

DA

KonverteringKonverteringKonvertering afafaf enenen ProProPro Xp™Xp™Xp™ elektrostatiskelektrostatiskelektrostatisk luftsprøjtepistolluftsprøjtepistolluftsprøjtepistol tiltiltil etetet rundtrundtrundt sprøjtemønster.sprøjtemønster.sprøjtemønster.
KunKunKun tiltiltil erhvervsmæssigerhvervsmæssigerhvervsmæssig brug.brug.brug.

VigtigeVigtigeVigtige sikkerhedsforskriftersikkerhedsforskriftersikkerhedsforskrifter
Læs alle advarsler og instruktioner i denne håndbog og i vejledningen
til Pro Xp™ elektrostatisk luftsprøjtepistol inden brug af udstyret.
Gem denne vejledning.

0,7 MPa (7,0 bar, 100 psi) Maksimalt
væskearbejdstryk
100 psi (0,7 MPa, 7,0 bar) maksimalt
luftarbejdstryk

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



RelateredeRelateredeRelaterede håndbøgerhåndbøgerhåndbøger

Hånd-Hånd-Hånd-
bogbogbog nr.nr.nr.

BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

3A2494 Pro Xp elektrostatisk luftsprøjtepistol

3A2495 Pro Xp elektrostatisk luftdrevet
sprøjtepistol

3A2496 WB100 isoleringssystem og Pro Xp 60
WB pistol

3A2497 WB3000 isoleringssystem og Pro Xp 60
AA WB pistol

333010 Pro Xp med automatisk luftsprøjtepistol

333011 Pro Xp automatisk AA sprøjtepistol

333012 Pro Xp automatisk vandbåren
luftsprøjtepistol og WB100
isolationssystem

333013 Pro Xp med automatisk vandbåren
AA-sprøjtepistol og WB3000
isoleringssystem

OversigtOversigtOversigt
Runde sprøjtesæt har et hvirvlende, langsomt, rundt,
kegleformet mønster for at opnå fremragende finish
og elektrostatisk omgreb. Denne ventilatorventil
kan bruges til at justere mønsterstørrelsen.
Runde sprøjtesæt fungerer bedst med en
produktionshastighed på lav til medium.

• Varenr.Varenr.Varenr. 25N836,25N836,25N836, lillelillelille mønstermønstermønster (8(8(8 mm)mm)mm)
Bruger dobbelt indvendigt og udvendigt
forstøvningsluftdesign for at opnå bedre
forstøvning ved lavt luftflow. Giver mindre mønstre,
mindre end 10 cm. Bedst til flowhastigheder under
227 g/min.

• Varenr.Varenr.Varenr. 25N837,25N837,25N837, mellemstortmellemstortmellemstort mønstermønstermønster (12(12(12 mm)mm)mm)
Bruger dobbelt indvendigt og udvendigt
forstøvningsluftdesign for at opnå bedre
forstøvning ved lavt luftflow. Giver mindre mønstre,
mindre end 15 cm. Bedst til flowhastigheder op til
340 g/min.

ElementElementElement BeskrivelseBeskrivelseBeskrivelse

FL Væskeflow

A1 Udvendigt luftflow

A2 Indvendigt luftflow
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Montering

MonteringMonteringMontering

ADVARSELADVARSELADVARSEL

BRANDBRANDBRAND--- OGOGOG EKSPLOSIONSFAREEKSPLOSIONSFAREEKSPLOSIONSFARE
For at forebygge brand og eksplosion skal du slukke
for elektrostatik og følge SkylningsprocedurenSkylningsprocedurenSkylningsproceduren i
håndbogen for din elektrostatiske pistol, før du
installerer dette sæt.

FAREFAREFARE III FORBINDELSEFORBINDELSEFORBINDELSE MEDMEDMED TRYKSATTRYKSATTRYKSAT UDSTYRUDSTYRUDSTYR
Dette udstyr forbliver under tryk, indtil trykket
fjernes manuelt. For at forhindre alvorlig
personskade fra væske under tryk, som f.eks.
væskesprøjt, skal du følge procedurenprocedurenproceduren forforfor
trykaflastningtrykaflastningtrykaflastning i håndbogen for din elektrostatiske
pistol, før du installerer dette sæt.

1. Skyl pistolen som beskrevet i håndbogen for din
elektrostatiske pistol.

2. Følg proceduren for trykaflastning i håndbogen
for din elektrostatiske pistol.

3. Fjern holderingen og lufthætten.
BEMÆRK:BEMÆRK:BEMÆRK: Udløs pistolen, mens du fjerner
dysen, for at hjælpe med at tømme pistolen
og forhindre, at eventuel tilbageværende
maling eller opløsningsmiddel kan trænge ind i
luftpassagerne.

4. Udløs pistolen, mens du fjerner væskedysen.
BEMÆRK:BEMÆRK:BEMÆRK: Brug silikonefrit fedt, varenr. 111265,
på den lille O-ring (4c). Undgå at bruge for meget
fedt. Undlad at smøre den ledende kontaktring
(4b).

