
Előírások - Részegységek 
 
 
 
FRP Gél- és szálszóró berendezés 
 
 
Alacsony károsanyag kibocsátású belső/külső keverésű gélköpeny- és szálszórók. Alkalmazása 
lehetséges gyantával és katalizátorral, veszélyes és nem veszélyes helyszíneken. 
Kizárólag hivatásos felhasználók számára. 

 
Biztonsági előírások 
Olvassa el az ebben és az összes többi használati utasításban található figyelmeztetéseket és 
előírásokat. Tartsa be az összes előírást. 

 
A termékekre vonatkozó maximális üzemi nyomás értékekről és hatósági engedélyekről 
információkat a 4. Oldalon talál. A szabadalmi információkért látogasson el a 
www.graco.com/patents honlapra. 
 

 

 VIGYÁZAT 

 

TŰZ ÉS ROBBANÁSVESZÉLY 
A rendszerben maradt olaj reakcióba léphet a katalizátorral, és tüzet vagy robbanást idézhet elő. 
• Öblítse ki az első használat előtt. 
• A rendszer kiöblítése előtt ne töltsön katalizátort a katalizátor tartályba. 

 
 

 

 

  

Gém rendszeres Falra szerelt rendszer Kocsira szerelt rendszer 



 
 
Kapcsolódó használati utasítások 
 
A használati utasítások elérhetőek a  www.graco.com honlapon. Az angol nyelven elérhető, az egyes komponensekről 
szóló használati utasítások a következők: 
 
Használati utasítás Leírás 

3A0232  Az RS™ Pisztollyal kapcsolatos előírások - Alkatrészek 

3A2313  U-tömítések pumpákhoz 

3A2315 NXT® Levegőmotor FRP-hez 

308981 Levegőműködtetésű membránpumpák 

309524 A Viscon HP fűtőegységgel kapcsolatos előírások 

307363 A Viscon® fűtőegységgel kapcsolatos előírások 

313541 A DataTrak átalakító készlettel kapcsolatos előírások 

308370 Az ASME és CE által engedélyezett nyomótartállyal kapcsolatos előírások (Mosópumpa 
nyomótartály) 

 

 
Hatósági engedélyek 
	  

   
 

Az FRP szóró rendszerek használata veszélyes környezetben csak abban 
az esetben megengedett, ha az alapmodell, az összes kiegészítő és 
felszerelés megfelel a helyi, országos és nemzetközi szabályoknak. 
 
 
Alap FRP rendszer kiegészítők nélkül  

  

DataTrak™ Modul 

  
 

Megfelel az 3600 & 3610 SM 
ajánlásnak I Osztályba  1  
részlegbe D csoportba sorolt  
T3C Veszélyes helyszíneken 
való használatra. 

 

Kiegészítők Az engedélyekkel kapcsolatban tekintse meg a kiegészítőkről szóló 
használati utasításokat, amelyek a Kapcsolódó használati utasítások 
részben kerültek felsorolásra.  



Modellek 
 

Modell 

 

Keverési arány Kialakítás 

 

Belső 
keverésű 

Külső 
keverésű 

Gélszóró Szálszóró 

 

Magában foglalja 
a pisztolyt és a 
tömlő szettet  

Tömlőszett
hossza 

16R001 13:1 Kocsira szerelt  
  

 
 

7,6 m 

16R002 13.1 Kocsira szerelt 
 

 
 

 
 

7,6 m 

16R003 13:1 Gém rendszer  
 

 
  

7,6 m 

16R004 13:1 Gém rendszer 
 

  
  

7,6 m 

16R005 17:1 Kocsira szerelt  
  

 
 

7,6 m 

16R006 17:1 Kocsira szerelt 
 

 
 

 
 

7,6 m 

16R009 13:1 Kocsira szerelt  
  

 
 

10,7 m 

16R012 13:1 Kocsira szerelt  
  

 
 

15,2 m 

16R015 13:1 Kocsira szerelt  
  

  --- 

16R018 13:1 Gém rendszer  
  

 
 

7,6 m 

16R021 13:1 Gém rendszer  
  

 
 

10,7 m 

16R024 13:1 Gém rendszer  
  

 
 

15,2 m 

16R027 13:1 Gém rendszer  
  

  --- 

16R030 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi) 

 
  

 
 

7,6 m 

16R033 13:1 Falra szerelt 

(nincs kocsi) 

 
  

 
 

10,7 m 

16R036 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi) 

 
  

 
 

15,2 m 

16R039 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi) 

 
  

  --- 

16R044 13:1 Kocsira szerelt 
 

 
 

 
 

10,7 m 

16R047 13:1 Kocsira szerelt 
 

 
 

 
 

15,2 m 



16R050 13:1 Kocsira szerelt 
 

 
 

  --- 

16R053 13:1 Gém rendszer 
 

 
 

 
 

7,6 m 

16R056 13:1 Gém rendszer 
 

 
 

 
 

10,7 m 

16R059 13:1 Gém rendszer 
 

 
 

 
 

15,2 m 

16R062 13:1 Gém rendszer 
 

 
 

  --- 

16R065 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi)  

 
 

 
 

7,6 m 

16R068 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi)  

 
 

 
 

10,7 m 

16R071 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi)  

 
 

 
 

15,2 m 

16R074 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi)  

 
 

  --- 

16R079 13:1 Kocsira szerelt  
 

 
  

10,7 m 

16R082 13:1 Kocsira szerelt  
 

 
  

15,2 m 

16R085 13:1 Kocsira szerelt  
 

 
 

 --- 

16R088 13:1 Kocsira szerelt  
 

 
  

7,6 m 

16R091 13:1 Gém rendszer  
 

 
  

10,7 m 

16R094 13:1 Gém rendszer  
 

 
  

15,2 m 

16R097 13:1 Gém rendszer  
 

 
 

 --- 

16R100 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi) 

 
 

 
  

7,6 m 

16R103 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi) 

 
 

 
  

10,7 m 

16R106 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi) 

 
 

 
  

15,2 m 

16R109 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi) 

 
 

 
 

 --- 

16R114 13:1 Kocsira szerelt 
 

 
  

 10,7 m 



16R117 13:1 Kocsira szerelt 
 

  
  

15,2 m 

16R120 13:1 Kocsira szerelt 
 

  
 

 --- 

16R123 13:1 Kocsira szerelt 
 

  
  

7,6 m 

16R126 13:1 Gém rendszer 
 

  
  

10,7 m 

16R129 13:1 Gém rendszer 
 

  
  

15,2 m 

16R132 13:1 Gém rendszer 
 

  
 

 --- 

16R135 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi)  

  
  

7,6 m 

16R138 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi)  

  
  

10,7 m 

16R141 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi)  

  
  

15,2 m 

16R144 13:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi)  

  
 

 --- 

16R149 17:1 Kocsira szerelt  
  

 
 

10,7 m 

16R152 17:1 Kocsira szerelt  
  

 
 

15,2 m 

16R155 17:1 Kocsira szerelt  
  

 
 

--- 

16R158 17:1 Gém rendszer  
  

 
 

7,6 m 

16R161 17:1 Gém rendszer  
  

 
 

10,7 m 

16R164 17:1 Gém rendszer  
  

 
 

15,2 m 

16R167 17:1 Gém rendszer  
  

 
 

--- 

16R170 17:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi) 

 
  

 
 

7,6 m 

16R173 17:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi) 

 
  

 
 

10,7 m 

16R176 17:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi) 

 
  

 
 

15,2 m 

16R179 17:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi) 

 
  

 
 

--- 



16R184 17:1 Kocsira szerelt 
 

 
 

 
 

10,7 m 

16R187 17:1 Kocsira szerelt 
 

 
 

 
 

15,2 m 

16R190 17:1 Kocsira szerelt 
 

 
 

  --- 

16R193 17:1 Gém rendszer 
 

 
 

 
 

7,6 m 

19R196 17:1 Gém rendszer 
 

 
 

 
 

10,7 m 

16R199 17:1 Gém rendszer 
 

 
 

 
 

15,2 m 

16R202 17:1 Gém rendszer 
 

 
 

  --- 

16R205 17:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi)  

 
 

 
 

7,6 m 

16R208 17:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi)  

 
 

 
 

10,7 m 

16R211 17:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi)  

 
 

 
 

15,2 m 

16R214 17:1 Falra szerelt 
(nincs kocsi)  

 
 

  --- 

 
 
Kiegészítők 
 

   
 

Az FRP szóró rendszerek használata veszélyes környezetben csak 
abban az esetben megengedett, ha az alapmodell, az összes kiegészítő 
ás felszerelés megfelel a helyi, országos és nemzetközi szabályoknak. 

 
 
 
Az alábbi, a rendszertől függetlenül megvásárolható alkatrészek 
további funcionalitásokat tesznek lehetővé. A többségük felhasználó 
általi telepítést igényel; kérjük olvassa el a 20. oldalon található A 
rendszer összeállításáról szóló leírást, és tájékozódjon a követendő 
lépésekről. 
 

 
 
 
 
 



FIGYELMEZTETÉSEK 
 
Az alábbi előírások a berendezés összeállítására, használatára, földelésére, karban tartására és 
javítására vonatkoznak. A felkiáltójel általános figyelmeztetést jelent, a veszélyre utaló jelzések 
pedig folyamatfüggő kockázatokra utalnak. Amennyiben ezek a jelzések megjelennek a használati 
utasításban, kérjük vegye figyelmbe az itt leírtakat. Azon termékfüggő veszélyre utaló jelzések és 
figyelmeztetések, amelyek nincsenek leírva ebben a részben, feltűnhetnek a használati utasítás egyéb 
részeiben. 
 

 VIGYÁZAT 

 

TŰZ-ÉS ROBBANÁSVESZÉLY  
 
Éghető gázok, mint az oldószer és festék párák, begyulladhatnak vagy robbanást okozhatnak a 
munkaterületen. A tűz- és robbanásveszély megelőzéséhez: 
• Csak jól szellőztetett helyen használja a berendezést. 
• Küszöbüljön ki minden gyulladást okozó tényezőt, pl. jelző lámpák, cigaretta, hordozható elektromos 
lámpák és műanyag törlők (a sztatikus hatás miatt). 
• A munkaterületen ne legyen semmilyen szennyeződés, beleértve az oldószer maradványokat, rongyokat 
és benzint, kőolaj származékokat. 
• Ne dugjon be a konnektorba, illetve ne húzzon ki semmit a konnektorból, valamint ne kapcsoljon fel vagy 
le áram- vagy fénykapcsolókat, ha a munkaterületen éghető gázok vannak. 
• Gondoskojon az összes, a munkaterületen található berendezés leföldeléséről. Olvassa el a Földelésről 
szóló előírásokat. 
• Csak földelt tömlőket használjon. 
• Tartsa szorosan a pisztolyt egy leföldelt vödör oldala felé amikor a vödörbe szórást végez. 
• Ha statikus kisülést vagy áramütést érzékel, azonnal függessze fel a berendezés használatát, és ne 
használja addig, ameddig nem azonosította és javította ki a problémát. 
• Tartson egy működőképes, hatályos előírásoknak megfelelő tűzoltó készüléket a munkaterületen. 

 

 

BŐRSÉRÜLÉS VESZÉLYE 
 
A szóróeszközökből, lyukas tömlőkből vagy törött alkatrészekből kiömlő magasnyomású folyadék 
bőrsérülést okozhat. Esetleg csak egyszerű vágásnak tűnhet, de komoly veszélyt jelent, amely akár 
amputációhoz vezethet. Azonnal forduljon orvosi segítségért. 
• Használja a ravasz biztosítókart, amikor nem végez szórást. 
• Ne tartsa a szóróeszközt senkinek semmilyen testrésze felé. 
• Ne tartsa a kezét a folyadék kimenetnél. 
• Ne próbálkozzon kézzel, bármely testrészével, kesztyűvel vagy ronggyal elállítani a szivárgást . 
• Ha már nem használja az eszközt, valamint a berendezés tisztítását, ellenőrzését vagy karbantartását 
megelőzően kövesse a Nyomásmentesítési Folyamatot. 
• A berendezés használatát megelőzően erősítsen meg minden folyadékösszeköttetést. 
• Naponta ellenőrizze a tömlőket és szorítókat. Azonnal cserélje ki az elhasználódott vagy sérült 
alkatrészeket. 
 

 

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE  
 
A berendezést le kell földelni. A rendszer nem megfelelő földelése, beindítása vagy használata áramütést 
okozhat. 
• Kapcsolja ki a fő áramkapcsolót mielőtt eltávolítja a kábeleket, vagy mielőtt megkezdi a berendezés 
karbantartását. 
• Csak földelt energia ellátáshoz csatlakoztassa. 
• Az elektromos vezetékezést szakképzett műszerésznek kell végeznie, és meg kell felelnie az összes helyi 
szabályozásnak. 
 

 
 
 



 VIGYÁZAT 

 

MÉRGEZŐ FOLYADÉKOKBÓL VAGY GÁZOKBÓL EREDŐ VESZÉLY 
 
A mérgező folyadékok vagy gázok komoly sérülést vagy halált okozhatnak, ha a szembe vagy 
bőrre fröccsennek, a légutakba vagy a nyelőcsőbe kerülnek: 
• Olvassa el az anyagbiztonsági adatlapokat (MSDS) hogy tisztába kerüljön az Ön által használt 
folyadékhoz kapcsolódó veszélyekkel. 
• Tartsa a veszélyes folyadékot megfelelő tárolóeszközben, és az előírások alapján kezelje azokat. 

 

 
 SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS 
 
A munkaterületen a berendezés használata vagy javítása során megfelelő védőfelszerelést kell 
viselnie, amely megvédi a komoly sérülésektől, beleértve a látás- és hallássérülést, mérgező gázok 
belégzését és égési sérüléseket. A felszerelés legalább a következőket foglalja magában: 
• Látás- és hallásvédő. 
• A folyadék vagy oldószer gyártója által előírt légzőkészülék, védőruházat és kesztyű. 

 

MOZGÓ ALKATRÉSZEKBŐL SZÁRMAZÓ VESZÉLY 
 
A mozgó alkatrészek becsíphetik, megvághatják vagy levághatják az ujjakat és más testrészeket. 
• Maradjon távolabb a mozgó alkatrészektől. 
• Ne használja a berendezést, ha a védő vagy fedél el van távolítva. 
• A nyomás alatt lévő berendezések előzetes figyelmeztetés nélkül működésbe léphetnek. A 
berendezés ellenőrzése, mozgatása vagy javítása előtt végezze el a Nyomás mentesítési 
Folyamatot és szüntesse meg az energia ellátást. 

 

A BERENDEZÉS HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VESZÉLY  
 
A helytelen használat halált vagy súlyos sérülést okozhat. 
•Ne üzemeltesse a berendezést ha fáradt, vagy gyógyszeres illetve alkoholos befolyásoltság alatt 
áll. 
• Ne lépje túl a legalacsonyabb értékre bejegyzett alkatrész esetében érvényes maximális üzemi 
nyomásra és hõmérsékletre vonatkozó elõírásokat. Tekintse meg a Műszaki adatok részt 
bármelyik használati utasításban. 
• Olyan folyadékokat és oldószereket használjon, amelyek  kompatibilisek a berendezés velük 
érintkező alkatrészeivel. Tekintse meg a Műszaki adatok részt bármelyik használati utasításban. 
Olvassa el a folyadék és oldószer gyártójának figyelmeztetését. Az anyaggal kapcsolatos teljeskörű 
információért kérje el a biztonságtechnikai adatlapokat (MSDS) a forgalmazótól vagy 
kiskereskedõjétõl . 
• Ne hagyja el a munkaterületet addig, amíg a berendezés energia ellátása tart vagy az nyomás alatt 
áll. Kapcsoljon ki minden berendezést és ha már nem használja, kövesse a Nyomás mentesítő 
folyamatot. 
• Naponta ellenőrizze a berendezést. Csak az eredeti gyártói pótalkatrészekkel cserélje vagy javítsa 
az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket. A cserét végezze el azonnal ha hibát észlel. 
• Ne alakítsa át vagy módosítsa a berendezést.  Az átalakítások vagy módosítások érvénytelenné 
tehetik  hatósági engedélyeket és veszélyt jelenthetnek a biztonságra. 
• A berendezést használja a rendeltetésének megfelelően. Kérjen információt a forgalmazójától. 
• A tömlőket és kábeleket fektesse le távol a közlekedési útvonalaktól, éles szegélyektől, mozgó 
alkatrészektől és forró felületektől. 
• Ne hurkolja vagy hajlítsa be a tömlőket és ne próbálja a tömlőknél fogva húzni a berendezést. 
• Tartsa távol a munkaterülettől a gyermekeket és az állatokat. 
• Tartsa be az összes kapcsolódó biztonsági előírást. 

 

 

ÉGÉSVESZÉLY 
 
A berendezés felszíne és a felhevített folyadékok nagyon forróvá válhatnak a használat során. A 
komoly égési sérülések elkerüléséhez: 
• Ne érjen hozzá a forró folyadékhoz vagy berendezéshez. 
 

 
 
 
 
Metil etil keton peroxid (MEKP) biztonsági információ 



 

 
Fontos biztonsági információk a metil etil keton 
peroxidról (MEKP) 
 
Az alábbi résznek bármilyen, az MEKP-vel használatos berendezésről szóló használati utasításban a “Figyelmeztetések” 
rész után kell következnie (10-11. oldal). 
 
Az MEKP a kereskedelemben használatos, veszélyesnek számító anyag. Az “instabil” (reaktív) vegyi anyagok megfelelő 
kezelése komoly kihívást jelent a műanyagipar számára. Az MEKP erősen reaktív természete egyrészt nagy értéket jelent 
a műanyagiparnak a poliészter gyanták és gélköpenyek megkötési reakciójának előidézése miatt, másrészt veszélyeket 
rejt magában, ezért fokozott figyelmet és óvatosságot igényel a tárolása, szállítása, kezelése, feldolgozása és eltávolítása.  
 
