Instrukcje – Czêœci

Silnik pneumatyczny

NXT®
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Do stosowania z wysokowydajnymi pompami do wykoñczania powierzchni
i wykonywania pow³ok w miejscach niebezpiecznych i bezpiecznych.
Wy³¹cznie do zastosowañ profesjonalnych.
Maksymalne ciœnienie robocze 0,7 MPa (7,0 barów, 100 psi)
Istotne instrukcje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Prosimy przeczytaæ wszystkie ostrze¿enia i zalecenia
zawarte w niniejszej instrukcji obs³ugi.
Nale¿y zachowaæ te zalecenia.
Informacje na temat modelu podano na stronie 3.

Z czujnikiem
liniowym
Standard

Modele wyposa¿one w wyœwietlacz
DataTrak™ posiadaj¹ certyfikaty
agencji wyszczególnione poni¿ej.
#

53

Spe³nia wymogi
FM std 3600 i 3610
do stosowania w miejscach
niebezpiecznych Klasa I Dzia³ 1
Grupa D T3C

Z modu³em
DataTrak™
TI8621a

0359
II 1 G
EEx ia IIA T3
Nemko
06ATEX1124

Aktualne informacje techniczne oraz filmy wideo dotycz¹ce
napraw s¹ dostêpne na stronie internetowej www.graco.com.
Nale¿y klikn¹æ na „Tech Support”, a nastêpnie wpisaæ „NXT”
w polu „Search by Keyword”.
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Modele

Modele
Silnik pneumatyczny - schemat oznaczeñ numeru czêœci
Sprawdziæ 6-cyfrowy numer silnika podany na tabliczce znamionowej silnika (ID).
Korzystaj¹c z poni¿szego schematu na podstawie szeœciu cyfr mo¿na okreœliæ konstrukcjê
silnika. Na przyk³ad, numer czêœci silnika N 6 5 D T 0 okreœla silnik NXT (N), 6500 cm3
na skok (6 5), wyposa¿ony w wylot odlodzenia (D) oraz uk³ad monitoringu DataTrak (T).
Ostatnia cyfra (0) nie zosta³a przydzielona.

ID

N

65

D

T

0

Pierwsza
cyfra
(silnik)

Druga i trzecia cyfra
(pojemnoœæ silnika
w cm3 na skok)

Czwarta cyfra
(typ wylotu)

Pi¹ta cyfra
(monitoring danych)

Szósta cyfra
(nieprzydzielona)

N (silnik
65
pneumaty 34
czny NXT) 22

6500
3400
2200

D
L
R

Odlodzenie
Cichobie¿ny
Zdalny wylot
(patrz uwaga poni¿ej)

Modele ze zdalnym wylotem s¹ wyposa¿one
w 1-calowe npt(f) wyjœcie wylotu, umo¿liwiaj¹ce
instalacjê t³umika lub instalacji wodnokanalizacyjnej w celu skierowania wylotu
do oddalonej lokalizacji.

N
T
R
H

Brak
DataTrak
Zdalny DataTrak
Czujnik liniowy

0

Nie
przyporz¹dkowano

Nie nale¿y uruchamiaæ silnika pneumatycznego
ze zdalnym wylotem bez zainstalowania pionowego
przewodu wylotowego lub t³umika.

Modele wyposa¿one w zdalny DataTrak nie
posiadaj¹ wyœwietlacza DataTrak na silniku.
Zewnêtrzna wtyczka ³¹czy system za pomoc¹
zdalnego interfejsu wyœwietlacza. Na stronach od
36 do 37 znajduj¹ siê informacje dotycz¹ce czêœci.
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Modele

Silnik pneumatyczny - numery czêœci.
Silnik
pneumatyczny,
nr czêœci.

Seria

Model
NXT

Œrednica
t³oka,
mm (in.)