5. Sørg for, at den ledende kontaktring (4b) og den
lille O-ring (4a) er korrekt placeret på den runde
sprøjtedyse (4). Smør den lille O-ring (4a) med
lidt smørelse.

6. Kontrollér, at elektrodenålen er fingerspændt.
7. Udløs pistolen, mens du installerer væskedysen

(4) med multifunktionsværktøjet, der følger med
pistolen. Spænd, indtil væskedysen sidder fast
i pistolløbet (1/8 til 1/4 omgang længere end
håndspændt).

8. Sørg for, at O-ringene (4c og 4d) er placeret
korrekt. Skub den indvendige lufthætte (3) hen
over elektroden, og skru den på dysen.

9. Tryk på den runde forstøver (3c) og montér
lufthætten (5). Montér holderingen (6) igen.
BEMÆRK:BEMÆRK:BEMÆRK: Enheder, der er markeret med en ★,
vises til orientering og er ikke inkluderet i sættet.

Figure 1 Rund sprøjtelufthætte, forstøver og
dyse

10. Test pistolmodstanden som beskrevet i
håndbogen for din pistol.
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Montering

JusteringJusteringJustering afafaf væskevæskevæske ogogog luftflowluftflowluftflow

I mange runde sprøjteapplikationer, er det ønskeligt,
at anvende en meget lav lufthætteflow for at minimere
mønsterhastigheden og maksimere effektiviteten.
Følg denne procedure for at opnå det mest effektive
mønster.

1. Luk ventilatorventilen ved at dreje ventilen så
langt som muligt med uret. Dette styrer den ydre
luftflow.

2. Luk forstøverventilen helt ved at dreje den mod
uret, og åbn den derefter ved at dreje den én
omgang. Dette styrer den indre luftflow.

3. Åbn for ES på on/off-ventilen, og juster derefter
pistolens luftindtagstryk for at opretholde 45 psi
ved pistolindtaget. LED-indikatoren skal forblive
grøn.

4. Sluk for ES på TÆND/SLUK-knappen.
5. Juster væsketrykket til pistolen for at opnå den

ønskede flowhastighed for væsken.
6. Foretag en sprøjtetest for at kontrollere

forstøvningsniveauet.

• For at forbedre forstøvningen øges det indre
luftflow ved at dreje forstøvningsventilen med
uret.

• Hvis der er behov for mere luftflow, øg
pistolens indtagstryk.

7. For at reducere mønsterstørrelsen skal du
tilføje luft udefra og øge luftflowet ved at åbne
ventilatorventilen.

8. Når du er klar til at begynde at sprøjte, skal du
dreje TÆND/SLUK-knappen på ES til on.

RengøringRengøringRengøring afafaf lufthættenlufthættenlufthætten

For at rengøre lufthætten, skal du gøre følgende:

1. Følg proceduren for trykaflastning i
brugervejledningen for din elektrostatiske
pistol.

2. Fjern holderingen og den udvendige lufthætte.
3. Skru den indvendige lufthætte af for at fjerne den

indvendige lufthætte og forstøveren.
4. Læg delene i blød i et kompatibelt

opløsningsmiddel og blæs passagerne fri
med luft.

5. Hvis du har mistanke om, at nogle passager er
tilstoppede, skal du bruge en skruetrækker til at
fjerne forstøveren fra den indre lufthætte for at
efterse de indre væskeflowspassager.

6. Brug et tyndt værktøj til at fjerne deflektoren fra
den indre lufthætte for at få adgang de indre
luftflowspassager. Vær meget forsigtig med ikke
at beskadige eller forvrænge kanterne på delene.

7. Efter rengøring skal du kontrollere, at alle O-ringe
er placeret korrekt. Saml lufthætten igen.
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California Proposition 65

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565
CALIFORNIACALIFORNIACALIFORNIA RESIDENTSRESIDENTSRESIDENTS

ADVARSEL:ADVARSEL:ADVARSEL: Cancer og skader på forplantningsevnen — www.P65warnings.ca.gov.
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GracosGracosGracos StandardgarantiStandardgarantiStandardgaranti