A dolgozókat teljes körűen tájékoztatni kell az MEKP nem megfelelő kezeléséből eredő veszélyekről, különösen amelyek 
a szennyeződésekből és hőhatásból erednek. Részletes utasításokkal kell ellátni őket a laminálási tevékenység során 
használt MEKP és egyéb veszélyes anyagok megfelelő tárolásával, használatával és eltávolításával kapcsolatban.  
 

     
 

Az MEKP éghető és potenciálisan robbanásveszélyes, valamint kárt okozhat a szemben és a bőrben. 
Olvassa el az anyag gyártója által leírt figyelmeztetéseket és anyagbiztonsági adatlapokat (MSDS) 
hogy tudatában legyen az MEKP-hez kapcsolódó specifikus veszélyeknek és elővigyázatossági 
intézkedéseknek. 
A szennyezett MEKP robbanásveszélyessé válhat. Előzze meg az MEKP más anyagokkal való 
szennyeződését, nem kizárólagosan beleértve  a poliészter túlszórást, polimerizáció-gyorsítókat és –
elősegítőket, és a nem rozsdamentes anyagokat. Kis mértékű szennyeződés is robbanásveszélyessé 
teheti az MEKP-t. A reakció lehet hogy lassan kezdődik, és a hő fokozatosan képződik, de tüzet vagy 
robbanást eredményezhet. Ez a folyamat pár percig, vagy akár pár napig is tarthat. 
Az MEKP-t ért hő, vagy a szennyeződés miatti reakcióból fakadó hőképződés elérheti az úgynevezett 
Öngyorsító Dekompozíciós Hőmérsékletet (SADT), amely tüzet vagy robbanást eredményezhet. A 
kiömlött anyagot maradéktalanul el kell távolítani. A kiömlés az öngyulladási pontig is felhevülhet. 
Az eltávolítást a gyártói előírásoknak megfelelően végezze. 
 
Az MEKP-t hűvös, száraz és megfelelően szellőztetett területen tárolja, az eredeti tárolóeszközben,  
közvetlen napfénytől és egyéb vegyi anyagoktól elzártan. Határozottan javasolt hogy a tárolási 
hőmérséklet 86° F (30° C) alatt maradjon. A hő megnöveli a robbanásveszélyes bomlástermékek 
képződésének esélyét. Tartsa magát a NFPA 432 szerves peroxide tárolásra vonatkozó szabályokhoz. 
Tartsa távol az MEKP-t hőtől, szikrától és nyílt lángtól. 
A jelenlegi katalizátorok előre be vannak keverve és nem kell higítót adni hozzájuk. A Graco 
határozottan javasolja, hogy ne használjon higítókat. A higítók növelik annak az esélyét, hogy 
szennyeződés kerüljön a katalizátor rendszerbe. Soha ne higítsa az MEKP-t acetonnal vagy egyéb 
oldószerrel, mert ez egy robbanákony, az ütődésre szélsőséges módon érzékeny összetételt 
eredményezhet. 
Csak a Graco által gyártott eredeti berendezést vagy annak megfelelő alkatrészeit használja a 
katalizátor rendszerben (pl.: tömlők, rögzítők, etc.), mert veszélyes kémiai reakció alakulhat ki az 
MEKP és a kicserélt alkatrész között. 
Az MEKP-vel való érintkezés elkerüléséhez megfelelő személyi védőfelszerelés (vegyi anyagokat 
nem áteresztő védőkesztyű, csizma, munkaruha és védőszemüveg) használata javasolt mindenkinek 
aki a munkaterületen dolgozik.  



     
 Poliészter gyanták és gélköpenyek, bevonatok 
 
Poliészter gyantát és gélköpenyt tartalmazó anyagok szórása 
esetén potenciálisan veszélyes pára, gőz és porlasztott 
részecskék keletkezhetnek. A belélegzés megelőzéséhez a 
munkaterületen gondoskodjon megfelelő szellőztetésről és 
légzőkészülékek használatáról. Olvassa el az anyag gyártója 
által írt figyelmeztetéseket és az anyag MSDS-eket hogy 
tisztában legyen a poliészter gyantákkal és gélköpenyekkel 
kapcsolatos specifikus veszélyekkel és elővigyázatossági 
intézkedésekkel. A poliészter gyantákkal és gélköpenyekkel 
való érintkezés elkerüléséhez megfelelő személyi 
védőfelszerelés (vegyi anyagokat nem áteresztő 
védőkesztyű, csizma, munkaruha és védőszemüveg) 
használata javasolt mindenkinek, aki a munkaterületen 
dolgozik. 

 
 

     
 Szórási és laminálási műveletek 
 
Azonnal távolítsa el az épületből a felhalmozódott 
túlszórást, FRP csiszolási hulladékokat, stb. Ha a hulladékot 
nem távolítják el megfelelő gyorsasággal, megnő a 
valószínűsége annak, hogy a kiömlött katalizátor tüzet okoz. 
Ha tisztító oldószerekre van szükség, olvassa el az anyag 
gyártója által írt figyelmeztetéseket és az anyag MSDS-eket 
hogy tisztában legyen a specifikus veszélyekkel és 
elővigyázatossági intézkedésekkel. (A Graco javasolja, hogy 
nem éghető tisztító oldószereket használjon.) 
 
A Graco javasolja, hogy tekintse meg az OSHA 
részeket (1910.94, 1910.106, 1910.107 és NFPA No. 
33, és NFPA No. 91) további útmutatásért. 

 

Fontos információk a két komponensű anyagokról 
 
 
 

Anyag öngyulladása 
 

  
 

Némely anyagok öngyulladóvá válhatnak, amennyiben túl 
vastag rétegben alkalmazzák őket. Olvassa el az anyag 
gyártója által írt figyelmeztetéseket és az anyag MSDS-eket . 

 
A gyanta és a katalizátor 
komponenseket tartsa elkülönítve 
egymástól 

 

   
 

A komponensek keresztszennyeződése léphet fel a kezelt 
anyagoknál a folyadék tömlőkön belül, amely súlyos sérülést 
vagy a berendezés komoly károsodását okozhatja. Hogy 
megakadályozza a berendezés folyadékkal érintkező 
alkatrészeinek kölcsönös szennyeződését, soha ne cserélje fel 
a katalizátor (általában MEKP) és a gyanta (általában 
poliészter gyanta vagy gélköpeny) alkatrészeket. 

 

Anyagok cseréje 
 
• Az anyagok cseréje során többször öblítse ki a 
berendezést a teljeskörű tisztaság eléréséhez. 
• Az öblítést követően mindig tisztítsa ki külön a 
folyadék bemeneti szűrőt. 
• Kérdezze meg az anyag gyártóját a vegyi 
kompatibilitásról. 

 

 
 



 
 

Áttekintés 
 
Az FRP gélszóró pigmentált, préselt, alacsony-VOC-jű, speciális gélköpenyek, valamint poliészter gyanták és vinil-észter 
vegyi anyagok szórására használt eszköz. Az FRP gélszóró eljuttatja a különálló katalizátor és gyanta anyagokat, és az 
üvegszálakat a pisztolyba. Belső keverésű rendszerek esetén, oldószert is juttat a pisztolyba hogy kitisztítsa a kevert 
anyagot. 
 
Tipikus alkalmazási területek 
 
• Tengerészet és vízi járművek 
• Medencék és gyógyfürdők 
• Fürdőszobai felszerelések 
• Szállítás 
• Korrózióvédelem 
• Megmunkált márvány 
 
 

   
 

Az FRP szóró rendszerek használata veszélyes 
környezetben csak abban az esetben megengedett, ha az 
alapmodell, az összes kiegészítő és felszerelés megfelel a 
helyi, országos és nemzetközi szabályozásoknak, 
előírásoknak. 
 
 



Komponensek beazonosítása 

 
 
Kód: 
A Kocsi 
B Levegőmotor 
C Gyantaadagoló Pumpa 
D Katalizátor Pumpa 
E Mosópumpa  (A képen a membránpumpa opció 
szerepel, de nyomótartályos opciók is elérhetőek)* 
(Csak belső keverésű rendszerek esetén) 
F Katalizátor Tartály 
G Gém (nincs az ábrán) 

H Levegőszabályozó panel 
J Fűtőegység (nincs az ábrán) 
K Földelőkábel (nincs az ábrán) 
L Gyanta tömlő szett tartó kampó (csak 25 ft és 35 
ft tömlő szettekhez) 
M Szórópisztoly 
N Levegő/Víz leválasztó (vásárló által biztosított) 
A képen egy kocsira szerelt rendszer látható  
membrán mosópumpával és külső keverésű 
gélszóró pisztollyal



 
Levegőszabályozó Panel 
 
Levegő bemenet (AA): préslevegős 
rácsatlakozás. 
 
Levegőszabályozó1 (AB): szabályozza  a gyanta 
pumpába jutó levegő nyomást. 
 
Levegő kimenet 1 (AC): Ez a préslevegő kiállás a 
gyanta pumpához. 
 
Nomásmérő óra 1 (AD): jelzi a levegőnyomást a 
gyanta pumpában. 
 
Levegőszabályozó 2 (AE): csak külső keverésű 
pisztolyok esetén: szabályozza a katalizátor 
porlasztási levegőt. Csak belső keverésű 
pisztolyok esetén: szabályozza a pisztoly mosás 
nyomását. 
Levegő kimenet 2 (AF): csak külső keverésű 
pisztolyok esetén: innen áll ki a katalizátor 
porlasztó levegő a pisztolyhoz . Csak belső 

keverésű pisztolyok esetén: kiállás a  
mosópumpához. 
 
Nyomásmérő óra 2 (AG): jelzi a 2-es szabályozó 
levegőnyomását. 
 
Levegőszabályozó 3 (AH): szabályozza a 
szóráskép határoló segédlevegőt™ (AAC™) a 
szórópisztolynál. 
 
Nyomásmérő óra 3 (AK): jelzi az AAC 
levegőnyomást. 
 
Levegő kimenet 3 (AM): Az AAC levegős kiállás 
szórópisztolyhoz. 
 
Levegő kimenet 4 (AN): Szálvágó levegő kiállás. 
Ezt a kimenetet az üzemben ledugózzák. A dugót 
el kell távolítani a vágó levegő igénybevételéhez. 
 
Légtelenítő szelep (AP): Préslevegő fő elzáró 
csap. 
 
 

 
 

Elülső rész Hátsó rész 

  
1.ábra: Levegőszabályozó panel komponensek  
 
Levegő kimenet 
szorító 

Belső keverésű 
szálszóró 

Külső keverésű 
szálszóró 

Belső keverésű 
gélszóró 

Külső keverésű 
gélszóró 
 

Levegő kimenet 2 
(AF) 3/8 cső 1/4 cső 3/8 cső 1/4 cső 
Levegő kimenet 3 
(AM) 1/4 cső 1/8 npt 3/8 cső 1/8 npt 
Levegő kimenet 4 
(AN) 3/8 cső 3/8 cső Csatlakoztatva Csatlakoztatva 

 
 
 
 



Levegőmotor és gyanta adagoló pumpa 
 
A levegőmotor hajtja a szórópisztolyba gyantát 
adagoló pumpát . 
 
Levegő bemenet (M): csatlakoztassa a 
levegőtömlőt a levegő bemenethez. 
 
Folyadékszűrő (N): eltávolítja a szennyeződéseket 
a folyadékból. 
 
Nyomás leengedő/keringtető szelep (P): leengedi 
a nyomást a tömlőben és a pisztolyban. 
 
Nyomás leengedő/keringtető folyadék kimenet 
(P1): helyezze a tartályt a folyadék kimenet alá vagy 
csatlakoztassa a folyadék tömlőt és vezesse vissza a 
gyanta tartályba 
 
Nyomás alatti folyadék kimenet a szűrőn (R): 
csatlakoztassa a folyadék tömlőt a Graco tömlőkhöz 
járó 1/4 npt(f) folyadék kimenet csatlakozóhoz. 
 
Folyadék bemenet (S): csatlakoztassa a folyadék 
szívótömlőt a 3/4 npt(m) folyadék bemenethez. 
 
DataTrak (T) (választható): az anyagkövetésre, 
rendszer diagnosztikára és pumpa túlfutás 
szabályozásra használt elektronikus nyomon követő 
eszköz. A DataTrak a levegőszabályozó panelen 
található. Olvassa el a NXT Levegőmotor használati 
utasítást a DataTrak irányítására és a rajta lévő 
jelzőkre vonatkozó részletekért. 
 

 
  

 

 

 

2.ábra 

 
 
 



Katalizátor pumpa 
 
A katalizátor pumpa katalizátort adagol a 
szórópisztolyba. 
 
Pumpakar (U): szabályozza a katalizátor áramlást. 
 
Keverési arányszabályozó gomb (V1): használja 
a zár/nyit pumpa pozíciót és állítsa be a gyanta-
katalizátor arányt. A legkönnyebben akkor állítható 
be a keverési arány amikor a pumpa a 
legalacsonyabb löketen üzemel. 
 
Forgási pont (V2): amikor a pumpa a beállított 
keverési arányra állítódik, ez a pont mozdulatlan 
marad. 
 
Magas nyomás leengedő szelep (W): a 
katalizátort a pisztolyba vezeti, vagy vissza a 
tartályba a nyomás leengedéséhez. Automatikusan 
leengedi a nyomást ha meghaladja a normal üzemi 
nyomást. 
 
Folyadék nyomás mérő (X): jelzi a katalizátor 
folyadék nyomást. 
 
Folyadék bemenet (Y): a katalizátor tartályból 
érkező folyadék bemeneti pontja. 
 
Folyadék bemenet golyóscsap (Y2): 
szabályozza a katalizátor áramlását a katalizátor 
pumpába. 
 
Visszakeringtető csatlakozó (Z): Nyaktömítés 
hiba esetén, a folyadék a visszakeringtető 
csatlakozóba, majd a katalizátor tartályba folyik. 
 
Folyadék kimenet (Z1): a folyadék bemeneti 
pontja a pisztolyba. 
 
Folyadék keringtető/magas nyomás leengedő 
(Z2): folyadék kimeneti pontja a katalizátor 
tartályba. 
 
Alacsony nyomás leengedőszelep (Z3): Csak 
külső keverésű rendszerek esetén. A katalizátort a 
pisztolyba vezeti, vagy vissza  tartályba a nyomás 
leengedéséhez. 
 

 
3. ábra: Katalizátor pumpa komponensek 
 



 
Mosópumpa rendszerek 
 
Membrán mosópumpa 
 
 
A membrán mosópumpa oldószert juttat a pisztolyba a 
kevert folyadékok kimosásához, és ezek pisztolyban 
való megkötődésének megelőzése céljából. Tekintse 
meg a 3. oldalon említett membrán pumpa használati 
utasítást a komponensek részletes leírásáért. 
 

Mosópumpa ASME és CE által engedélyezett 
nyomótartály 
 
A nyomótartály a beérkező levegő nyomását 
használja az oldószer eltávolítására a folyadék 
kimeneten keresztül. Tekintse meg az ASME és CE 
által engedélyezett, 3. oldalon említett nyomótartály  
használati utasítást a komponensek részletes 
leírásáért. 
 

 

 
4. ábra: Mosópumpa komponensek 
3/4 npt(f) Folyadék kimenet - 1/4 npt(f) Levegő 
bemenet 
 

Levegő bemenet -Töltősapka -Folyadék kimenet 
 

Oldószeres ASME nyomótartály 
 
A nyomótartály a beérkező levegő nyomását használja 
az oldószer továbbítására a folyadék kimeneten 
keresztül. Ellenőrizze, hogy az összekötőcső rá van 
szerelve a folyadék kimeneti csatlakozóra. 
 

 
 

 



A rendszer összeállítása 
 

   
 

A tűz-, robbanás- és elektromos áram által 
okozott veszély elkerülése érdekében, az FRP 
szóró rendszerek használata csak abban az 
esetben megengedett veszélyes helyszíneken, ha 
az összes kiegészítő ás felszerelés megfelel a 
helyi, országos és nemzetközi szabályoknak. 
Tekintse meg a 3. oldalon lévő Hatósági 
engedélyek részt. 
 
Az FRP szóró rendszerek használata veszélyes 
helyszíneken csak abban az esetben 
megengedett, ha az alapmodell, az összes 
kiegészítő ás felszerelés megfelel a helyi, 
országos és nemzetközi szabályoknak. Tekintse 
meg a 3. oldalon lévő Hatósági engedélyek részt. 
Ez a rész az FRP szóró rendszer összeállításának 
alapjait írja le. Részletes információért tekintse 
meg a különálló komponensek használati 
utasításait. 
 
Beindítás előtt 
 
• Ügyeljen arra, hogy az összes rendszer és 
komponens dokumentáció rendelkezésre álljon. 
 
• Tekintse meg a komponens használati 
utasításokat a specifikus komponens előírásokért. 
Az itt szereplő adatok csak az FRP 
összeszerelésére vonatkoznak. 
 
• Ügyeljen arra, hogy az összes kiegészítő 
megfelelően méretezett és nyomástűrő legyen a 
rendszerrel kapcsolatos előírásoknak megfelelően. 
A kiegészítők megvárásolhatóak a Graco-tól. 
 
A komponensekről szóló illusztrációk pusztán 
útmutatásként szolgálnak a rendszer 
komponensek és kiegészítők kiválasztásához és 
működtetéséhez. Lépjen kapcsolatba Graco 
disztribútorával, ha segítségre van szüksége egy, 
az Ön igényeinek megfelelő speciális rendszer 
megtervezéséhez. 
 
A helyszínre vonatkozó előírások  
 
Tekintse meg a 77. oldalon lévő Méretek részt a 
szerelési dimenziókért és helyigényért. 
 
 
 
 

Kocsira szerelt rendszerek 
 
• Úgy helyezze el az FRP szórót, hogy a 
levegőszabályozók és a katalizátor keverési arány 
szabályozó kar könnyen elérhetőek legyenek. 
 
• Ha gém rendszert használ, biztosítsa hogy 
elegendő hely áll rendelkezésre a szóró felett és 
körül a gém és árboc teljes kiengedéséhez. 
 
• Sík és vízszintes felületen helyezze el. 
 