Odlodzenie

N22DN0

H

2200

152 (6,0)



N22DT0

H

2200

152 (6,0)



N22DH0

H

2200

152 (6,0)



N22LN0

H

2200

152 (6,0)



N22LT0

H

2200

152 (6,0)



N22LR0

H

2200

152 (6,0)



N22LH0

H

2200

152 (6,0)



N22RN0

H

2200

152 (6,0)



N22RT0

H

2200

152 (6,0)



N22RH0

H

2200

152 (6,0)



N34DN0

H

3400

191 (7,5)



N34DT0

H

3400

191 (7,5)



N34DH0

H

3400

191 (7,5)



N34LN0

H

3400

191 (7,5)



N34LT0

H

3400

191 (7,5)



N34LR0

H

3400

191 (7,5)



N34LH0

H

3400

191 (7,5)



N34RN0

H

3400

191 (7,5)



N34RT0

H

3400

191 (7,5)



N34RH0

H

3400

191 (7,5)



N65DN0

H

6500

264 (10,375)



N65DT0

H

6500

264 (10,375)



N65DH0

H

6500

264 (10,375)



N65LN0

H

6500

264 (10,375)



N65LT0

H

6500

264 (10,375)



N65LR0

H

6500

264 (10,375)



N65LH0

H

6500

264 (10,375)



N65RN0

H

6500

264 (10,375)



N65RT0

H

6500

264 (10,375)



N65RH0

H

6500

264 (10,375)



257055

H

6500

264 (10,375)



Cichobie¿ny

Zdalny
wylot

Zawiera
DataTrak™

Zawiera
zdalny
DataTrak™

Zawiera
czujnik
liniowy


























 Silnik pneumatyczny wyposa¿ony jest w czujnik liniowy w szczelnej obudowie, dopuszczony do stosowania
w niebezpiecznych warunkach, jednak¿e wy³¹cznie wtedy, gdy jest stosowany wraz z rozpylaczami
wielokomponentowymi XM.
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Ostrze¿enia

Ostrze¿enia
Poni¿sze ostrze¿enia dotycz¹ instalacji, u¿ytkowania, uziemienia, konserwacji i napraw opisywanego urz¹dzenia.
Znak wykrzyknika oznacza ostrze¿enie ogólne, zaœ symbol niebezpieczeñstwa oznacza wystêpowanie ryzyka
specyficznego przy wykonywaniu czynnoœci. Na te ostrze¿enia nale¿y zwracaæ baczn¹ uwagê. W niniejszej
instrukcji obs³ugi mo¿na znaleŸæ równie¿ dodatkowe ostrze¿enia, w³aœciwe dla okreœlonych produktów.