Graco garanterer, at alt udstyr, der henvises til i dette dokument, og som er fremstillet af Graco, og som bærer
Gracos navn, er fri for materiale- eller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges til den oprindelige køber med
anvendelse for øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller begrænsede garantier, der måtte blive
udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver
del af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Imidlertid vil enhver mangel i løb, håndtag, aftrækker,
krog, indvendig strømforsyning og generator (undtagen turbinelejer) blive repareret eller udskiftet i seksogtredive
måneder fra salgsdato. Denne garanti gælder kun, når udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til
de af Graco anbefalede, skriftlige anvisninger.
Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for, almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl,
beskadigelse eller slitage, der skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion,
utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld, ukorrekte tekniske indgreb eller udskiftning
med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig endvidere intet ansvar for funktionsfejl,
beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner,
tilbehør, udstyr eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion,
fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er
leveret af Graco.
Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes franko til en autoriseret
Graco-forhandler til bekræftelse af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco
reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden beregning. Udstyret vil derefter blive sendt franko til den
oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen materiale- eller fabrikationsfejl,
vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejdsløn og forsendelse.
DENNEDENNEDENNE GARANTIGARANTIGARANTI ERERER DENDENDEN ENESTE,ENESTE,ENESTE, OGOGOG DENDENDEN TRÆDERTRÆDERTRÆDER III STEDETSTEDETSTEDET FORFORFOR ENHVERENHVERENHVER ANDENANDENANDEN GARANTI,GARANTI,GARANTI, DETDETDET
VÆREVÆREVÆRE SIGSIGSIG UDTRYKKELIGUDTRYKKELIGUDTRYKKELIG ELLERELLERELLER STILTIENDE,STILTIENDE,STILTIENDE, HERUNDERHERUNDERHERUNDER MENMENMEN IKKEIKKEIKKE BEGRÆNSETBEGRÆNSETBEGRÆNSET TILTILTIL GARANTIGARANTIGARANTI OMOMOM
SALGBARHEDSALGBARHEDSALGBARHED ELLERELLERELLER GARANTIGARANTIGARANTI OMOMOM EGNETHEDEGNETHEDEGNETHED TILTILTIL ETETET BESTEMTBESTEMTBESTEMT FORMÅL.FORMÅL.FORMÅL.
Gracos eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor
beskrevet. Køberen accepterer, at denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset
til, erstatning for utilsigtet eller følgemæssig driftstab, mistet omsætning, personskade eller tingsskade eller
noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges inden to (2) år fra
købsdatoen.
GRACOGRACOGRACO GIVERGIVERGIVER INGENINGENINGEN GARANTIGARANTIGARANTI OGOGOG FRASIGERFRASIGERFRASIGER SIGSIGSIG ENHVERENHVERENHVER STILTIENDESTILTIENDESTILTIENDE GARANTIGARANTIGARANTI OMOMOM SALGBARHEDSALGBARHEDSALGBARHED
OGOGOG EGNETHEDEGNETHEDEGNETHED TILTILTIL ETETET BESTEMTBESTEMTBESTEMT FORMÅLFORMÅLFORMÅL III FORBINDELSEFORBINDELSEFORBINDELSE MEDMEDMED TILBEHØR,TILBEHØR,TILBEHØR, UDSTYR,UDSTYR,UDSTYR, MATERIALERMATERIALERMATERIALER
ELLERELLERELLER KOMPONENTER,KOMPONENTER,KOMPONENTER, DERDERDER SÆLGESSÆLGESSÆLGES AF,AF,AF, MENMENMEN IKKEIKKEIKKE ERERER FREMSTILLETFREMSTILLETFREMSTILLET AFAFAF GRACO.GRACO.GRACO. Sådanne genstande,
der sælges men ikke er fremstillet af Graco (f.eks. elektromotorer, kontakter, slanger osv.), er omfattet af sådanne
eventuelle garantier, som ydes af producenterne af disse genstande. Graco vil i rimeligt omfang bistå køberen i
forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser.
Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, utilsigtede, særlige eller
følgemæssige skader som følge af Gracos levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge af leverance,
ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i forbindelse hermed, uanset om sådanne
skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Gracos side eller andre forhold.
FOR GRACO-KUNDER I CANADA
Parterne anerkender, at de har krævet, at nærværende dokument samt alle dokumenter, varsler og søgsmål, der
er tiltrådt, givet eller indledes som følge heraf eller direkte eller indirekte i forbindelse hermed, udfærdiges på
engelsk. 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.

OplysningerOplysningerOplysninger omomom GracoGracoGraco
For at få de seneste nyheder om Gracos produkter bedes du besøge www.graco.com. For patentoplysninger, se
www.graco.com/patents.

SådanSådanSådan afgivesafgivesafgives enenen ordre:ordre:ordre: Kontakt din Graco-forhandler, eller ring for at få oplyst nærmeste forhandler.
Tlf.:Tlf.:Tlf.: +1 612-623-6921 ellerellereller gratis:gratis:gratis: 1-800-328-0211 Fax:Fax:Fax: 612-378-3505

Dette dokument - såvel tekst som illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for
offentliggørelsen heraf.

Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

For patentoplysninger, se www.graco.com/patents.

Originale instruktioner. Denne manual indeholder engelsk, MM 3A6829

GracoGracoGraco hovedkvarterer:hovedkvarterer:hovedkvarterer: Minneapolis

InternationaleInternationaleInternationale kontorer:kontorer:kontorer: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. OGOGOG DATTERSELSKABERDATTERSELSKABERDATTERSELSKABER ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINNEAPOLISMINNEAPOLISMINNEAPOLIS MNMNMN 55440-144155440-144155440-1441 ••• USAUSAUSA

CopyrightCopyrightCopyright 2019,2019,2019, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. AlleAlleAlle GracosGracosGracos produktionsstederproduktionsstederproduktionssteder ererer certificeredecertificeredecertificerede iht.iht.iht. ISOISOISO 9001.9001.9001.

www.graco.com
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