 
Rendszer rögzítése (Csak a falra 
szerelt rendszerek esetén) 
 

   
 

A bőrsérülés kockázatának csökkentése céljából 
ügyeljen arra, hogy a rendszer nyomástalanítva legyen 
bármilyen pumpa vagy szórópisztoly szerelés előtt. 
Tekintse meg a Nyomás leengedő és Leállítási 
folyamatot a 26. oldalon. 
 
A működtetés és karbantartás megkönnyítéséhez 
ügyeljen arra, hogy a pumpa levegő bemenet, 
folyadék bemenet, és  folyadék kimenet kapcsolódási 
pontjai könnyen hozzáférhetőek legyenek. Szerelje a 
katalizátor tartályt a katalizátor pumpa fölé, 
érvényesítendő a gravitációs hatást. Biztosítsa hogy a 
konzol vízszintesen legyen felszerelve. 
 

 
Az ábrán egy rudat alkalmazó falra szerelt rendszer 
látható (16M670) 

Annak megelőzése céljából, hogy a rendszer lessen a 
falról és károsodást okozzon, ügyeljen arra, hogy a fal 
elbírja a pumpa, a rúdtartó, a tömlők és a kiegészítők 
súlyát, valamint a pumpa működése során fellépő 
nyomást. 

 



 
1. Rudat alkalmazó rendszerekhez 16M670: 

 
a. Használja a 4 csavart és csavaralátétet (nincs benne a 

csomagban) a 2 rúdtartó (A) falhoz rögzítéséhez.NO 
TIC 
b. Csavarja be a két felső rúdbilincshez tartozó csavarokat a 

katalizátor tartály rögzítő lemezébe, majd  tegye be és szorítsa 
meg az anyacsavarokat a rögzítő lemez és rúdbilincsek 
felerősítéséhez. 

 
c. Csavarja be a két alsó rúdbilincshez tartozó csavarokat a 

katalizátor tartály rögzítő lemezébe, majd  tegye be és szorítsa 
meg az anyacsavarokat a rögzítő lemez és rúdbilincsek 
felerősítéséhez. 

 
d. A 4 csavar és csavaralátét segítségével rögzítse a katalizátor 

tartályt a rögzítő lemezhez. 
 

e. A 4 csavar és csavaralátét segítségével rögzítse a pumpát a 
konzolhoz. 

 
 

2. Közvetlenül a falhoz rögzített (rudat nem alkalmazó) 
rendszerek: 

 
 
a. A 4 csavar, csavaralátét és anyacsavar segítségével rögzítse a 

katalizátor tartály konzolt a falhoz. 
 
b. A 4 csavar, csavaralátét és anyacsavar segítségével rögzítse a 

katalizátor tartályt a katalizátor tartály konzolhoz. 
 

 
c. A 4 csavar, csavaralátét és anyacsavar segítségével rögzítse a 

pumpa konzolt a falhoz. 
 
d. A 4 csavar, csavaralátét és anyacsavar segítségével rögzítse a 

pumpát a pumpa konzolhoz. 



A rendszer összeállítása 
 

A leszállítást követően a rendszer bizonyos 
alkatrészei instabilak lehetnek. Kövesse az alábbi 
előírásokat az egyes alkatrészek megfelelő 
összeállításához. 
 

2. Csatlakoztassa a fűtőegységet (amennyiben 
előírt): 
 

   

 

• A nem megfelelően összeállított vagy 
csatlakoztatott berendezés tűz-, robbanás- vagy 
áramütést okozhat. 
• Tekintse meg a 3. oldalon említett fűtőegység 
használati utasítást a részletes előírásokért és 
figyelmeztetésekért. 
• Az elektromos vezetékezést szakképzett 
műszerésznek kell végeznie és meg kell felelnie az 
összes helyi szabályozásnak. 
• A vezetékeknek, vezetékcsatlakozóknak, 
kapcsolóknak és elektromos elosztó paneleknek 
meg kell felelniük a tűzbiztos (robbanásbiztos) 
előrásoknak. 

 

1. Kizárólag a gém rendszerek esetén, először 
állítsa össze a tartólábakat: 

 
a. Amíg a rendszer a raklapon van, használja a 
szállítmányban szereplő hardvert a lábak alaphoz 
való illesztéséhez. A két hosszabb lábat a 
levegőszabályozó panel oldalához kell szerelni. 
 

 

 
a. Használja a szállítmányban lévő hardvert a 
fűtőegység rúdhoz való rögzítéséhez a lent látható 
módon. Úgy helyezze el a fűtőegységet hogy 
megkönnyítse a tömlő útját a pumpa és a fűtőegység 
között. 

 
b. Használjon egy targoncát a rendszer raklapról 
való felemeléséhez, távolítsa el a raklapot, aztán 
tegye a berendezést közvetlenül a földre 

b. Csatlakoztassa a fűtőegységet az elektromos 
csatlakozókhoz. Tekintse meg a 3. oldalon említett 
fűtőegység használati utasítást a részteles előírásokért 
és figyelmeztetésekért. 

 
 

 
 



3. Szerelje fel a membrán mosópumpát és nyomótartályt 
(amennyiben megrendelte). 
 
a. Használja a szállítmányban lévő hardvert a membrán 
pumpának vagy nyomótartálynak a kocsi alapjához való 
rögzítéséhez a rajta lévő lyukakon keresztül. 
 

6. Használja a szállítmányban lévő hardvert 
a rovingszál tartó rúdhoz való rögzítéséhez. 
Szerelje a felső rúdbilincset az alacsonyabb 
gémkar fölé a lent látható ábrának 
megfelelően (amennyiben megrendelte). 
 

 

 

b. Használja a szállítmányban lévő szerelvényeket az oldószer 
tartálynak a kocsi alapjához való rögzítéséhez. 

 

4. Szerelje fel a DataTrak Fejlesztési Készletet (amennyiben 
megrendelte). Kövesse a 3. oldalon említett DataTrak használati 
utasításban lévő részletes előírásokat. 
 
5. A lent látható módon állítsa össze a gémet aztán csúsztassa a 
gémet a rúdra (amennyiben megrendelte). 
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Földelés FRP szóró földelése  

   
 

A berendezést le kell földelni a statikus 
kisülések és áramütés által okozott kockázat 
csökkentése céljából, mivel begyújthatják 
vagy felrobbanthatják a gázokat. 
A nem megfelelő földelés áramütést 
okozhat. A földelés elvezeti az elektromos 
áramot. 

 

MEGJEGYZÉS: Minden külső keverésű 
szóróhoz jár egy földelő bilincs, amely a szórót 
a füldelési ponthoz köti. A belső keverésű 
rendszerekhez járó kiegészítők közé tartozik 
egy második földelő bilincs, amely a 
mosópumpát rögzíti a kocsihoz. 
 
1. Ellenőrizze, hogy a földelőcsavar szorosan a 
levegőmotorhoz legyen rögzítve. 
Csatlakoztassa a földelőkábel másik végét a 
földelési ponthoz. 
 

Általános földelési javaslatok 
 
Pumpa: használja a földelő kábelt és a 
bilincset (a csomag része). 
Csatlakoztassa a földelő bilincset a 
földelési ponthoz. 
 
Levegő és folyadék tömlők: csak az 
elektromosan vezetőképes  tömlőket 
használjon. 
  

5. ábra: Földelőkábel 

 
Szórópisztoly: megfelelően leföldelt 
folyadéktömlőhöz és pumpához 
csatlakoztassa. 
 
Folyadék tartály: kövesse a helyi 
szabályozást. 
Szórás tárgya: kövesse a helyi 
szabályozást. 
 
Öblítés során használt oldószer 
vödrök: kövesse a helyi szabályozást. 
Csak földelt felületre helyezett, vezető 
fémből készült vödröt használjon. Ne 
helyezze a vödröt nem vezető felületre, 
mint pl. papír vagy karton, amelyek 
megszakítják a földelés folytonosságát. 

2. Kizárólag belső keverésű rendszerek esetén földelje le 
a mosópumpát. 
 
a. Csak a  membrán mosópumpák esetén, csatlakoztassa a 
második földelő bilincs egyik végét a mosópumpa földelő 
felületéhez. Olvassa el a 3. oldalon említett membrán 
pumpa használati utasítást a földeléssel kapcsolatos 
részletekért. 

 
b. Csatlakoztassa a földelőbilincs másik végét a kocsihoz. 

 
3. Használjon egy ellenállásmérőt annak ellenőrzéséhez, 
hogy az összes komponens földelve legyen. 
 
4. Ha fali elektromos dugaljzatot használ a fűtőegység 
meghajtásához, a helyi szabályozásnak megfelelően 
végezze el az elektromos csatlakozók földelését. 
 
5. Kocsira szerelt rendszerek esetén: Csatlakoztassa a 
második földelőbilincs másik végét a kocsihoz. 
Falra szerelt rendszerek esetén: Csatlakoztassa a második 
földelőbilincs másik végét a földelési ponthoz. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
A folyadék- és levegőtömlők 
csatlakoztatása 
 

 
2. Csatlakoztassa a pisztoly tömlő szett AAC 
levegőtömlőjét a levegőszabályozó panel 3-
as levegő kimenetéhez (AM). Olvassa el a 
pisztolyról szóló használati utasítást az AAC 
levegőtömlők beazonosításához. 
 
3. Kizárólag külső keverésű szórók esetén: 
Csatlakoztassa a 2-es levegő kimenethez 
(AF) tartozó levegőtömlőt a pisztoly porlasztó 
levegőtömlőjéhez. 
Kizárólag belső keverésű szórók esetén: 
Csatlakoztassa a 2-es levegő kimenethez 
(AF) tartozó levegőtömlőt a mosópumpa 
levegő bemenetéhez. Lásd: 17. Oldal, 4. 
ábra. 
 
4. Kizárólag szálszóró rendszerek esetén: 
Távolítsa el a ledugózást aztán 
csatlakoztassa a pisztoly tömlő szett 
szálszóró levegő tömlőjét (0.375 in. cső) a 
szálvágó levegő rögzítőhöz (AN) a 
levegőszabályozó panelen. 
 
5. Ellenőrizze, hogy a légtelenítő szelep (AP) 
zárva van (függőleges helyzetben áll), aztán 
csatlakoztassa a levegő tömlőt a 
levegőszabályozó panel levegő bemenetéhez 
(AA). 

  

  

A rendszerben maradt olaj reakcióba léphet a 
katalizátorral, és tüzet vagy robbanást idézhet elő. 
• Öblítse ki az első használat előtt. 
• A rendszer kiöblítése előtt ne töltsön katalizátort a 
katalizátor tartályba. 

 

MEGJEGYZÉS: A pisztoly tömlő szett 
csatlakoztatásakor, a szett kezdeti végét a 
pisztolyhoz kell csatlakoztatni, a másik végét pedig 
a szóróhoz. A szett kezdeti vége az, amelyik több 
rugalmas tömlővel rendelkezik. Olvassa el a 
pisztolyról szóló használati utasítást a tömlő szett 
csatlakoztatásával és a tömlők beazonosításával 
kapcsolatos részletekért. 
 
Levegő csatlakozás 
 
1. Ellenőrizze, hogy a levegőszabályozó panelen 
az 1-es levegő kimenetből (AC)  a levegőtömlők 
csatlakoztatva vannak a levegőmotor levegő 
bemenetéhez (M). Lásd: 15. oldal, 2. és 6. ábra. 

Elülső rész Hátsó rész 

 
 

6. ábra: levegőszabályozó panel komponensek  

Levegő kimenet 
rögzítő részletei 

Belső keverésű 
szálszóró  

Külső keverésű 
szálszóró 

Belső keverésű 
gélszóró 

Külső keverésű 
gélszóró 
 

Levegő kimenet 2 
(AF) 

3/8 cső 1/4 cső 3/8 cső 1/4 cső 
Levegő kimenet 3 
(AM) 1/4 cső 1/8 npt 3/8 cső 1/8 npt 
Levegő kimenet 4 
(AN) 3/8 cső 3/8 cső Csatlakoztatva Csatlakoztatva 

 

 



Gyanta pumpa és opcionális 
fűtőegység kapcsolódások 

Katalizátor pumpa folyadék 
csatlakozók 

 

MEGJEGYZÉS: Lásd:16. oldal, 3. Ábra 
 
11. Ellenőrizze, hogy a nyomás 
leengedő/keringtető szelep (W) nyomás 
leengedő helyzetbe van állítva (vízszintes 
helyzetben áll). 
 

 
 

7. ábra 8. ábra: Katalizátor pumpa 
nyomásleengedő szelep 

 
6. Ellenőrizze, hogy a nyomás leengedő/keringtető 
szelep (P) nyomás leengedő helyzetbe van állítva. 
 
7. Helyezzen egy hulladéktartályt a folyadék kimenet 
alá, aztán távolítsa el a pumpa folyadék bemeneti 
fedőt. Ürítse ki a teszt olajat.. 
 
8. Csatlakoztassa a gyanta szívó tömlőt a gyanta 
pumpa 3/4 nptm-es folyadék bemenetéhez (S). 
Helyezze a szívótömlő másik végét a gyanta 
tartályba. 
 
9. Kizárólag nem fűtött rendszerek esetén: 
Csatlakoztassa a pisztoly tömlő szett gyanta 
tömlőjét a gyanta pumpa 1/4 nptf-es folyadék 
kimenetéhez (R). A folyadék kimenet szűkítő a 
Graco tömlő szett része. 
Kizárólag fűtött rendszerek esetén: Csatlakoztassa 
a pisztoly tömlő szett gyanta tömlőjét a fűtőegység 
kimenetéhez. Ellenőrizze, hogy a gyanta pumpa 
kimenetet a fűtőegység bemenethez csatlakoztató 
folyadéktömlő fel legyen szerelve és 
biztonságosnak bizonyuljon. Ezt a tömlőt már a 
gyárban csatlakoztatják. 
 
10. Csatlakoztassa a gyanta keringtető tömlőt a 
nyomás leengedő/keringtető tömlőhöz (P1) és 
vezesse a  gyanta tartályba. 

 
12. Csatlakoztassa a pisztoly tömlő szett 
katalizátor tömlőjét a katalizátor kimenetéhez (Z1). 
 



 
Mosópumpa csatlakozók (amennyiben 
vannak) 
 
MEGJEGYZÉS: Olvassa el a Mosópumpa rendszerek 
komponenseinek beazonosításáról és a csatlakozási pontokról 
szóló rész a  17. oldalon. 
 
13. Csatlakoztassa a levegőszabályozó panelen található 
mosópumpa levegőtömlőt a membrán pumpához vagy a 
nyomótartály levegő bemenethez. 
 
14. Csatlakoztassa a mosópumpa tartály oldószer szívócsövét a 
mosópumpa  folyadék bemenetéhez. 
 
15. Csatlakoztassa a pisztoly tomlő szett oldószer tömlőjét a 
mosópumpa folyadék kimenetéhez. 
 
Pisztoly csatlakozók 
 
16. Kizárólag 25 ft és 35 ft tömlő szettek esetén: Helyezze a tömlő 
szettben található gyanta tömlő tekercset a rúdon lévő kampóra. 
Rögzítse a csomagban található gumikötelekkel. A kampót a tömlő 
szett közepén kell átvezetni. 
 
17. Rögzítse a tömlő szett kezdeti végén található kapcsolódási 
pontokat a pisztolyhoz. Olvasse el a 3. oldalon említett pisztolyról 
szóló használati utasítást a részletes előírásokért. 
 
Az első használat előtti kiöblítés 
 

  

  

A rendszerben maradt olaj reakcióba léphet a 
katalizátorral, és tüzet vagy robbanást idézhet elő. 
• Öblítse ki az első használat előtt. 
• A rendszer kiöblítése előtt ne töltsön katalizátort a 
katalizátor tartályba. 

 
 
 
Öblítse ki a rendszert az első használat előtt a gyanta vagy 
katalizátor szennyeződésének elkerülése céljából. Lásd: 32. oldal. 
 
 
Az adagolótartályok feltöltése 
 
Töltsön folyadékot a mosópumpa adagoló tartályba (amennyiben használ 
ilyet), a katalizátor adagoló tartályba, és a gyanta adagolótartályba. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Működtetés 
 
 
Biztosítókar Nyomás leengedő folyamat és leállítás 
Mindig aktiválja a biztosítókart a szórás 
befejezését követően, hogy 
megakadályozza a pisztoly véletlen kézi 
elsütését, vagy leesés és ütődés esetén a 
működésbe lépését. 

    
  

A berendezést manuálisan nyomásmentesíteni 
kell. A nyomás alatti folyadék által okozott 
különböző komoly károsodások (bőrsérülés, 
kifröccsenő folyadék és mozgó alkatrészek) 
elkerülése céljából kövesse a Nyomás leengedő 
folyamatot a szórás befejezését követően, 
valamint a berendezés tisztítása, ellenőrzése vagy 
karban tartása előtt. 

 
1.Zárja el a fő préslevegő ellátás golyóscsapot. 
 
Állítsa meg a pumpát az üteme legalacsonyabb 
pozíciójában, hogy megakadályozza a folyadék 
kiszáradását az adagolórúdon és a u-alakú nyaktömítés 
sérülését. 
 

A gém működése  

 
A gém magassága aszerint állítható be, hogy 
melyik láncszemet kapcsolják a gémkarhoz. 

2. Fordítsa el az óra járásával ellentétesen a fő levegő 
nyomásszabályozót. 
 

 
 
9. ábra 

 3. Hatástalanítsa a biztosítókart. Lásd: 10. ábra. 
 
4. Tegyen egy leföldelt edényt a pisztoly alá, érintse a 
pisztolyt az edényzet falához, és nyomja meg a ravaszt, 
hogy leengedje a nyomást a folyadéktömlőkben. 
 

 
10. ábra 

 



5. Aktiválja a biztosítókart. 

 
11. ábra 

8. Miután a nyomást teljesen leengedte, 
fordítsa a nyomás leengedő/keringtető 
szelepet az adagoló helyzetbe. 

 
14. ábra 

6. Fordítsa a katalizátor pumpa 
nyomás leengedő/keringtető szelepet 
a nyomás leengedő helyzetbe. 

 
12. ábra 

 
 

  

 

 
9. Amennyiben azt gyanítja, hogy a szórótű, a 
tömlő, vagy a szűrő teljesen eltömődött, vagy 
hogy a lépések megfelelő követése után a 
nyomás még mindig nincs teljesen leengedve, 
nagyon lassan lazítsa meg a tömlő végén 
található csatlakozót és fokozatosan engedje 
le a nyomást; végül teljesen lazítsa meg. 
 