OSTRZE¯ENIE
NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU I WYBUCHU
£atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników oraz farb, znajduj¹ce siê w obszarze roboczym,
mog¹ ulec zap³onowi lub eksplodowaæ. Aby zapobiec wybuchowi po¿aru lub eksplozji:
• U¿ywaæ urz¹dzenia wy³¹cznie w dobrze wentylowanych miejscach.
• Usun¹æ wszystkie potencjalne Ÿród³a zap³onu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenośne
lampy elektryczne oraz plastikowe p³achty malarskie (potencjalne zagro¿enie wy³adowaniami
elektrostatycznymi).
• W obszarze roboczym nie powinny znajdowaæ siê niepotrzebne przedmioty, wliczaj¹c
w to rozpuszczalniki, szmaty i benzynê.
• Nie przy³¹czaæ lub od³¹czaæ przewodów zasilania ani w³¹czaæ lub wy³¹czaæ oœwietlenia
w obecnoœci ³atwopalnych oparów.
• Nale¿y uziemiæ ca³y sprzêt w obszarze roboczym. Patrz Instrukcje dotycz¹ce Uziemienia.
• U¿ywaæ wy³¹cznie uziemionych wê¿y.
• Podczas prób na mokro z pistoletem, mocno przyciskaæ pistolet do uziemionego kub³a.
• Je¿eli zauwa¿¹ Pañstwo iskrzenie elektrostatyczne lub odczuj¹ wstrz¹s, natychmiast przerwaæ
dzia³anie. Nie stosowaæ ponownie urz¹dzeñ do czasu zidentyfikowania i wyjaœnienia problemu.
• W obszarze roboczym powinna siê znajdowaæ dzia³aj¹ca gaœnica.
NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO
Ciecz wyp³ywaj¹ca pod wysokim ciœnieniem z pistoletu, przeciekaj¹cych wê¿y lub pêkniêtych
elementów mo¿e spowodowaæ przebicie skóry. Uszkodzenie to mo¿e wygl¹daæ jak zwyk³e
skaleczenie, ale jest powa¿nym urazem, który w rezultacie mo¿e doprowadziæ do amputacji.
Konieczna jest natychmiastowa pomoc chirurgiczna.
• Nie kierowaæ pistoletu w kierunku innej osoby lub jakiejkolwiek czêœci cia³a.
• Nie przyk³adaæ rêki do dyszy natryskowej.
• Nie zatrzymywaæ lub nie zmieniaæ kierunku wycieku za pomoc¹ rêki, cia³a, rêkawicy ani szmaty.
• Nie rozpoczynaæ natryskiwania bez zainstalowania os³ony dyszy oraz os³ony spustu.
• W przerwach miêdzy natryskiwaniem nale¿y w³¹czyæ blokadê spustu.
• Po zakoñczeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, kontrol¹ oraz serwisowaniem urz¹dzenia
nale¿y postêpowaæ zgodnie z opisan¹ w niniejszej instrukcji Procedur¹ usuwania nadmiaru
ciœnienia (dekompresji).
NIEBEZPIECZEÑSTWO — URZ¥DZENIE POD CIŒNIENIEM
Rozlana ciecz z zaworu pistoletu/dozowania, wycieków lub czêœci pod ciœnieniem mo¿e przedostaæ
siê do oczu lub na skórê i spowodowaæ powa¿ne obra¿enia cia³a.
• Po zakoñczeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, kontrol¹ oraz serwisowaniem urz¹dzenia
nale¿y postêpowaæ zgodnie z opisan¹ w niniejszej instrukcji Procedur¹ usuwania nadmiaru
ciœnienia (dekompresji).
• Dokrêciæ wszystkie po³¹czenia doprowadzania cieczy przed w³¹czeniem urz¹dzenia.
• Codziennie sprawdzaæ wê¿e, rury i z³¹czki. Natychmiast naprawiæ lub wymieniæ zu¿yte
lub uszkodzone czêœci.
NIEBEZPIECZEÑSTWO ZWI¥ZANE Z CZÊŒCIAMI RUCHOMYMI
Ruchome czêœci mog¹ œcisn¹æ lub obci¹æ palce oraz inne czêœci cia³a.
• Nie zbli¿aæ siê do ruchomych czêœci.
• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu bez za³o¿onych os³on i pokryw zabezpieczaj¹cych.
• Sprzêt pod ciœnieniem mo¿e uruchomiæ siê bez ostrze¿enia. Przed rozpoczêciem sprawdzania,
przenoszenia lub serwisowania sprzêtu nale¿y zastosowaæ Procedurê dekompresji opisan¹
w niniejszej instrukcji. Od³¹czyæ zasilanie elektryczne lub zasilanie sprê¿onym powietrzem.
312397ZAG
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Powi¹zane instrukcje obs³ugi