10. Olvassa el a 3. oldalon említett pisztoly 
használati utasítást a leállítási és karban 
tartási folyamatokért. 
 
11. Végezze el a 37. oldalon említett tervezett 
karbantartásokat. 
 

7. Ellenőrizze, hogy a gyanta nyomás 
leengedő/keringtető folyadék tömlők a 
földelt tartályba vannak vezetve, majd 
fordítsa a nyomás leengedő/keringtető 
szelepet a nyomás leengedő 
helyzetbe. 
 

 
13. ábra 
  



Beindítás 
 
MEGJEGYZÉS: Ne lépje át a 20 psi-t (0.14 MPa, 1.4 bar) 
az anyag levegő nyomás szabályozón amíg nem valósul 
meg a stabil anyagáramlás. 
 

  

 

A túlnyomás elkerülése céljából, a fő levegőadagoló 
bekapcsolása előtt biztosítsa, hogy minden 
szabályozó az óra járásával ellentétes helyzetbe, 
vagyis zéró nyomásra van állítva. 

 
1. Ellenőrizze, hogy a keno csésze Graco Nyaktömítő 
Folyadékkal (TSL™) legyen feltöltve. 
 
2. Biztosítsa, hogy a fő levegőtömlő  csatlakoztatva legyen 
a levegőszabályozó panel levegő bemenetéhez (AA). 
 
3. Kizárólag belső keverésű szórók esetén, ellenőrizze az 
oldószer tömlőt: 
 

a. Ellenőrizze, hogy a pisztoly készen áll-e a 
használatra. Lásd: pisztolyról szóló használati 
utasítás. 
 

b. Fordítsa a levegőszabályozó panelen található 
légtelenítő szelepet (AP) nyitott helyzetbe. 

 
 

c. Nyissa ki a mosópumpán a levegőszelepet és 
állítsa az oldószer nyomást 90 psi-re (0.63 MPa, 6.3 
bar). 
 

d. Nyissa ki a golyóscsapot a mosópumpán. 
 

 
e. Nyissa ki a pisztolyon az oldószer szelepet annak 

ellenőrzéséhez, hogy az oldószer ki fog-e áramlani 
a pisztoly elejéből az adagolótűn keresztül, aztán 
zárja el a szelepet. 

 
 

  

  

A rendszerben maradt olaj reakcióba léphet a 
katalizátorral, és tüzet vagy robbanást idézhet elő. 
 

• Öblítse ki az első használat előtt. 
• A rendszer kiöblítése előtt ne töltsön katalizátort a 

katalizátor tartályba. 

4. Ha első alkalommal indítja be a 
gépet, végezze el a 32. oldalon 
említett Öblítési folyamatot. 
 
5. Tetszés szerint végezze el a 29. 
oldalon kezdődő Feltöltés, Öblítés, 
vagy Szórás folyamatokat. 
Mindenképpen öblítse ki a rendszert 
az első használat előtt, hogy 
kimossa a gyárban használt teszt 
olajat. 
 



 

Elsődleges fontosságú tudnivalók 
 

 
2. Ellenőrizze, hogy a gyanta szívócső a gyanta 
adagoló tartályban van. Ellenőrizze, hogy a 
katalizátor pumpa szívócső megfelelően van-e 
csatlakoztatva a katalizátor tartályhoz és hogy a 
katalizátor pumpa folyadék bemenet golyóscsap 
nyitva van-e. Ellenőrizze, hogy a gyanta adagoló 
tartályban és a katalizátor adagoló tartályban 
megfelelő-e a folyadékszint. 
 

   
  

 

Soha ne engedje hogy a pumpa folyadék nélkül 
működjön. A száraz pumpa gyorsan nagy 
sebességet ér el, és emiatt megsérülhet, valamint 
túlnyomást vagy kárt okozhat a berendezésben. 
Ha a  pumpa hirtelen felgyorsul vagy túl gyors 
működést produkál, azonnal állítsa le és 
ellenőrizze a folyadékellátást. Ha az 
adagolótartály üres és levegő került a tömlőkbe, 
töltse újra a tartályt és töltse fel folyadékkal a 
pumpát  és a tömlőket, vagy öblítse ki és töltse 
bele a megfelelő oldószert. Ellenőrizze, hogy nem 
maradt levegő a rendszerben. 

 
3. Csak a túlzott pumpa felfutás védelemmel 
rendelkező egységek esetén: kapcsolja be a 
feltöltő/öblítő funkciót a feltöltő/öblítő gomb 
megnyomásával a DataTrak-en. 
 
4. Ellenőrizze, hogy a katalizátor pumpán található 
nyomásleengedő/keringtető szelepek a 
nyomásleengedő/keringtető helyzetben legyenek. 

15. ábra 

  

 

A rendszerben maradt olaj reakcióba léphet a 
katalizátorral, és tüzet vagy robbanást idézhet 
elő. 
 
• Öblítse ki az első használat előtt. 
• A rendszer kiöblítése előtt ne töltsön katalizátort 
a katalizátor tartályba. 

   
  

 

 
Végezze el ezt a műveletet a rendszer első 
beindításkor, ha a tömlők nincsenek 
csatlakoztatva, ha a szívócső el van távolítva 
az adagoló tartályból, vagy ha bármelyik 
pumpa kiszárad. Megfelelő elvégzése feltölti a 
tömlőket folyadékkal és/vagy eltávolítja a 
buborékokat a folyadéktömlőkből. 
 
MEGJEGYZÉS: NXT levegőmotor DataTrak-kal 
való használata esetén, olvassa el a 35. oldalon 
található leírást a DataTrak Működéséről. 
 
MEGJEGYZÉS:  DataTrak-kal rendelkező 
rendszerek esetén: A pumpák feltöltésekor a 
kavitáció vagy a pumpa túlzott felfutásról szóló 

jelzések normálisnak minősül. Kapcsolja ki a  
jelzéseket a gomb megnyomásával, majd szükség 

esetén nyomja meg ismételten az -t . Ezek a 
jelzések megakadályozzák, hogy a pumpa 
sebessége meghaladja az elfogadható mértéket, 
hiszen megsérülhet a pumpa tömítése. 
 
1. Annak céljából, hogy a felhasználó jobban 
lássa az egyes csatlakozási pontokon kilépő 
folyadékot, el lehet távolítani az RS pisztoly 
elülső részét. Ez nem kötelező, de nagyon 
hasznosnak bizonyulhat: 
 

a. Kövesse a 26. oldalon lévő Nyomás 
leengedő folyamatot és Leállítást. 
 

b. Távolítsa el az RS pisztoly elülső 
részét. Szükség esetén olvassa el a 3. 
oldalon említett RS pisztoly  használati 
utasítást. 

 

 
 

 



 
 

5. Ellenőrizze, hogy a gyanta pumpán 
található nyomásleengedő/keringtető 
szelepek a nyomásleengedő/keringtető 
helyzetben legyenek. 

 
16. ábra 

10. Fordítsa a katalizátor pumpa nyomás 
leengedő/keringtető szelepet az adagoló helyzetbe. 

 
19. ábra 
 
11. Hatástalanítsa a biztosítókart . Lásd: 20. ábra. 

6. Fordítsa a fő levegő nyomás 
szabályozót teljesen az óra járásával 
ellentétes helyzetbe, hogy leengedje a 
nyomást és az beálljon nulla szintre. 
Lásd: 17. ábra. 
 
7. Fordítsa a fő levegőadagoló  
golyóscsapot nyitott helyzetbe. Lásd: 
17. ábra. 
 
8. Lassan fordítsa el a fő levegőnyomás 
szabályozót az óra járásával 
megegyező irányba, amíg a pumpa 
elkezd mozogni. Soha ne kapcsolja 20 
psi-nél többre (0.14 MPa, 1.4 bar). 
Lásd: 17. ábra. 

 
17. ábra 

   
  

 

Az anyagpermettel való érintkezés kockázatának 
csökkentéséhez használjon egy lyukas 
ládafedelet, amelyen át el lehet végezni a szórást. 
Szigetelje körbe egy ronggyal a lyukat és a 
pisztolyt, hogy elkerülje a visszacsapódást. A 
bőrsérülés kockázatának csökkentése érdekében 
ügyeljen arra, hogy tartsa távol az ujjait a pisztoly 
elülső részétől. A tűz- és robbanásveszély 
elkerüléséhez használjon egy leföldelt edényt. 

 
12. Ha a leföldelt edény a pisztoly alatt van, nyomja 
a pisztolyt a vödör oldalának  és húzza meg a 
ravaszt a szórás megkezdéséhez. Addig folytassa a 
szórást ameddig a pisztoly elején lévő mindkét 
csatlakozási pontból légmentes folyadék nem 
áramlik. Lásd: 20. ábra. A pumpa levegőnyomást 
lehet hogy kissé növelni kell amíg az anyagáramlás 
megkezdődik. 
 
 

 
20. ábra 

9. Fordítsa a gyanta pumpa nyomás 
leengedő/keringtető szelepet az adagoló 
helyzetbe. 

18. ábra 
 



 
13. Állítsa a fő levegőellátó golyóscsapot zárt pozícióba. 

 
21. ábra 
 
14. Állítsa a katalizátor pumpa nyomás leengedő/keringtető szelepet a 
nyomás leengedő pozícióba. Ez le fog engedni bármely felépült 
nyomást. 
 

 
22. ábra 
 
15. Ellenőrizze, hogy a gyanta nyomás leengedő/keringtető folyadék 
tömlők egy leföldelt tartályba vannak vezetve, aztán állítsa a nyomás 
leengedő/keringtető szelepet a nyomás leengedő pozícióba. 

 
23. ábra 
 
16. Csak túlzott pumpa felfutás ellen védelemmel rendelkező egységek 
esetén: kapcsolja ki a feltöltés/öblítés funkciót a feltöltés/öblítés gomb 
megnyomásával a DataTrak-en. 
 
17. Aktiválja a pisztoly billentyű biztosítót. 
 
18. Ha eltávolította a pisztoly elülső részét, kenje be Graco speciális 
zsiradékkal az o-gyűrűket és a pisztoly elejét hogy elkerülje az anyag 
megkötődését vagy tapadását, majd szerelje fel a pisztoly elülső részét. 

 

 
 



 

Öblítés 
 

 

   
  

 

A rendszerben maradt olaj reakcióba léphet a katalizátorral, 
és tüzet vagy robbanást idézhet elő. 
• Öblítse ki az első használat előtt. 
• A rendszer kiöblítése előtt ne töltsön katalizátort a 
katalizátor tartályba. 
 
A tűz, robbanás és bőrsérülés kockázatának csökkentése 
érdekében csak olyan oldószert használjon, amely 
kompatibilis a rendszer folyadékkal érintkező alkatrészeivel, 
a gyantával és a katalizátorral. 

 

 

 
Öblítse ki a rendszert: 
 
• Az első használat előtt 
• Folyadékok cseréjekor 
• A berendezés javítása előtt 
• Mielőtt a folyadék kiszárad vagy leülepedik a nem használt pumpában 
(ellenőrizze a bekevert folyadék fazékidejét) 
• A pumpa tárolása előtt. 
 
A lehető legalacsonyabb nyomás mellett végezze az öblítést. Olyan 
folyadékkal öblítsen, amely kompatibilis a pumpált folyadékkal és a 
rendszer folyadékkal érintkező alkatrészeivel. Érdeklődjön a folyadék 
gyártójánál vagy értékesítőjénél a javasolt öblítőfolyadékokról és 
öblítési gyakoriságról. 
 
MEGJEGYZÉS: Mindig egyenként, kézzel öblítse a katalizátor 
pumpákat (távolítsa el a tűt a felső szabályozókarról és a kézi 
pumpáról). 
 
1. Távolítsa el az összes folyadék bemenetet, keringtetőt, és 
visszakeringtető csatlakozót a katalizátor tartályból és helyezze be egy 
kompatibilis oldószerrel teli tartályba. 
 
2. Távolítsa el a gyanta pumpa folyadék adagoló és keringtető tömlőket 
a gyanta adagoló tartályból és helyezze be egy kompatibilis oldószerrel 
teli tartályba. 
 
A gyanta és a katalizátor oldószer tartályban való esetleges 
keveredésének elkerülése céljából 2 oldószer tartályt kell használni, az 
egyikhez kapcsolva a gyanta pumpa folyadék tömlőket, a másikba a 
katalizátor pumpa folyadék tömlőket. 
 
3. Ha a folyadék tömlők 2 külön oldószer tartályba vezetnek, végezze el 
a Feltöltési folyamatot a lehető legalacsonyabb nyomáson. A folyamat 
végrehajtása során hagyja a folyadék adagolót, keringtetőt, és adagoló 
tömlőket az oldószer tartályokban. NOTICE 

 

 



 
Szórás 
 

 

   
  

 

 

4. Fordítsa a gyanta pumpa nyomás 
leengedő/keringtető szelepet az adagolás 
helyzetbe 

MEGJEGYZÉS: Ha DataTrakkal rendelkező NXT 
levegőmotort használ, tekintse meg a 35. oldalon 
található DataTrak Működés részt, a DataTrak 
számolóval/összesítővel kapcsolatos használati 
utasításokért. 
 
Az élses használat előtt fújjon egy tiszta lapra, hogy 
a szórásminta szempontjából optimalizálja a 
rendszer beállításokat. Ezt minden esetben tegye 
meg, ha a pisztoly már hosszú ideje nem volt 
használatban, például egy napja. A beállítást 
követően a szórás tetszés szerint folyamatosan 
végezhető a ravasz meghúzásával, és a véletlen 
elsütést elkerülendő a biztosítókar használatával. 
 
1. Ha első alkalommal indítja be a rendszert, ha a 
folyadék tömlőket eltávolították az adagolótartályból, 
vagy bármelyik pumpa kiszáradt, végezze el a 29. 
oldalon található Feltöltés folyamatot. 
 
2. Fordítsa a fő levegőadagoló  golyóscsapot zárt 
helyzetbe. 
 
3. Fordítsa a fő levegő nyomás szabályozót az óra 
járásával ellentétes irányba. 
 

 
25. ábra 
5. Fordítsa a katalizátor pumpa nyomás 
leengedő/keringtető szelepet az adagolás 
helyzetbe. Lásd: 26. ábra. 
 
6. Állítsa a katalizátor pumpa folyadék 
kimeneti tömlőt adagoló nyomásra (lásd 
26. ábra): 
 
a. Távolítsa el a felső katalizátor 
pumpakart a levegőmotor rúdhoz kapcsoló 
rögzítőt, majd manuálisan indítsa be a 
pumpát, amíg a katalizátor nyomás mérő a 
következőt mutatja: 
Külső keverésű rendszerek esetén: 30-40 
psi (0.21-0.28 MPa, 2.1-2.8 bar). 
Belső keverésű rendszerek esetén: 300-
400 psi (2.1-2.8 MPa, 21-28 bar). 
 
b. Tegye vissza a rögzítőt hogy 
összekapcsolja a felső katalizátor 
pumpakart a levegőmotorral. 
 

 
26. ábra 

 
24. ábra 

 



 
7. Fordítsa a fő levegóadagoló golyóscsapot zárt 
helyzetbe. Lásd: 27. ábra. 
 
8. Lassan fordítsa a fő levegőnyomás szabályozót 
az óra járásával megegyező irányba, amíg a fő 
levegő nyomás mérő a kívánt nyomást mutatja. 
Lásd: 27. ábra. 
 

MEGJEGYZÉS: A következő lépés elvégzése 
esetén a katalizátor túlszórás mérsékléséhez a 
lehető legalacsonyabb katalizátor 
levegőnyomást használjon, hogy elérje a kívánt 
szórásmintát. Olvassa el a szórópisztoly 
használati utasítását a részletes előírásokkal 
kapcsolatban. 
 
11. Ha a szórásminta megfelelő, olvassa el az 
RS pisztoly használati utasítását a szórásminta 
optimalizálásáról, beleértve az AAC 
levegőnyomás beállítását a rendszerben vagy a 
pisztolynál, valamint  a katalizátor porlasztási 
beállítását. 
 

Nincs levegő Túl kevés 
levegő 

 

Megfelelő 
mennyiségű levegő 

 

   
 

 

 
27. ábra 

9. Hatástalanítsa a biztosítókart  a pisztolyon. 
Lásd: 28. ábra. 
 
10. Húzza meg a ravaszt a szórás 
megkezdéséhez. Lásd: 28. ábra. 

 

 29:. ábra AAC levegő beállítása 
 
12. Miután a nyomás beállítása megtörtént, 
végezzen egy utolsó teszt szórást egy tiszta 
lapra. A szórás legyen kb. 5 láb hosszú. 
Ellenőrizze a kívánt gélesedési időt és a 
megkötődés egységességét. 
 
13. Kizárólag belső keverésű rendszerek 
esetén:  A szórás befejezése után aktiválja a 
biztosítókart, tartsa a pisztolyt egy 
hulladéktartály felé és nyomja meg az oldószer 
gombot, hogy az oldószer átáramoljon a 
pisztolyon és kiöblítse. 
 
14. Kizárólag külső keverésű rendszerek esetén: 
A szórás befejezése után törölje le a pisztoly 
tűjét egy tiszta oldószeres ronggyal a kevert 
anyagok eltávolítása céljából. 
 
15. Szükség esetén használjon egy kefét a 
pisztoly elején megkötött anyag eltávolításához. 
 
16. Ha hosszabb ideig végezte a szórási 
műveletet, annak befejezése után: 
Kövesse a 26. oldalon található Nyomás 
leengedő folyamatot és Leállítást.  

 
28. ábra 

 



 
 

DataTrak Működése 
 
A DataTrak rendszer beüzemelését megtalálja az FRP felhasználásra készült NXT levegőmotorok 
leírásánál. 
 
Vezérlés és kijelzések 
Megj.: A kijelző (Y) 1 perc inaktivitást követően energiatakarékos módba vált és kikapcsol üzemi 
használat közben. Beállítási üzemmódban ez az idő 3 perc.   
 

 

Üzem funkció 

 

Beállítási funkció 

 
DataTrak üzemi piktogrammok és kijelzések  

Jelzés: 
CA  Pumpa túlzott felfutás figyelés percenkénti 
kettős ütemet határoz meg.( 00=OFF) 
CB   Pumpa hidraulika szétszerelése. ( A 
felhasználó adhatja meg ) 
CC   Áramlási mérték ( felhasználható igény 

szerint változtathatja , Gallon/ min (US) 
Gallon/perc ( Angol ), oz/min ( uncial US), 
liter/min vagy cc/min ( köbcentiméter)  
CD   LED ( hiba jelző villog ) 
CE   Alaplap diagnosztika 
CF   Kijelző 
PF    Elsődleges üzembehelyező és mosás gomb.( 
Mosási  üzemmódban a pumpa túlzott járás 
figyelő és az ütem összesítő nem működik. 
RK   Reset  gomb ( hibák nyugtázása ) 
CF    Ciklus/ áramlási mérték 
 

 
BT  Ütem összesítő ( nullázható )  
GT  Élettartam számláló ( nem nullázható ) 
RT   Túlzott járás figyelő kiválasztása 
UT    E1 hiba jelzés opció ( aktiválása/ deaktiválása ) 
DT    E2 hiba jelzés opció ( aktiválása/ deaktiválása ) 
ST     E5 hiba jelzés opció ( aktiválása/ deaktiválása ) 

 
 
 
 
 



 
Beállítások  

1. 30. ábra  Nyomja meg és tartsa nyomva 5 

másodpercig a   gombot a bekapcsolási menu 
megjelenéséig. 

Megjegyzés: A pumpa túlzott felfutása esetén ha az E1 ,E2 és 
E5 hibák aktiválva vannak egy  ✓ jel fog megjelenni a 
beállítási képernyőn. Lásd 30. ábra. 
 
3. Mozgassa a kurzort az E5 hibakód aktiválási mezőjéhez és 

utánna nyomja meg a  gombot. 
2.  Ahhoz hogy megadhassa a túlzott pumpa 
felfutás beállításokat , a pumpa hidraulika méretet , 
az áramlási mértéket és bekapcsolhassa a túlzott 
felfutás figyelést mint E1, E2 és E5 hiba opciókat , 

nyomja meg a  gombot a szelep váltásához 

utána az adatok mentéséhez a  nyugtázást. 
Ugyanezzel a gombbal léptethet a kurzorral a 
funkciók között is. 

 

Működési üzemmód 
1. 30. ábra. Ha pumpa túlzott felfutás lépne fel a 
túlzott felfutás védelmi szolenoid szelep bekapcsol 
és megállítja a levegőmotor járását. A (CD) LED 
villogni fog és a (CF) kijelző mutatni fogja a túlzott 
pumpa felfutási állapotot. ( Lásd 1. Táblázat ) 
2. Ahhoz hogy a túlzott felfutás hibát resetelni 
tudja, reteszelnie kell az (AP) megálltó szelepet. 
Várja meg amíg a levegő teljesen nem távozik a 
levegő motorból mielőtt a következő lépést 
megtenné. A kijelző ezt a lentebb látható ábra 
szerint fogja jelezni: 

  

Feltöltés / mosás 
1. 30. ábra. Hogy beléphessen a feltöltés és mosás 
üzemmódba, nyomja meg bármelyik gombot hogy 
bekapcsolja a takarékos üzemmódban alvó kijelzőt , utánna 

nyomja meg a  gombot. A feltöltés, mosás szimbólum 
fog megjelenni a kijelzőn és a LED villogni fog.  

 
2. A feltöltés és mosás üzemmódban a túlzott pumpa felfutás 
figyelés és a (BT) ütem számláló nem üzemel. 

3. Nyomja meg a hiba nyugtázáshoz a  gombot 
és resetelje a szolenoidot is egyben vele. 

 

3. Hogy kilépjen a feltöltés és mosás üzemmódból nyomja 
meg bármelyik gombot hogy bekapcsolja a takarékos 

üzemmódban alvó kijelzőt , utánna nyomja meg a  
gombot. A feltöltés, mosás szimbólum fog megjelenni a 
kijelzőn és a LED villogni fog. 

4.  Nyissa ki az (AP) szelepet a pumpa újraindítása 
előtt. 

Számláló / összesítő 
Lásd a 30. ábrát. Az ütemszámláló (BT) utolsó száma  
tíz gallont vagy litert jelöl. Ahhoz hogy nullázhassa a 
számlálót nyomjon meg bármilyen gombot a kijelző 
energiatakarékos állapotból való felébresztéséhez, ezt 
követően nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a  

  gombot. 
Megjegyzés: Hogy kikapcsolja a túlzott pumpa 
felfutás figyelést lépjen be a beállítási üzemmódba 
és állítsa a (CA) értéket 0-ra, vagy kapcsolja ki az 

(RT)  ikont. 

Megjegyzés: Ha az áramlási mérték figyelés  -re van 
beállítva, akkor mindkét összesítő a pumpa járásciklusainak 
számát fogja mutatni. 

 



Karbantartás 
 
 

 

    

  

 

 

Feladat Rendszeresség 
 

Vizsgálja át a pumpa kenő kelyhet és 
töltse meg TSL kenőfolyadékkal, 
valamint távolítson el minden szemcsét 
vagy maradékot 

Naponta 
 

Vizsgálja át a tömlőket, hogy talál-e 
elhasználódást vagy sérülést, és 
amennyiben igen, azonnal cserélje ki 
 

Hetente 
 

Szedje ki a katalizátor tartály szűrőt és 
tisztítsa ki oldószerrel 
 

Szükség esetén 
 

Cserélje ki a katalizátor tartály szűrőt 
 

Szükség esetén 
 

Öblítse ki a rendszert Szükség esetén 
 

 

 

Komponensek 
 
Olvassa el a 3. oldalon említett berendezés részegység 
használati utasításokat a karbantartási ütemezések és 
folyamatok elvégzéséhez. 
 
Cserélje ki a DataTrak modul elemét 
vagy biztosítékát 
 

 
 

  

Az elemet és a biztosítékot csak nem tűz és 
robbanásveszélyes környezetben szabad 
cserélni. 

 

 

 
Amennyiben NXT pumpát használ DataTrak-kal és ki kell 
cserélnie az elemet vagy a biztosítékot, olvassa el az 
előírásokat az NXT levegőmotor használati utasításában. 
 

 

 
 
 
 



 

Hibaelhárítás 
     

 

Kövesse a  26. oldalon található Nyomás leengedő folyamatot és Leállítást a berendezés ellenőrzése és 
karban tartása előtt. 

 

 
Problémák: Próbálja ki az egyes problémákra javasolt megoldásokat a felesleges javítások elkerüléséhez.  
 
Katalizátor pumpa 
 
Tekintse meg a Katalizátor segédpumpa alkatrészekról szóló ábrát a 62. oldalon található alkatrész leírásoknál. 
Probléma Ok Megoldás 

 
A dugattyú felfelé mozgásakor 
csökken a nyomás. 

Elhasználódott a tömítéssor. 
 

Cseréje ki a tömítéssor. 
 

A dugattyú felfelé és lefelé 
mozgásakor csökken a nyomás. 

Elhasználódott visszakeringtető tömítések. 
A lefújó szelep rugó elhasználódott. 
Lazák a rögzítések a szórópisztolyon 
és/vagy a tömlőkön. 
Megsérült dugattyú rúd. 

Cserélje ki a visszakeringtető 
betétet. 
Cserélje ki a lefújó szelepet. 
Szorítsa meg a rögzítéseket a  
szórópisztolyon és a tömlőkön. 
Cserélje ki a dugattyú rudat. 

A dugattyú felfelé mozgásakor nem 
növekszik a nyomás. 

Sérült transzfer tömítésház. Cserélje ki a transzfer házat. 

A dugattyú lefelé mozgásakor nem 
növekszik a nyomás. 

Megsérült bemeneti szelep. Cserélje ki a bemeneti szelepet. 

Szivárgás a tartályházból. Laza tartályház. 
Laza a csapágy. 

Szorítsa meg a  tartályházat. 
Szorítsa meg a csapágyat. 

A nyomás a leengedő szelepen vagy 
ellenőrző szelepen keresztül 
alacsony nyomáson megy le. 

A nyomás leengedő szelepben vagy 
ellenőrző szelepben laza a rugó. 

Cserélje ki a nyomás leengedő 
szelepet vagy ellenőrző szelepet. 

A pumpa nem töltődik fel 
folyadékkal. 

Folyadék bemeneti golyóscsap zárva van. Nyissa ki a folyadék bemeneti 
golyóscsapot. 

 

Gyanta pumpa 

Probléma Ok Megoldás 
 

Nem indul, 
működik a 
berendezés. 

A szelep el van zárva vagy el van 
szorítva. 
A folyadék tömlő vagy pisztoly 
akadályozva van. 
Kiszáradt a folyadék az adagolórúdon. 
A levegőmotor alkatrészek piszkosak, 
elhasználódtak vagy sérültek. 

A DataTrak-on szivárgási hiba van (ha 
be van szerelve DataTrak) 
 

Tisztítsa ki a levegőtömlőt és a préslevegő 
hálózat leválasztó szűrőit; növelje a 
levegőellátottságot. Ellenőrizze hogy a 
szelepek nyitva vannak-e. 
Tisztítsa ki a tömlőt vagy a pisztolyt.* 
Tisztítsa ki a rudat; mindig állítsa meg a 
pumpát a legalacsonyabb löketen; 
ügyeljen arra, hogy a karmantyú meg 
legyen töltve Nyaktömítő folyadékkal 
(TSL). 
Tisztítsa ki vagy javítsa meg a 
levegőmotort. Lásd a levegőmotor 
használati utasítást. 
Tekintse meg a 36. Oldalon található 
DataTrak Működést. 

 
 



Probléma Ok Megoldás 
Alacsony a teljesítmény a 
dugattyú lefelé és felfelé 
irányuló mozgása esetén 
is. 
 

A levegőtömlő akadályozva van 
vagy nem elegendő a levegővel 
való ellátottság.  A szelep el van 
zárva vagy el van szorítva. 
A folyadék tömlő/pisztoly 
eldugult. 
Levegőmotor jegesedés. 
Kifogyott a folyadék. 
Elhasználódott a dugattyú 
tömítés. 
A szívószelep nyitva van vagy 
elhasználódott. 

Tisztítsa ki a levegő tömlőt és a 
préslevegő leválasztó szűrőit; növelje 
a levegőellátottságot. 
Ellenőrizze hogy a szelepek nyitva 
vannak-e. 
Tisztítsa ki a tömlőt vagy a pisztolyt*. 
További utasításokat keressen a 
levegőmotor használati utasításban. 
Töltse újra a pumpát. 
Cserélje ki. 
Tisztítsa meg vagy javítsa meg az 
szívószelepet. 

A pumpa teljesíménye 
csak a dugyattyú lefelé 
vagy felfelé irányuló 
mozgása esetén alacsony. 

Nyitva hagyott vagy 
elhasználódott golyóscsap . 
Elhasználódott dugattyú tömítés. 

Ellenőrizze és javítsa meg. 
Cserélje ki. 
 

Nincs teljesítmény. Nem megfelelően beszerelt 
golyóscsap. 

Ellenőrizze és javítsa meg. 

A pumpa 
kiszámíthatalanul 
működik. 
 

Kifogyott a folyadék. 
Nyitva hagyott vagy 
elhasználódott golyóscsap. 
Elhasználódott a dugattyú 
tömítés. 
A szívócső túl restriktív, és ez a  
pumpa kavitációját okozza. 

Töltse újra a pumpát. 
Ellenőrizze és javítsa meg. 
Cserélje ki. 
Használjon nagyobb átmérőjű csövet. 
 

Kiszámíthatatlanul 
növekvő pumpa ütem 
sebesség. 

Elfáradt, elhasználódott 
tömítések, eltömődött szívócső. 
Magas viszkozitású folyadék. 
Nyitott vagy elhasználódott 
dugattyú szelep vagy tömítés. 
Nyitott vagy elhasználódott szívó 
szelep 

Pótolja a folyadékot, töltse fel a 
pumpát. Tisztítsa ki a szívócsövet. 
Csökkentse a viszkozitást; növelje 
meg a folyadék hőmérsékletét, 
csökkentse az áramlási sebességet 
kisebb tű használatával. 
Tisztítsa ki a dugattyú szelepet; 
cseréje ki a tömítést. 
Tisztítsa ki vagy javítsa meg az 
szívószelepet. 

Lomhán működik, 
nehézkesen járja be az 
ütemeket. 

Elképzelhető jegesedés. 
Az anyag összetapadása növeli 
a rudak és tömítések súrlódását. 
 

Tekintse meg a levegőmotor 
használati utasítást az előírásokért. 
Öblítse ki a pumpát és cserélje ki a 
tömítést. 

Ugrál vagy nem tudja 
tartani a nyomást a pumpa 
ha megáll. 

Elhasználódott ellenőrző 
(Check) szelepek vagy 
tömítések 

Szervízelje a pumpa hidraulikát. 
Tekintse meg a hidraulika rész 
használati utasítást az előírásokért. 

Levegőbuborék található a 
folyadékban. 

Laza szívőtömlő Szorítsa meg. Használjon kompatibilis 
folyadék menet tömítés vagy PTFE 
szalagot a kapcsolódási pontoknál. 

Rossz minőségű 
eredmény vagy váltakozó, 
rendezetlen  szórásminta. 

A pisztolyban nem megfelelő a 
folyadék nyomás. 
A folyadék túl vékony vagy 
vastag sugárban folyik. 
Piszkos, elhasználódott, vagy 
sérült szórópisztoly. 

Tekintse meg a pisztoly használati 
utasítást; olvassa el a folyadék 
gyártójának javaslatait. 
Állítsa be a folyadék viszkozitást; 
olvassa el a folyadék gyártójának 
javaslatait. 
Javítsa meg a szórópisztolyt. Tekintse 
meg a pisztoly használati utasítást. 



Lassan, nehézkesen 
működik. 

Elképzelhető jegesedés. 
Az anyag összetapadása növeli 
a rudak és tömítések súrlódását. 
 

Tekintse meg a levegőmotor 
használati utasítást az előírásokért. 
Öblítse ki a pumpát és cserélje ki a 
tömítést. 
 

Forog vagy nem tudja 
tartani a nyomást ha 
megáll. 

Elhasználódott ellenőrző 
szelepek vagy tömítések 

Javítsa meg a lower-t. Tekintse meg a 
lower használati utasítást az 
előírásokért. 

Levegőbuborék található a 
folyadékban. 

Laza szívőtömlő Szorítsa meg a tömlő hollandert. 
Használjon kompatibilis folyadék 
menet rögzítőt vagy PTFE szalagot a 
kapcsolódási pontoknál. 

Rossz minőségű 
eredmény vagy irreguláris 
szórásminta. 

A pisztolyban nem megfelelő a 
folyadék nyomás. 
A folyadék túl vékony vagy 
vastag sugárban folyik. 
Piszkos, elhasználódott, vagy 
sérült szórópisztoly. 

Tekintse meg a pisztoly használati 
utasítást; olvassa el a folyadék 
gyártójának javaslatait. 
Állítsa be a folyadék viszkozitást; 
olvassa el a folyadék gyártójának 
javaslatait. 
Javítsa meg a szórópisztolyt. Tekintse 
meg a pisztoly használati utasítást. 

 
* Annak ellenőrzéséhez, hogy a folyadék tömlő vagy pisztoly el van-e tömődve, kövesse 
a 26. oldalon található  Nyomás leengedő folyamatot és Leállítást. Kapcsolja le a 
folyadék tömlőt és helyezzen egy tartályt a  pumpa folyadék kimenetéhez hogy felfogja a 
folyadékot. Csak olyan mértékben indítsa be a levegőáramlást hogy elinduljon a  pumpa. 
Ha a pumpa elindul, az eltömődés a folyadék tömlőben vagy a pisztolyban van. 
 
 
 DataTrak diagnosztika, kijelző hiba jelek, jelölések 

 

Szimbólum Kód Kód nevek A hiba jelenség A hiba oka 

 

 

 

Túlzott pumpa 
felfutás 

A pumpa gyorsabban jár mint a beállított 
pumpa felfutás figyelési érték. 

- Megemelkedett préslevegő nyomás 
- Megugrott anyagkibocsájtás 
- Elhasználódott tömítések ,folyadék 
ellátó rész 

 

E-1 Felugrás a pumpa 
ütem felső 
szakaszán 

Az ütem felső szakaszánál szivárgás lépett 
fel. 

Elhasználódott hidraulika  szelep vagy 
tömítések.  

 

E-2 Lefelé 
szakaszban 
,zuhanás’ 

Szivárgás lépett fel az ütem also 
szakaszánál. 

Elhasználódott anyagfelvevő szelep, 
also szelep. 

 

E-3 Alacsony 
töltöttségű elem 

Az elem töltöttség túl alacsony ahhoz hogy 
megállíthassa a pumpa túlzott felfutását. 

Az elem cseréjével kapcsolatban 
olvassa el a 311238 számú útmutatót. 

 

E-4 1-es komponens 
szervíz. 

Gond a túlzott pumpa felfutás 
megállításával. Nem állítja meg a túlzott 
pumpa járást. 

-Sérült szolenoid szelep 
-Sérült szelep burkolat 

 

E-4 Nem 
csatlakoztatott 
szolenoid szelep. 
Kapcsolat 
megszakadt. 

A kapcsolat megszakadt a szolenoid 
szeleppel, vagy meg let szüntetve. 

-Kihúzott szolenoid 
-Sérült szolenoid szelep vezeték 

 

E-5 2-es komponens 
szervíz. 

Gond adódott az érzékelő szelep 
mozgásában. 

-A szenzor nincsen csatlakoztatva 
-A szenzorok nem helyesen lettek 
behelyezve 
-Sérült szenzorok 
-Sérült szelep burkolat 

 

E-6 Kiégett 
biztosíték. 