OSTRZE¯ENIE
NIEBEZPIECZEÑSTWO WYNIKAJ¥CE Z NIEPRAWID£OWEGO U¯YCIA URZ¥DZENIA
Niew³aœciwe stosowanie sprzêtu mo¿e prowadziæ do œmierci lub kalectwa.
• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu w stanie zmêczenia lub pod wyp³ywem substancji odurzaj¹cych
lub alkoholu.
• Nie przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego lub wartoœci znamionowej temperatury
odnosz¹cych siê do czêœci systemu o najni¿szych wartoœciach znamionowych. Patrz rozdzia³
Dane techniczne znajduj¹cy siê we wszystkich instrukcjach obs³ugi sprzêtu.
• U¿ywaæ p³ynów i rozpuszczalników zgodnych ze zwil¿onymi czêœciami urz¹dzenia. Patrz rozdzia³
Dane techniczne znajduj¹cy siê we wszystkich instrukcjach obs³ugi sprzêtu. Zapoznaæ siê
z ostrze¿eniami producentów cieczy i rozpuszczalników. W celu uzyskania pe³nych informacji
na temat materia³u, nale¿y uzyskaæ kartê charakterystyki bezpieczeñstwa produktu (MSDS)
od dystrybutora lub sprzedawcy.
• Sprawdzaæ urz¹dzenie codziennie. Naprawiæ lub natychmiast wymieniæ uszkodzone czêœci
wy³¹cznie na oryginalne czêœci zamienne firmy Graco.
• Nie zmieniaæ ani modyfikowaæ sprzêtu.
• Sprzêtu nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu uzyskania dodatkowych
informacji nale¿y skontaktowaæ siê z Pañstwa dystrybutorem sprzêtu firmy Graco.
• Wê¿e i kable robocze nale¿y prowadziæ z dala od ruchu pieszego, ostrych krawêdzi, ruchomych
czêœci oraz gor¹cych powierzchni.
• Nie zaginaæ lub nadmiernie wyginaæ wê¿y lub u¿ywaæ ich do ci¹gniêcia wyposa¿enia.
• Dzieci i zwierzêta trzymaæ z dala od obszaru roboczego.
• Nale¿y postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP.
ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
Aby zapobiec powstaniu powa¿nych obra¿eñ, w tym uszkodzenia oczu, wdychania oparów substancji
toksycznych, oparzeñ i ubytków s³uchu, w czasie u¿ywania, serwisowania oraz przebywania w polu
roboczym urz¹dzenia, nale¿y stosowaæ odpowiednie œrodki ochrony osobistej. Obejmuj¹ one
miêdzy innymi:
• okulary ochronne,
• odzie¿ ochronn¹ i aparat oddechowy zgodne z zaleceniami producenta cieczy i rozpuszczalnika,
• rêkawice,
• ochronniki s³uchu.

Powi¹zane instrukcje obs³ugi
Instrukcje obs³ugi komponentów w jêzyku angielskim:
Instrukcja
obs³ugi
Opis
311239
311486
312148
3A0293
406656
406657
406658
406820
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Instrukcja zintegrowanych modu³ów
silnika pneumatycznego — czêœci
Instrukcja zestawu do konwersji
DataTrak — czêœci
Instrukcja konwersji mocowania silnika
pneumatycznego NXT — czêœci
Instrukcja systemów sterowania uk³adem
pneumatycznym — czêœci
Zestaw uszczelek zaworu
powietrza NXT135
Zestaw przebudowy zaworu
powietrza NXT136 oraz NXT144
Zestawy naprawcze silnika
pneumatycznego
Zestawy wymiany NXT137 i NXT145
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Identyfikacja czêœci

Identyfikacja czêœci
Opis RYS. 1
A
B
C
D
E
F

Wlot powietrza 3/4 npt(f)
G³ówny zawór upustowy powietrza
Pokrêt³o regulatora powietrza
Manometr ciœnienia powietrza
Filtr powietrza (niepokazany; znajduje siê z ty³u
zestawu sterowania powietrza)
Sterowanie odlodzeniem

G
H
J
K
L
M

Zawór powietrza (za pokryw¹)
Modu³ DataTrak (patrz strony od 9 do 14;
niedostêpny dla niektórych modeli)
Elektromagnes bezpieczeñstwa (element 1)
Czujniki DataTrak (element 2)
Otwór wlotowy zaworu powietrza, 3/4 npt(f)
Zawór nadmiarowy bezpieczeñstwa