A biztosíték kiégett. -Hibás szolenoid szelep vagy rosszul 
vezetékelt szelep. 
-Extrém hőmérséklet ( több mint 140℉, 
azaz 60 ℃.) 



Javítás 
 

 

     
• A tűz- és robbanásveszély 
elkerüléséhez a javítási munkálatokat 
csak nem veszélyesnek minősülő 
helyszínen lehet elvégezni. A javítás 
megkezdése előtt szállítsa a rendszert 
egy nem veszélyes helyre. 
• Kövesse a 26. oldalon található 
Nyomás leengedő folyamatot és 
leállítást a berendezés ellenőrzése vagy 
karban tartása előtt. 
• A folyadékokkal való érintkezés 
megelőzése céljából, öblítse ki a 
rendszert, mielőtt bármelyik katalizátort 
vagy gyantát tartalmazó komponenst 
szétszerelne. 

 

5. Fogassa meg a 
levegőmotor dugattyú 
rúdját egy 
csavarkulccsal. Egy 
másik csavarkulccsal 
lazítsa meg a csatlakozó 
anyacsavart . 
 
6. Lazítsa meg a 
csatlakozó anyacsavart 
(A) eléggé ahhoz hogy 
eltávolítsa a  csatlakozó 
gyűrűket 
(B), majd távolítsa el a 
csatlakozó anyacsavart 
(A). 

 

Használjon mágnest a 2 gyűrű (B) eltávolításához.  
 

 
7. Emelje meg a TSL kenőanyag kelyhet (C) az 
eltávolításhoz. 
 
8. Használjon kalapácsot és bronz vagy réz rudat a 
szorítóanyacsavar meglazításához. Csavarozza ki a 
szorítóanyacsavart amennyire csak lehetséges. 
 
9. A kezeit ronggyal védve csavarja ki az adagoló 
pumpát és helyezze a munkapadra. 
 
 

Általános információk 
 
• A szövegben zárójelben lévő referencia 
számok és betűk az alkatrészek számozására 
utalnak. 
 
• Mindig eredeti Graco alkatrészeket és 
kiegészítőket használjon, melyeket 
megvásárolhat Graco disztribútorától. 
Amennyiben Ön szerzi be a saját kiegészítőit, 
biztosítsa hogy megfelelően vannak méretezve, 
nyomástűrőek és a rendszerrel kompatibilis 
anyagból készültek. 
 
Az adagolópumpa 
lekapcsolása 
 

 
  

 

 
Olvassa el a 3A2313 használati utasítást az 
adagolópumpák karban tartásával és az 
alkatrészekkel kapcsolatos információkért. 
 
1. Öblítse ki a pumpát, lásd: 32. oldal. 
 
2. Állítsa meg a pumpát a dugattyúmozgás 
közepén. 
 
3. Engedje le a nyomást, lásd: 26. oldal. 
 
4. Kapcsolja le a levegő és folyadék tömlőket. 

  
  

A menetek nagyon élesek. Használjon 
rongyot hogy megvédje kezeit a kézi 
csavarásnál vagy a pumpa cipelésénél. 

 

 
 
10. Tekintse meg a 3A2313 adagoló pumpa 
használati utasítást a pumpa karbantartásával és 
alkatrészeivel kapcsolatos információkért. 
 

 



Az adagoló pumpa csatlakoztatása 
 
1. Kapcsolja ki a levegőmotor levegőellátását. 
 
2. Kézzel helyezze az összekötő rudazatot az adapter 
foglalathoz. 
 
3. Szerelje be az összekötő rugós alátétet és a TSL 
kenőanyag kelyhet. 
 
4. Egy kézzel emelje fel a levegőmotor dugattyú rudat. 
A másik kézzel tegye a csatlakozó anyacsavart  (A) 
az adagoló rúdra. 
 
5. Tegye a csatlakozás feszítő gyűrűket (B) a 
csatlakozó anyacsavarba (A) hogy a széles karima 
felfelé mutasson. 
 
6. Finoman 
engedje rá a 
levegőmotor 
dugattyúrudat  
az adagoló 
rúdra. Kézzel 
szorítsa meg a 
csatlakozó 
anyacsavart (A). 
 
  

 
7. Csavarja az adagoló pumpát az adapter lemezbe (D) 
amíg a henger teteje egy szinten van  az adapter lemez 
tetejével. 
 

8. Igazítsa a folyadék kimenetet az ábrának 
megfelelően és szorítsa meg a szorító 
anyacsavart. 
 
9. Igazítsa be a TSL kelyhet (C) és nyomja le 
hogy a helyére kerüljön. 
 
10. Fogassa meg a levegőmotor dugattyú 
rúdját egy csavarkulccsal. Egy másik 
csavarkulccsal lazítsa meg a csatlakozó 
anyacsavart (A). 
 
Nyomaték 75-80 ft-lb (102-108 N•m). 
 
11. Újra csatlakoztassa a motorhoz a 
levegőellátást. 
 
 

 

 

31. ábra: Henger és adapter lemez beigazítása.  
  

 



A levegőmotor szétoldása 
 

8. Emelje meg a levegőmotort az eltávolításhoz. A 
csatolórudak (AJ) a levegőmotorhoz rögzítve 
maradnak. 
9. Használjon egy dugókulcsot a csatolórudak 
végénél (AJ) hogy eltávolíthassa őket a levegőmotor 
aljától. 
10. Olvassa el a 3A2315  levegőmotor használati 
utasítást a javítási folyamatokkal és alkatrészekkel 
kepcsolatos információért. 

Tekintse meg a 3A2315 levegőmotor használati 
utasítást a levegőmotor karbantartásával és 
alkatrészeivel kapcsolatos információkért. Lásd: 
45. oldal, 32. ábra. 
 

  
 

 

 

1. Engedje le a nyomást, lásd: 26. oldal. 
 
2. Kapcsolja le a fő levegőtömlőt a 
levegőszabályozó panel bemenetéről (AE). 
 
3. Kapcsolja le a földelőkábelt. 
 
4. Kapcsolja le a kapcsolódó egységeket a 
levegőmotorról: 
 
a. Figyelje meg az összes a levegőmotorhoz 
kapcsolódó levegőtömlő elhelyezkedését, majd 
csatlakoztassa le őket. 
 
b. Távolítsa el a felső tűt (AA), amely a felső 
katalizátor pumpakart köti a levegőmotorhoz, 
majd távolítsa el a csavarokat (AB), amelyek az 
alsó katalizátor pumpakart kötik a  
levegőmotorhoz, végül távolítsa el a katalizátor 
pumpa és irányító karok kapcsolódását (AC). 
 
c. Távolítsa el a levegőszabályozó panelt a 
levegőmotorhoz rögzítő két csavart (AD), majd 
távolítsa el a  levegőszabályozó panelt (AE). 
 
5. Fogassa meg a levegőmotor dugattyú rúdját 
egy csavarkulccsal. Egy másik csavarkulccsal 
lazítsa meg a csatlakozó anyacsavart (A) 
annnyira, hogy eltávolíthassa a csatlakozó 
gyűrűket (B), majd távolítsa el a csatlakozó 
anyacsavart (A). 

A levegőmotor csatlakoztatása 
 
Lásd: 32.oldal, 45. ábra. 
 
1. Csavarja a csatolórudakat (AJ) a levegőmotor aljába. 
Egy csavarkulccsal a csatolórudak végénél emelje a 
nyomatékot 50-55 ft-lb-re (68-75 N•m). 
 
2. Igazítsa a csatolórudakat (AF) a pumpa adapterben 
található lyukakhoz. Óvatosan emelje lejjebb a 
levegőmotort. 
 
3. Rögzítse a csatolórúd anyacsavarokat (AF) a 
csatolórúdba majd emelje a nyomatékot 50-60 ft-lb-re (68-
81 N•m). 
 
4. Szerelje be és szorítsa meg a csavarokat (AG), 
amelyek a levegőmotort rögzítik a konzolhoz (AH). 
 
5. Szerelje fel a csatlakozó rugós csavart és a TSL 
tartályt. 
6. Ha a csatlakozó 
feszítő gyűrűk a 
helyükön vannak (B), 
kézzel szorítsa meg a  
csatlakozó anyacsavart, 
majd emelje a 
nyomatékot 75-80 ft-lb-
re (102-108 N•m). 

 
 
7. Csatlakoztassa a levegő és folyadék tömlőket. 
 

  

 
   

A berendezést le kell földelni a statikus 
kisülések és áramütés kockázatának 
csökkentése céljából. Az elektromos és 
statikus kisülések begyújthatják vagy 
berobbanthatják a gázokat. A nem megfelelő 
földelés áramütést okozhat. A földelés elvezeti 
az elektromos áramot.  

 
8. Csatlakoztassa a földelőkábelt a földelési ponthoz. 
 

6. Használjon egy 23 mm-es dugókulcsot hogy 
eltávolítsa a csatolórúd anyacsavarokat (AF). 
 
7. Használjon egy 13 mm-es dugókulcsot hogy 
meglazítsa a felső két csavart (AG) amelyek a 
levegőmotort a konzolhoz rögzítik (AH). 



 
 

 
 
 
 
32. ábra 
 



 
Pumpacsere  
 

 
 
9. Emelje fel a pumpát hogy kicsúsztassa a 
konzolból. 
 
10. Az újra összeszereléshez végezze el az 
eddigi lépéseket fordított sorrendben. 
 
 
 
 
 
 
A katalizátor pumpa javítása 
 
1. Öblítse ki a pumpat, lásd: 32. oldal. 
 
2. Engedje le a nyomást, lásd: 26. oldal. 
 
3. Távolítsa el a felső forgató gombot, amely 
a katalizátor pumpát a felső irányítókarhoz 
rögzíti. 
 
4. Távolítsa el  a csavart, amely a katalizátor 
pumpát az alsó  irányítókarhoz rögzíti, aztán 
távolítsa el a  katalizátor pumpát. 
 
5. Szerelje szét a katalizátor pumpát. Lásd a 
részletes szétszerelési nézetet a 47. oldalon 
a 33. ábrán. 
 
6. Távolítsa el a kicserélendő egységeket, 
aztán az új alkatrészeket felhasználva 
szerelje össze újra a pumpát . Lásd a 47. 
oldalon a 33. ábrát a részletes szétszerelési 
nézetért és a nyomaték specifikációért. 
 
 

Erre a folyamatra csak akkor van szükség, ha a 
teljes pumpa cseréjére kerül sor. Ha csak a 
levegőmotor és/vagy a adagoló pumpa bizonyos 
alkatrészeinek kijavításáról van szó, tekintse meg a 
41. oldalon található levegőmotor Adagoló pumpa 
lekapcsolása részt, a 44. oldalon található 
Levegőmotor lekapcsolása részt, a 3A2313 
számú adagoló pumpa használati utasításban és a  
3A2315 számú levegőmotor használati utasításban.  
 
1. Öblítse ki a pumpát, lásd: 32. oldal. 
 
2. Engedje le a nyomást, lásd: 26. oldal. 
 
3. Kapcsolja le a fő levegőtömlőt a levegőpanelről 
(AE). 
 
4. Kapcsolja le az alkatrészeket a levegőmotorról, 
lásd: 45. oldal,  32. ábra: 
 

a. Jegyezze meg hogy a levegőtömlők hol 
csatlakoznak a levegőmotorhoz, aztán 
kapcsolja le a tömlőket. 
 

b. Távolítsa el a felső tűt (AA) amely a felső 
katalizátor pumpa kart kapcsolja a 
levegőmotorhoz, aztán távolítsa el a 
csavarokat (AB), amelyek az alsó katalizátor 
pumpa kart kapcsolják a levegőmotorhoz, 
végül távolítsa el a katalizátor pumpa és 
irányító kar összeköttetést (AC). 

 
 

c. Távolítsa el a két csavart (AD) amelyek a 
levegőszabályozó panelt a levegőmotorhoz 
kapcsolják, aztán távolítsa el a 
levegőszabályozó panelt (AE). 
 

 
5. Válassza szét a levegő és folyadék tömlőket. 
 
6. Kapcsolja le a földelőkábelt. 
 
7. Használjon dugókulcsot a levegőmotort a 
levegőmotor konzolhoz (AH) rögzítő 2 csavar (AG) 
meglazításához. 
 
8. Használjon dugókulcsot az adagoló pumpát a 
konzolhoz rögzítő 2 csavar (AG) meglazításához. 
 



 

1. Helyezze a menetre a cső 
tömítő anyagot. 
 
2. Tegyen rögzítést elősegítő 
kenőanyagot az érintkező 
felületekre vagy menetekre. 
 
3. Zsírozza be az érintkező 
felületeket vagy meneteket. 
 
4.  Állítsa be a nyomatékot a 
következő értékre: 240 in-lb (27.1 
N•m). 
 
5 Állítsa be a nyomatékot a 
következő értékre: 225-275 in-lb 
(25.4-31.1 N•m). 
 
6. A mérő felszerelése előtt 
hurkolja a rögzítőkötél szélesebb 
végét a mérő köré. Kösse a kötél 
szűkebb végét a tű hasított 
gyűrűjéhez. 
 
7. Jegyezze meg az U-tömítés 
elhelyezkedését. 
 
8.  Állítsa be a nyomatékot a 
következő értékre: 30-50 in-lb 
(3.4-5.6 N•m). 
 
9. A felszerelés előtt tisztítsa ki a 
henger belsejét puha ronggyal 
vagy hasonló anyaggal. 
 
10. Kézzel szorítsa meg a 
hengert (918) és tegye a ház also 
részéhez (901). Csavarja meg a 
hengert (918) kevesebb mint fél 
fordulattal. Szerelje fel a tűt (908). 
 
11. Nyomja meg az illesztő 
csapágyakat. 
 
12. Állítsa be a dugattyúrúd (910) 
felső kapcsolóelemhez tartozó 
nyomatékot a következő szintre 
(926) 80-100 in-lb (9.0-11.3 N•m). 
 

33. ábra: Katalizátor pumpa szétszerelése és összeszerelése 
 
 



Rendszer Alkatrészek 
 
Rendszerek 
 

 

1. Lazítsa meg a  földelő kerékanyát és csavaralátétet, tegye a 
földelőkábelt a kerékanyán található résbe és szorítsa meg a záró 
anyacsavart. 
4. Kenjen zsíradékot a külső felszínre, ne a menetekre. 
5.  Állítsa be a nyomatékot a következő értékre: 45-55 ft-lb (61-75 
N•m). 
7. Csatlakoztass a csöveket a katalizátor pumpához. 
8.  Állítsa be a nyomatékot a következő értékre: 20-30 ft-lb (27-41 
N•m). 



Kocsi 

 
Hivatkozási szám Alkatrész Leírás Mennyiség 

Kocsi, gém rendszerű Kocsi, nem gémrendszerű 
201 16H973 KOCSI, szálszórós 1  

16M627 KOCSI, rúd  1 
202 24M161 202 24M161 TARTÁLY, 

gravitációs, 2.5 gallonos 
1 1 

203 1000023 CSAVARALÁTÉT, sima 4 4 
204 110837 CSAVAR, karimás, hatlapfejű 4 4 
205 111040 ANYACSAVAR, záró, 

nejlonbetétes, 5/16 
4 4 

207◆ 16N611 PERSELY, szűrő, tartály 1 1 
208◆ 24M586 RÖGZíTŐ, 1/4 npt x 3/8 cső 1 1 
209 054106 CSŐ, polietilén, 0.375 OD 1,5 1,5 
210 054118 CSŐ, polietilén 5 5 
211◆ 205264 SZŰRŐ, tű 1 1 
221 16M465 GÖRGŐ, rögzítő (nincs a képen)  4 
222 113962 CSAVARALÁTÉT (nincs a képen)  4 
223 100321 ANYACSAVAR (nincs a képen)  4 

 

 
◆Benne van a katalizátor kimeneti készletben 16N854. 



 
Falra szerelt készlet, 16N169 
 
MEGJEGYZÉS: Kocsit nem használó rendszerekhez. 
 

 
A 16M670 rúd nincs benne a készletben, csak referencia okok miatt szerepel az ábrán 

 
 
 
Hivatkozási szám Alkatrész Leírás Mennyiség 

301 16M666 KONZOL, pumpa, rúd szerelvény 1 
302 16M466 KONZOL, katalizátor, 5 gal 1 
303 19891-00 BILINCS, készlet 4 
304 19892-00 LEMEZ, bilincs burkolat 4 
305 115211 CSAVAR, hatlapfejű 8 
306 113962 CSAVARALÁTÉT, edzett 8 
307 100321 ANYACSAVAR 8 
308 100018 CSAVARALÁTÉT, záró, rugós 8 
309 24M161 TARTÁLY, gravitációs, 2,5 gallonos 1 
310 100521 CSAVAR, hatlapfejű 4 
311 100023 CSAVARALÁTÉT, lapos 4 
312 111303 ANYACSAVAR, hatlapfejű 4 
313 --- Tömítés, anaerob 1 

 



Gém 

 
1. Az egység csak referenciaként szerepel az ábrán. 
 

 
Hivatkozási szám Alkatrész Leírás Mennyiség 

401◆ 22546-00 SZALAG, rögzítő, gumi, újra használatos 10 
402 16M626 BURKOLAT, roving vezető 4 
403 22486-00 VEZETŐ, roving, porcelán 10 
404 100016 CSAVARALÁTÉT, záró 10 
405 100015 ANYACSAVAR, hatlapfejű 10 
406 16N186 KÉSZLET, lábak, kocsi  1 
407 100103 TŰ, hasított szárú 1 
408 16M811 LÁNC, rugó, gém 1 
409 112248 ANYACSAVAR, hatlapfejű  1 
410 105170 CSAVAR, fejes, hatlapfejű  1 
411 444 RUGÓ, gém 1 
412 555626 CSAVARALÁTÉT, 1/4 sima nagyméretű 2 
413 16M808 TŰ szeg rögzítő 1 

 



Levegőpanel 
 

 
1. Csatlakozó szabályozóval (504). 
2. Helyezze a cső tömítést az összes nem forgó menetre. 

 
Hivatkozási szám Alkatrész Leírás Mennyiség 

501 --- PANEL, levegőszabályozó 1 
502 15T536  SZABÁLYOZÓ, levegő, 3/8 npt 1 
503 15T538 ANYACSAVAR, szabályozó 1 
504 116513 SZABÁLYOZÓ, levegő 2 
505 116514 ANYACSAVAR, szabályozó 2 
506 15T500 MÉRŐ, nyomás, levegő, 1/8  3 
507 123985 RÖGZíTŐ, kereszt, 3/8 OD cső 1 
508 123986 RÖGZíTŐ, könyök, 3/8 OD cső 2 
509 15T866 RÖGZíTŐ, könyök, forgó,1/8nptx5/32t 2 
510 15T498 RÖGZíTŐ, 90°, forgó, 5/32t x 1/8fnpt 3 
511 114469 RÖGZíTŐ, könyök, apa , forgó  1 
512 123990  GOLYÓSCSAP, , 1/2 npt x 1/2 npt  1 
513 123989 RÖGZíTŐ, T-idom, 1/2 OD cső x 3/4 npt 1 
514 123988 RÖGZíTŐ, egyenes, 1/2 x 3/8 cső 1 
515 121212 RÖGZíTŐ, könyök, forgó, 1/2t 3/8mnpt 2 
516 867222 RÖGZíTŐ, rögzítő, 1/8 x 1/4 1 
517 16M789 CíMKE, levegőszabályozó panel, FRP 1 
518 155541 RÖGZíTŐ, forgó, 90 fokos 1 
519 124071 CSATLAKOZÓ, rögzítő, nyomással csatlakoztatható  1 
520 C12508 TUBING, nejlon, kerek 0.85 0,85 
521 054139 CSŐ, nejlon, kerek 0.63 0,63 
522 054753 CSŐ, nejlon, kerek, fekete 1.63 1,63 
523 --- Tömítés, cső 1 
525 114381 CSAVAR, fejes, félgömbfejű 3 
526 120389 RÖGZíTŐ, cső 2 
527 124496 SZELEP, légellenőrző 1 
529 16N403 KONZOL, levegőszabályozó 1 
530 124497 RÖGZíTŐ, könyök, forgó, levegő 1 
531 113498 SZELEP, biztonsági, 110 psi  2 
533 ---- BETÉT, szabályozó panel 1 



Gyanta Pumpák 
 

 

Hiv. 
szám 

Alkatrész Leírás Mennyiség 
W13DF
C, 13:1 
 

W17CF
S,b17:1 
 

601 M07LNL MOTOR, 2-végű, 4.5  1 1 
602* 15M662 RÚD, csatoló 3 3 
603* 15T392 ADAPTER, adagoló 

pumpa 
 1 

15T393 ADAPTER, 
adagolópumpa 

1  

604 LW100C PUMPA, 100 cc   1  
LW075S PUMPA, 75 cc   

605* 15U606 ANYACSAVAR, 
záró, M16 x 2  
 

3 1 

606* 184128 GYŰRŰ, csatlakozó 2 3 
607* 15T311 ANYACSAVAR, 

csatlakozó 
1 2 

608* 15T338 TARTÁLY, TSL,75cc 
alsó 

 1 

15T339 TARTÁLY, 
TSL,100cc alsó 

1  

609 16M784 KAPCSOLÓELEM, 
villa, felső 

1 1 

610 16M362 KAPCSOLÓELEM, 
fix, forgatható 

1 1 

611 116596 CSAVAR, fejes, 
hatlapfejű 

2 2 

612 24F300 SZŰRŐ, folyadék, 
5000 psi 

1 1 

613 117237 DOB 1 1 
614 100361 CSATLAKOZÓ, cső  1 1 
615 15T560 RÖGZíTŐ, adapter, 

1/2 npt x 1/2 nptf 
1 1 

616* 16M477 RUGÓ, védő 1 1 
617 15V204 RÖGZíTŐ, könyök,1/2 

npt x 1/2 cső 
1 1 

618 --- Tömítés, cső, 
rozsdamentes acél 

1 1 
 

1.  Állítsa be a nyomatékot a következő értékre: 50-55 
ft-lb (68-75 N•m). 
2 Állítsa be a nyomatékot a következő értékre: 50-60 
ft-lb (68-101 N•m). 
3. Szerelje a pumpát (604) a pumpa adapter tetejéhez 
(603), plusz vagy mínusz egy menetig. A tömítő 
anyacsavar túllóg a pumpa adapter felszínén (603). 
Állítsa a szorító anyacsavar nyomatékát a következő 
szintre: 70-75 ft-lb (95-102- N•m). 
4.  Állítsa be a nyomatékot a következő értékre: 250 
in-lb (28.2 N•m) 
5.  Állítsa be a nyomatékot a következő értékre: 70-75 
ft-lb (95-102 N•m). 
6.  Állítsa be a nyomatékot a következő értékre: 75-80 
ft-lb (102-108 N•m). 
7. Helyezze fel a tömítést a menetre. 
 

* Benne van a csatlakozó készletben. Tekintse meg az 58. 
oldalon található információkat, hogy a megfelelő készletet 
rendelje a pumpájához. 
 



Gyanta Pumpa készletek 
 
 
Levegőmotor készlet leírása  
 

LW075S LW100C 

Folyadékkal érintkező O-gyűrű 
10-es csomag 
 24A631 24A632 
Csatlakozó gyűrűk (606) 
10-es csomag 
 24A619 24A619 
Csatlakozó készlet 
Tartalmazza: pumpa adapter (603), 3 
csatolórúd (602), 3 csatolórúd anyacsavar 
(605), TSL tartály (608) és TSL palack, 
adapter (603), csatlakozó anyacsavar 
(607), 3 csatlakozó gyűrű (606), csatolórúd 
rugó védő (616). 
 16N242 16N243 

 
 
MEGJEGYZÉS: Az adagolópumpa-javító készletekkel kapcsolatban olvassa el a 3A2313 használati 
utasítást. A levegőmotor-javító készletekkel kapcsolatban, olvassa el a 3A2315 használati utasítást. 
 
 
Levegőmotor és pumpa  
gyanta pumpához 
 
Olvassa el levegőmotor 3A2313 használati utasítást  
és a pumpa  3A2315 használati utasítást az alkatrészek 
beazonosításáért. 
 



Gyanta szűrő 
 

 
3. Nyomja az illesztó rugót (710) a szűrőedény aljához(701). 
4. Helyezze a kenőanyagot a menetre. 
5. Kenje fel a zsíradékot. 
6. Helyezze a cső tömítést az összes nem forgó menetre. 
 
 
 
 
 

Hivatkozási szám Alkatrész Leírás Mennyiség 
701 179773 EDÉNY, szűrő 1 
702 171942 FEJ, szűrő 1 
703 238635 GOLYÓSCSAP, szénacél 1 
704 205447 CSATLAKOZÓ, tömlő 7 
705 061132 TÖMLŐ, nejlon, 225 ps 1 
706 100509 CSATLAKOZÓ, cső 1 
707 104361 TÖMÍTÉS, o-gyűrű 1 
708 186075 BORÍTÁS, szűrű 1 
710 171941 RUGÓ, kompressziós 1 
711 100040 CSATLAKOZÓ, cső 1 
712 --- Tömítés, cső 1 
717 172479 CÍMKE, figyelmeztetés 1 
718 GC2069 RÖGZíTŐ, forgó, 3/8 nptm x 3/8 npsm 1 
719 167026 SZŰRŐ, rácsos 100 1 

 

 



Gyanta szívócső 
 
1. Helyezze a cső tömítést az összes nem forgó menetre. 
 

 
 
 
 
Hivatkozási szám Alkatrész Leírás Mennyiség 

801 220372 TÖMLŐ, összekapcsolt, 6 ft 1 
802 197682 CSŐ, szívó 1 
803 114967 CSATLAKOZÓ, cső, 1 in.  1 
804 195151 CSŐ, szívó 1 
805 20397-01 SZŰRŐ, hálós, 24, 1 in. npt  1 
806  Tömítés, cső 1 
807 16M776 RÖGZíTŐ, könyök, 3/4 npsm x 1 nptf 1 

 



Pisztoly 
 
Olvassa el az RS pisztoly 3A0232 használati utasítást az alkatrészek beazonosításáért. 



Katalizátor segédpumpák  
 

 
 

1. Helyezze a menetre a cső tömítést . 
2. Tegye az adhéziós kenőanyagot az érintkező felületekre vagy 
menetekre. 
3. Tegyen sziradékot az érintkező felületekre vagy menetekre. 
4.  Állítsa be a nyomatékot a következő értékre: 240 in-lb (27.1 N•m). 
5 Állítsa be a nyomatékot a következő értékre: 225-275 in-lb (25.4-31.1 
N•m). 
6. A mérő felszerelés előtt hurkolja a rögzítőkötél szélesebb végét a 
mérő köré. Kösse a kötél szűkebb végét a tű hasított gyűrűjéhez. 
7. Jegyezze meg az U- tömítés elhelyezkedését. 

8.  Állítsa be a nyomatékot a következő értékre: 30-50 in-lb (3.4-5.6 
N•m). 
9. A felszerelés előtt tisztítsa ki a henger belsejét puha ronggyal vagy 
hasonló anyaggal . 
10. Kézzel szorítsa meg a hengert (918) és tegye a ház also részéhez 
(901). Csavarja meg a hengert (918) kevesebb mint fél fordulattal. 
Szerelje fel a tűt (908). 
11. Nyomja meg az illesztő csapágyakat. 
12. Állítsa be a dugattyúrúd (910) felső kapcsolóelemhez tartozó 
nyomatékot a következő szintre (926) 80-100 in-lb (9.0-11.3 N•m). 

 
 



Katalizátor Pumpák 
 
Hivatkozási 

szám 
Alkatrész Leírás Mennyiség 24C

480, B
első 

keverésű 

24E230, K
ülső 

keverésű 
901 16A197 HÁZ, segéd pumpa  1 1 
902 24C479 KÉSZLET, tár, FRP 1 1 
903 24C661 SZELEP, 3000 psi lefújó 1 1 
904 224807 ALAP, szelep 1 1 
905 15C780 FOGÓ 1 1 
906 15C972 TŰ, rugó 1 1 
907 113641 MÉRŐ, nyomás, folyadék 1  

124432 MÉRŐ, 160 psi   1 
908 123595 TŰ, gyorskioldó 1 1 
909 124193 KÁBEL, rögzítő, 5 inch 1 1 
91 16A660 RÚD, dugattyú, segéd pumpa 1 1 

911 123636 RUGÓ, transzfer ház 1 1 
912 16K928 SZELEP, tányér 1 1 
913 123934 O-GYŰRŰ, 003, FKM 1 1 
914 16K960 HÁZ, transzfer 1 1 
915 LPA-126 TÖMíTÉS, radiál 1 1 
916 LPA-127 VEZETŐPERSELY, dugattyú 1 1 
917 16A666 DUGÓ, transzfer ház 1 1 
918 16A662 HENGER, segéd pumpa 1 1 
919 CJ-143 O-GYŰRŰ, o-gyűrű, szilikon, 2-014 2 2 
920 124061 GYŰRŰ, pót, 0.518 ID, 0.053 széles 2 2 
921 LPA-144 ANYACSAVAR, záró 1 1 
922 16M782 HÁZ, bemenet, segéd 1 1 
923 LPA-139-01 TÖMíTÉS, golyós, 7/16 dia. 1 2 
924 24M382 CSAPÁGY, karimás, 0.375 ID 2 1 
925 LPA-134-02 GOLYÓSCSAP, gömb 1 1 

926◆ --- KAPCSOLÓELEM, felső, segéd, eltolt 1 1 
927◆ --- CSAPÁGY, gömb 1 1 
928◆ --- TŰ, forgató 1 1 
929◆ --- GOMB, forgató 1 1 

930 114339 RÖGZíTŐ, összekötő, forgó, 1/4 npt 1 1 
932 123628 RÖGZíTŐ, adapter, 1/8 npt - #4 jic 1 1 
934 297085 RÖGZíTŐ, könyök, 0.125 in., st  1 
935 110208 CSATLAKOZÓ, cső, fej nélküli 1  
937 124379 SZELEP, ellenőrző, npte x npti, 100 psi  1 
938 124381 RÖGZíTŐ, T-idom, nyomással 

csatlakoztatható, 1/4  
 1 

939 054118 CSŐ, polietilén 0.  0,5 
940 16D768 GOLYÓSCSAP, , mini  1 1 
941 --- TÖMíTÉS, cső  1 1 
942 --- TÖMíTÉS, anaerob 1 1 
943 --- KENŐANYAG, zsír 1 1 
945 24M586 RÖGZíTŐ, 1/4 npt x 3/8 cső 1 1 
946 24M587 RÖGZíTŐ, 1/8 npt x 1/4 cső 1 1 
947 24M588 RÖGZíTŐ, 1/8 npt x 1/4 cső  1 2 

 
 
--- nem eladó. 
◆	 Az	 alkatrészek megvásárolhatók a 16N617 javító készlet részeként 



Katalizátor Tartály 
 
 
 

 

1. Helyezze a menetre a cső 
tömítést . 
 
2. Úgy helyezze fel a címkét hogy a 
szintjelző vonal megfeleljen a 2,5 
gallonos tartályon lévő jelzésnek 
(1001). 
 

	  

	  

	  

	  
 

Hivatkozási szám Alkatrész Leírás Mennyiség 
1001 --- TARTÁLY, gravitációs, 2.5 gallonos 1 
1002 24M159 SZŰRŐ,tartály, gravitációs 1 
1008 --- Tömítés, cső, rozsdamentes acél 1 
1010 16M754 CíMKE,maximális töltöttséget jelző vonal 1 
1011 24M587 RÖGZíTŐ, 1/8 npt x 1/4 cső, 90 fokos 2 

 



Tömlő szettek 
 
 

 
 



Hivatkozási 
szám 

Alkatrész Leírás Mennyiség 16M
583, 50 ft, 

szálszóró 
 16M

584, 50 ft, belső 
keverésű gélszóró 

 16M
585, 50 ft, külső 

keverésű gélszóró 
 16M

586, 25 ft, 
szálszóró 

 16M
587, 25 ft, belső 

keverésű gélszóró 
 16M

588, 25 ft, külső 
keverésű gélszóró 

 16M
589, 35 ft, 

szálszóró 
 16M

590, 35 ft, belső 
keverésű gélszóró 

 16M
591, 35 ft, külső 

keverésű gélszóró 
 

1101 16J767     1 1     
16J768        1 1  
16J769  1 1        

1102 24C540     1 1 1    
24C541  1 1 1       
24G429        1 1 1 

1103 240797   1 1  1 1  1 1 
277253  1   1   1   

1104 24C543     1 1 1    
24C544  1 1 1       
24G434        1 1 1 

1105 054130  53  53 28  28 38  38 
1106 124427     2 2 2    

124428  1 1 1       
16M599        1 1 1 

1107 16M606        1 1 1 
1108 158256  1   1   1   
1109 277249  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1110 ---  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1111▲ 16D659  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1112 114271     1 1 1 1 1 1 
1113 123379   1 1  1 1  1 1 

162449  1   1   1   
 
 
 



Kiegészítő alkatrész 
 
Fűtőegység készletek 
 
Az ábrán a 16N014 készlet látható 
A kocsi nem tartozik bele a készletbe, csak referencia célból szerepel az ábrán 
 
 

 
 
 
 



Fűtőegység készletek 
 
 
Hivatkozási 
szám 

Alkatrész Leírás Mennyiség 16N
014,120v, 

FM
 

 16N
015,240v, 

FM
 

 16N
016,120v, 

veszélyes 
 16N

017,240v, 
veszélyes 

 16N
018,120v, 

nem
 veszélyes 

 16N
019,240v, 

nem
 veszélyes 

 

1201 16N013 TARTÓLEMEZ, fűtőegység   1 1 1 1 1 1 
1202 19891-00 BILINCS, cső, készlet 2 2 2 2 2 2 
1203 19892-00 LEMEZ, fedő, bilincs 2 2 2 2 2 2 
1204 100018 CSAVARALÁTÉT, záró, rugó 4 4 4 4 4 4 
1205 100321 ANYACSAVAR 4 4 4 4 4 4 
1206 115211 CSAVAR, fejes, hatlapfejű 4 4 4 4 4 4 
1207 100003 CSAVAR, fejes, hatlapfejű 4 4 4 4 4 4 
1208 100133 CSAVARALÁTÉT, záró, 3/8  4 4 4 4 4 4 
1209 100131 ANYACSAVAR, hatlapfejű 4 4 4 4 4 4 
1210 114506 RÖGZíTŐ, könyök, apa 90 fokos 1 1 1 1 1 1 
1211 100081 PERSELY,  cső  1 1 1 1 1 1 

1212◆ 24C406 TÖMLŐ, összekapcsolt, 5000psi, 3ft 1 1 1 1 1 1 
1213 159239 RÖGZíTŐ, kötőelem, cső, szűkítő 1 1 1 1 1 1 
1214 --- SZALAG, ptfe 1/2 in. széles 1 1 1 1 1 1 
1215 245848 FŰTŐEGYSÉG, viscon HP   1    

245863 FŰTŐEGYSÉG, viscon HP    1   
245867 FŰTŐEGYSÉG, viscon HP     1  
245869 FŰTŐEGYSÉG, viscon HP      1 
226819 FŰTŐEGYSÉG, viscon, 240 volt  1     
226816 FŰTŐEGYSÉG, viscon, 120 volt 1      

 
 

* Az egységek megvásárolhatóak a fűtőegység hardware készlet részeként 16N119. 
◆ Az egység nincs az ábrán. 

 
 
 
 



Mosópumpa nyomótartály készletek 
 
ASME Nyomótartályok, 16M893 és 16M894 

 
 
1. A szűrő összeállításához távolítsa el a bemerülő csüvet a tartályból  (1301). Csúsztassa a 
szűrőt a bemerülő cső alsó végébe. Tartsa mozdulatlanul a szűrőt amíg a megfelelő pozícióba 
mozgatja a bemerülő csövet. A szűrőt stabilan a csőhöz kell rögzíteni és a tartály aljára kell 
nyomni. Szorítsa meg a bemerülő csövet. A szűrő nem szerepel az ábrán. 
2. Alkalmazza a cső tömítést. 
3. Rögzítse a földelő kábelt (1311) a tartály fogójához (1101). A földelő kábel nem szerepel az 
ábrán. 
 