H

K

J

TI7759a

F

L
Szczegó³y po zdjêciu
pokrywy zaworu powietrza

G
A

C

E
B

D
M

TI8233b

RYS. 1. Czêœci urz¹dzenia (na rysunku model wyposa¿ony w modu³ DataTrak i akcesoryjny zestaw
sterowania uk³adem pneumatycznym)

312397ZAG
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Identyfikacja czêœci

Sterowanie odlodzeniem (F)
Otworzyæ pokrêt³em lub wkrêtakiem p³askim,
aby zmniejszyæ oblodzenie. Jeœli to niezbêdne,
dostosowaæ doprowadzanie ciep³ego powietrza
w celu wyeliminowania oblodzenia.
Modele niskoszumowe wyposa¿one
s¹ w przegrody, które z ³atwoœci¹
mog¹ gromadziæ lód.

TI8159b

G³ówny zawór upustowy powietrza (B)

Uwiêzione powietrze mo¿e spowodowaæ
nieoczekiwane uruchomienie pompy i w rezultacie
powa¿ne obra¿enia powodowane rozbryzgiem lub
dzia³aniem ruchomych czêœci.
•

Wymagany w systemie w celu upuszczenia
powietrza uwiêzionego pomiêdzy nim a silnikiem,
gdy zawór jest zamkniêty.

•

Upewniæ siê, ¿e zawór jest ³atwo dostêpny
od strony pompy i ¿e znajduje siê poni¿ej
regulatora powietrza.

TI8802a

Regulator powietrza (C)

Zintegrowany modu³ sterowania
powietrza (akcesoria)
Zestawy sterowania powierza (akcesoria)
zawieraj¹ czêœci przewodów powietrza
w zintegrowanym zespole. Zestawy nale¿y
zamawiaæ oddzielnie. Instrukcje instalacji
podano w podrêczniku 311239.
•

•

•

8

NXT011 z regulatorem powierza
blokuj¹cego i zaworem bezpieczeñstwa
0,76 MPa (7,6 bara, 110 psi)
NXT031 z regulatorem powietrza
blokuj¹cego i zaworem bezpieczeñstwa
0,51 MPa (5,1 bara, 75 psi)

Reguluje ciœnienie powietrza dop³ywaj¹ce do silnika
i ciœnienie wylotowe cieczy pompy. Umieœciæ go blisko
pompy. Zamontowaæ manometr (D), aby odczytaæ
ciœnienie powietrza.

Zawór bezpieczeñstwa (M)
Otwiera siê automatycznie, aby zredukowaæ ciœnienie
powietrza, zapobiegaj¹c w ten sposób wytwarzaniu siê
nadmiernego ciœnienia w pompie.

Filtr powietrza (E)
Usuwa szkodliwe zanieczyszczenia podchodz¹ce
z uk³adu zasilania sprê¿onym powietrzem.
Firma Graco zaleca stosowanie filtra powietrza
o minimalnej wielkoœci 40 mikronów.

NXT021 z regulatorem powietrza
nieblokuj¹cego i zaworem bezpieczeñstwa
0,76 MPa (7,6 bara, 110 psi).

312397ZAG

Uziemienie

Smarowanie silnika

Monta¿ dodatkowych urz¹dzeñ do smarowania
obwodów pneumatycznych

Graco nie wymaga dodatkowego smarowania ni¿
smar nak³adany fabrycznie lub podczas regularnych
konserwacji. Przy sprê¿onym powietrzu o dobrej
jakoœci oraz w normalnych warunkach otoczenia,
silniki pneumatyczne NXT mog¹ wykonaæ miliony
cykli bez koniecznoœci dodatkowego smarowania.

W przypadku stosowania silnika ze zintegrowanym
sterowaniem powietrza, zamontowaæ dodatkowe
(akcesoryjne) urz¹dzenie smaruj¹ce obwód powietrza
na wlocie silnika. Olej przemieœci siê przez filtr
powietrza.