 
Hivatkozási szám Alkatrész Leírás Mennyiség 

1301 20324-00 TARTÁLY, mosó, 2 gallonos (gyűjtő csak 
16M893) 

1 

20324-01 TARTÁLY, mosó, 5 gallonos ( gyűjtő csak 
16M894) 

1 

1302 16D939 RÖGZíTŐ, kötőelem, szűkítő 1 
1303 11021-23 CSATLAKOZÓ, cső, 1/4  1 
1304 18470-05 GOLYÓSCSAP, 2-végű, 1/4nptf 1 
1305 RM-856-04 RÖGZíTŐ, könyök, 1/4 nptm x1/4 nptm 1 
1306 20655-04 RÖGZíTŐ, könyök, 3/8 nptm x3/8 cső 1 
1307 103347 SZELEP, biztonsági, 100 psi  1 
1308 21035-00 SZŰRŐ, anyag  1 
1309 21462-01 RÖGZíTŐ, adapter, 1/4 nptm x3/8 nptf 1 
1310 3165 GOLYÓSCSAP , 2-végű,3/8 anya, 3/8 

apa 
1 

1311 17440-00 BILINCS, földelő  1 
1312 --- CíMKE, származás 1 
1313 --- TÖMÍTÉS, cső  1 

 
 



ASME és CE által engedélyezett  nyomótartályok, 16M874 és 16M875 
 
1.Helyezze be a cső 
tömítést. 
2. Rögzítse a földelő kábelt 
(1423) a tartály fogójához 
(1401). A földelő kábel nem 
szerepel az ábrán. 
3. A kimeneti oldalon kell 
beszerelni. A kimenet a lyuk 
nélküli csatlakozási pont. 

 
 
 
Hivatkozási 
szám 

Alkatrész Leírás Mennyiség  

1401 236086 TARTÁLY, nyomó, 2 gallonos (gyűjtő csak 16M874) 1 
236087 TARTÁLY, nyomó, 5 gallonos (gyűjtő csak 16M875) 1 

1402 165053 TÖMíTÉS, o-gyűrű 1 
1403 188880 CSATLAKOZÓ, fedő  1 
1404 188784 ANYACSAVAR, szorító, hatlapfejű 1 
1405 171976 CSŐ (gyűjtő csak 16M875) 1 

185531 CSŐ, szifon (gyűjtő csak16M874) 1 
1406 125214 PERSELY, hatlapfejű, 3/8npt x 1/4npt,apa/anya 2 
1407 111763 RÖGZíTŐ, könyök, 1/4 npt  1 
1408 18470-05 GOLYÓSCSAP,  2-végű, 1/4nptf 2 
1409 16D939 RÖGZíTŐ, kötőelem, szűkítő 1 
1410 108673 T-IDOM 1 
1411 103347 SZELEP, biztonsági, 100 psi 1 
1412 121140 RÖGZíTŐ, csatlakozó, apa,3/8 npt 1 
1413 210575 KUPAK, betét (gyűjtő csak 16M875, nincs az ábrán) 1 
1414 176347 CíMKE, azonosító  1 
1415 --- CíMKE, származás  1 
1416 175078 175078 CíMKE, figyelmeztetés 1 
1417 --- Tömítés, cső 1 
1418 --- Tömítés, anaerob  1 
1421 308370 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1 
1423 17440-00 BILINCS, földelő 1 
1424 171988 O-GYŰRŰ (a szűrősapkához,1413, nincs az ábrán)  



Membrán mosópumpák 
 
16M560 és 16M561 

 
 
Az alap rendszer csak referencia célból szerepel az ábrán 
 
 
 
Hivatkozási szám Alkatrész Leírás Mennyiség  

1501 16M559 PUMPA, mosó, FRP, öblítő 1 
1502 16M652 TARTÁLY, mosó, 2.5 gallonos gyűjtő 

(gyűjtő csak 16M560) 
1 

16M651 TARTÁLY, mosó, 5 gallonos gyűjtő 
(gyűjtő csak 16M561) 

1 

1503 16M769 KÉSZLET, pumpa gyorsító 1 
1504 C12508 TOMLŐK, nejlon, kerek 3 

 
 



DataTrak opciós készlet  
 

 
 
 
Hivatkozási szám Alkatrész Leírás Mennyiség 
1601 24A354 INTELLIGENS LEVEGŐSZELEP (nincs az 

ábrán)  
 

1 

1602 24A576 DATATRAK ÁTALAKíTÓ KÉSZLET 1 
 
 
 



55 gallonos hordóhoz tartozó kocsik 
 
 

 
 
 

Hivatkozási szám Alkatrész Leírás Mennyiség 
16M896, Gém 
rendszerekhez 

16M897, Kocsira 
szerelt 
rendszerekhez 

1701 16M665 LEMEZ, 55 gallonos hordó    
1702 16H977 LÁB, kocsi, rövid   
1703 16M465 GÖRGŐ, rögzítő   
1704 113962 CSAVARALÁTÉT, 

keményített, sae  
  

1705 100321 ANYACSAVAR    
1706 101185 CSAVAR, kocsi   
1707 100132 CSAVARALÁTÉT, lapos    
1708 100133 CSAVARALÁTÉT, záró, 3/8    
1709 100131 ANYACSAVAR, hatlapfejű   
1710 16M667 HORDÓ, 55 gallonos kocsi, 

rudas kocsi 
  

1711 113961 CSAVAR, fejes, hatlapfejű   
1712 100018 CSAVARALÁTÉT, záró, 

rugó  
  



 
 
Rovingszál tartó 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hivatkozási szám Alkatrész Leírás Mennyiség 

1801 16M619 TARTÓALAP, rovingszál 1 
1802 16M622 TARTÓ, rovingszál tartó 1 
1803 122741 CSAVAR, hatlapfejű, 1/4 x 0.50 2 
1804 104123 CSAVARALÁTÉT, zár, rugó 2 
1805 112248 ANYACSAVAR, hatlapfejű 2 
1806 16M965 BILINCS, u-alakú  2 

1807◆ 15J889 CSAVAR, hatlapfejű 2 
 
◆ Az egység nincs az ábrán. 
 



Tömlőhosszabbítások 
 

 
 
 
 
 
Hivatkozási 

szám 
Alkatrész Leírás Mennyiség 

16M712, gém 
rendszerekhez 

 

16M718, belső 
keverésű 

gélszóróhoz 

16M719, külső 
keverésű 

gélszóróhoz 
1901 16J766 CSŐ, 3/8 in. polietilén, 25 ft  1 1  
1902 24J730 TÖMLŐ, összekapcsolt, 1/8 

in., 3000 psi,25 ft 
1 1 1 

1903 240796 TÖMLŐ, összekapcsolt, 3/8 
x 25'  

 1 1 

16M731 TÖMLŐ, összekapcsolt, 1/2 
in. x 25',4000 psi 

1   

1904 24J731 TÖMLŐ, összekapcsolt, 1/4 
in., nylon,25 ft 

1 1 1 

1905 054130 CSŐ, polietilén, 0.250 OD  25  25 
1906 124427 BURKOLAT, kék kopott, 22 

ft  
1 1 1 

1907 158256 ÖSSZEKÖTŐ, forgó  1   
1908 --- SZALAG, elektromos, vinil  1 1 1 
1909 123553 RÖGZíTŐ, kötőelem, #4 JIC 1 1 1 
1910 123554 CSATLAKOZÓ, 3/8 in. OD 

csöves  
1 1  

1911 123789 CSATLAKOZÓ, 1/4 in. OD 
csöves  

1  1 

1912 123552 RÖGZíTŐ, kötőelem, 1/8 npt  1 1 1 
1913 16D659 CíMKE, figyelmeztetés, 

tömlő szett 
1 1 1 

 



Méretezés 
 

 
 
 

Hivatkozás Gém Kocsira szerelt Falra/rúdra szerelt 
A (maximális szélesség) 144 in. (3658 mm) 29,5 in. (749 mm) 93,0 in. (991 mm) 
B (Maximális magasság) 100 in. (2450 mm) 47,75 in. (1213 mm) 46,6 in. (1183 mm) 
C (Maximális mélység) 180 in. (4572 mm) 32,5 in. (826 mm) 32 in. (813 mm) 
 



A falra szerelt pumpához tartozó konzol méretei 
 
A pumpa közvetlenül a tartólemezhez van csavarozva. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Műszaki adatok 
 
A rendszer műszaki adatai 
 
Pumpa műszaki adatok 
Maximális üzemi folyadéknyomás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 13:1 Rendszerek: 1300 psi (9 MPa, 90 bar) 

          17:1 Rendszerek: 1700 psi (11.9 MPa, 119 bar) 
Maximális levegő bemeneti nyomás. . . . . . . . . . .                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0.7 MPa, 7.0 bar) 
Maximális levegő bemeneti nyomás ASME mosópumpa nyomótartályokhoz . .     . 100 psi (0.7 MPa, 7.0 bar) 
Tipkius áramlási arány mintapisztolyok esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . Tekintse meg az RS 
Pisztoly használati utasítást. Lásd: Kapcsolódó használati utasítások, 3. oldal. 
Maximális folyadék hőmérséklet . . . . . . . . . . .                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . 110°F (43°C) 
A komponens (katalizátor) bemeneti méret . . . . . . . . . . .                                        . . . . . . . . . . . . . 1/4 in. cső 
B komponens (gyanta) bemeneti méret . . . . . . . . . . . . . .                      . . . . . . . . . . . . 1 5/16-12 UN-2A apa 
Folyadékkal érintkező alkatrészek . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Rozsdamentes acél, karbid, UHMWPE, PTFE, és 
acetál. 
 
A pumpa termékcsoport műszaki adatai 
 
Maximális  üzemi folyadéknyomás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:1 Rendszerek: 1300 psi (9 MPa, 90 bar) 

         17:1 Rendszerek: 1700 psi (11.9 MPa, 119 bar) 
Maximális levegő bemeneti nyomás. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                . . . . . . . . . . 100 psi (0.7 MPa, 7.0 bar) 
Minimális levegő bemeneti nyomás . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                . . . . . . . . . . 10 psi (0.07 MPa, 0.7 bar) 
Maximumális környezeti levegőhőmérséklet. . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . 120°F (49°C) 
Maximum folyadék hőmérséklet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            . . . . . . 160°F (71°C) 
Löket hossz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 . . . 2.0 in. (51 mm) 
Hang adatok . . . . . . . . .. . Tekintse meg a  levegőmotor használati utasításban (3A2315) taláható műszaki 
adatokat. 
Folyadékkal érintkező alkatrészek. . . . . . . . .  . .Rozsdamentes acél, tungsten karbid 6 % nikkellel, 
UHMWPE, PTFE, 
  
Csak LW100C adagolópumpa esetén: Karbonacélt is tartalmaz 
 
A katalizátor pumpa műszaki adatai 
 
Maximum  folyadék működési nyomás 
Belső katalizátor pumpa változat . . . . . . . . . . . .                               . . . . . . . . . . 2000 psi (14.0 MPa,140 bar) 
Külső katalizátor pumpa változat. . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . 90 psi (0.63 MPa, 6.3 bar) 
Maximum folyadék hőmérséklet . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . 110°F (43°C) 
Súly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       . . . . . . . . 3.5 lb (1.6 kg) 
Folyadékkal érintkező alkatrészek. . . . . . . . . . . . . .        . .. . . . . . . . . . . . . rozsdamentes acél 301, 303, 304, 
316, és 17-4 PH változatai, szilikon nitrid, acetál, perfluoroelastomer, PE, PTFE, UHWMPE, nylon 
 
A tömlő műszaki adatai 
 
Tömlő szettek maximum folyadék működési nyomás és folyadékkal érintkező alkatrészek . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Katalizátor tömlő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . 3000 psi (21.0 MPa, 210 bar); PTFE 
1/2 in. gyanta tömlő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    . . . . . . . 4000 psi (28.0 MPa, 280 bar); nylon 
3/8 in. gyanta tömlő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    . . . . . . . . 3300 psi (23.1 MPa, 231 bar); nylon 
Oldószer/AAC légtömlő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          . . . . . . . . 225 psi (1.6 MPa, 16 bar); nylon 
3/8 in. OD légtömlő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . 125 psi (0.9 MPa, 9 bar); PET 
1/4 in. OD atomizing/AAC légtömlő . . . . . . . . . . . . . .                               . . . . . 125 psi (0.9 MPa, 9 bar); PET 
 
A gyanta pumpa, a katalizátor pumpa, a mosópumpa, és a fűtőegység 
műszaki adatai 
Tekintse meg a 3. oldalon említett komponens használati utasításokat a műszaki adatokért.  
 
 

 
 
 



 
 
Graco Általános Jótállás  
 
A Graco minden általa gyártott, márkaneve alatt futó, ezen dokumentumban hivatkozott 
berendezésre jótállást vállal, miszerint  az értékesítés időpontjában az eredeti vásárlónak átadott 
termék anyag- és előállítási hibától mentes. A speciális, kiterjesztett vagy korlátozott jótállást 
kivéve a Graco az értékesítés időpontjától számított 12 hónapig vállalja, hogy az általa hibásnak 
nyilvánított alkatrészeket kijavítja vagy kicseréli. A jótállás csak akkor érvényes, ha a berendezést 
a Graco írásbeli rendelkezéseinek megfelelően szerelték össze, működtették és tartották karban. 
A jótállás nem vonatkozik, és a Graco nem vállal felelősséget az általános amortizációért, 
valamint  a hibás beindításból, használatból, kopásból, korrózióból, nem megfelelő karban 
tartásból, hanyagságból, balesetből, rongálásból vagy a nem Graco által gyártott alkatrészek 
alkalmazásából eredő hibáért, kárért vagy elhasználódásért. Ezen felül a Graco nem vállal 
felelősséget azokért a hibákért, károkért vagy elhasználódásért, amelyek a nem a Graco által 
gyártott struktúrák, kiegészítők vagy anyagok Graco berendezésekkel való inkompatibilitásából, 
vagy a nem Graco által gyártott nem megfelelő tervezésű, kialakítású, beindított, működtetett 
struktúrák, kiegészítők, berendezések vagy anyagok alkalmazásából fakadnak. 
A jótállás abban az esetben érvényes, ha a hibásnak nyilvánított berendezést előre fizetéssel 
eljuttatják egy hivatalos Graco disztribútorhoz a hiba igazolás céljából. Amennyiben a hiba 
igazolásra kerül, a Graco ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészt. A berendezést 
visszaszállítják az eredeti vásárlónak a szállítási költségek előzetes kifizetésével. Amennyiben a 
vizsgálat nem igazolja, hogy anyag- vagy szerelési hiba történt, ésszerű áron sor kerül a javítás 
elvégézésére, az ár tartalmazhatja az alkatrészek, a munkarerő és a szállítás költségeit. 
 EZ A JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOS, ÉS HELYETTESíT BÁRMILYEN MÁS KIFEJEZETT VAGY 
HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE A KERESKEDELMI JÓTÁLLÁST VAGY A 
RENDELKEZÉSI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRÓL SZÓLÓ JÓTÁLLÁST. 
A jótállási feltételek bármilyen jellegű megszegése esetén a Graco kötelezettsége és a vásárló 
jogorvoslata a fent meghatározottak szerint alakul. A vásárló beleegyezik, hogy nincs lehetősége 
más jogorvoslatra (nem kizárólagosan beleértve az elmaradt haszonból, értékesítésből, személyi 
vagy tulajdonban bekövetkezett sérülésből fakadó esetleges következményeket és károkat, vagy 
egyéb esetleges következmények és károkat). A jótállási feltételek megszegése esetén az 
értékesítés időpontjától kezdve 2 évig lehet érvényesíteni a jogkövetkezményeket. 
A GRACO NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST, ÉS ELUTASíT MINDEN HALLGATÓLAGOS 
KERESKEDELMI ÉS RENDELTETÉSI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGI, A GRACO ÁLTAL 
ÉRTÉKESíTETT,  DE NEM ÁLTALA GYÁRTOTT KIEGÉSZíTŐK,  BERENDEZÉSEK, 
ANYAGOK VAGY KOMPONENSEK TEKINTETÉBEN.  
A nem Graco által gyártott, de Graco által értékesített eszközökért (elektromotorok, kapcsolók, 
tömlő) a gyártó vállalhat jótállást. A Graco ellátja a vásárlót minden ésszerű segítséggél a jótállás 
megsértése esetén támasztott igénnyel kapcsolatban. A Graco semmilyen formában nem felelős 
a közvetett, esetleges, speciális vagy következésképpeni károkért amely a berendezések Graco 
általi forgalmazásából, vagy a Graco által értékesített termékek és áruk összeszereléséből  vagy 
használatából ered, akár szerződésszegésnek, a jótállás megsértésének, a Graco 
hanyagságának, vagy másnak köszönhető. 
 
 

Graco Információ 
A Graco termékekkel kapcsolatos legfrissebb információkért kérjük látogasson el a 
www.graco.com honlapra. 
Ha RENDELÉST szeretne leadni, kérjük lépjen kapcsolatba Graco forgalmazójával vagy hívjon 
minket, hogy megtaláljuk az Önhöz legközelebb lévő forgalmazót. 
Telefonszám: 612-623-6921 adómentesen hívható szám: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505 

Az ebben a dokumentumban található írásos és kepi adatok a kiadás időpontjában elérhető legfrissebb 
termékinformációkat tükrözik. A Graco fenntartja a bármikori, külön figyelmeztetés néküli változtatás jogát. 
Eredeti előírások. MM 3A2012-t tartalmaz 
Graco központ: Minneapolis 
Nemzetközi irúdák: Belgium, Kína, Japán, Korea 
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA 
Copyright 2012, Graco Inc. Minden Graco gyártási helyszín az ISO 9001 szerint bejegyzett. 
www.graco.com 
 