W przypadku jednak, gdy którekolwiek z poni¿szych
kryteriów ma zastosowanie do Pañstwa systemu,
korzystnym rozwi¹zaniem bêdzie zamontowanie
smarownicy przewodu powietrza 3/4 cala na przewodzie
powietrza przed silnikiem pneumatycznym lub okresowe
uzupe³nianie oleju w obudowie filtra powietrza.
•
•
•
•
•

Dostarczane powietrze nie zawiera oleju.
Dostarczane powietrze jest bardzo wilgotne.
Dostarczane powietrze jest bardzo suche.
Silnik pneumatyczny pracuje przy niskim
ciœnieniu powietrza.
Silnik pneumatyczny pracuje w niezwykle
gor¹cym lub zimnym otoczeniu.

Obszary, dla których smarowanie jest korzystne:
•
•
•

pierœcienie uszczelniaj¹ce (o-ringi) g³ównego
t³oka (17),
suwak zaworu suwakowego (119/108) oraz
zespó³ zapadki silnika (113).

W zale¿noœci od jakoœci powietrza mo¿e istnieæ
koniecznoœæ czêstszej wymiany filtra powietrza.

 Graco oferuje urz¹dzenia do smarowania
przewodów powietrznych dla silników
pneumatycznych NXT. Dla silników pneumatycznych
NXT 2200 i NXT 3400 nale¿y zamówiæ urz¹dzenie
smaruj¹ce 214848 (1/2 cala). Dla silnika
pneumatycznego NXT 6500 nale¿y zamówiæ
urz¹dzenie smaruj¹ce 214849 (3/4 cala).
W przypadku stosowania silnika pneumatycznego
bez zintegrowanego sterowania powietrzem, nale¿y
dodaæ standardowy typ filtra/regulatora/urz¹dzenia
smaruj¹cego dostosowanego do konkretnego silnika
pneumatycznego, taki jak 217073 (3/4 cala) lub
217072 (1/2 cala).

Uziemienie

Uzupe³nianie œrodka smarnego
Poni¿ej przedstawiono trzy metody uzupe³niania
smarowania.
Smarowanie zaworu powietrza
Poni¿sze kroki nale¿y wykonywaæ w cyklu rocznym lub
czêœciej w zale¿noœci od cyklu pracy, ciœnienia i jakoœci
powietrza. Nale¿y stosowaæ smar wysokiej jakoœci
na bazie litu.
1. Wykrêciæ 10 œrub pokrywy zaworu powietrza (124)
i zdj¹æ pokrywê zaworu powietrza (112).
2. Nasmarowaæ wszystkie widoczne czêœci ruchome,
szczególnie zapadkê (113) i t³oki zaworu (119).

Sprzêt musi byæ uziemiony. Uziemienie zmniejsza
ryzyko zwi¹zane z wystêpowaniem elektrycznoœci
statycznej i pora¿eniem elektrycznym wskutek
nagromadzenia ³adunku elektrycznoœci statycznej
lub zwarcia dziêki zastosowaniu przewodu
odprowadzaj¹cego pr¹d elektryczny.
Patrz RYS. 2. Przy pomocy œruby uziemienia (60)
i podk³adki zabezpieczaj¹cej (61) przymocowaæ czêœæ
nr 244524 Przewód uziemienia (GW) z ty³u silnika
pneumatycznego. Dokrêciæ mocno œrubê. Pod³¹czyæ
drugi koniec przewodu uziemienia do uziomu.

Smarowanie miski filtra powietrza
W przypadku stosowania silnika ze zintegrowanym
sterowaniem powietrza, wlaæ 50-75 ml oleju do miski
filtra powietrza i uruchomiæ silnik na kilka minut,
utrzymuj¹c wysokie obroty. Olej przemieœci siê
przez zawór powietrza oraz g³ówny t³ok.
Czêœæ oleju mo¿e wyciec przez wylot, co jest
normalnym zjawiskiem.
312397ZAG

60, 61

GW

TI8250a

RYS. 2. Przewód ochronny
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Elementy sterowania i wskaŸniki DataTrak
DataTrak wchodzi w sk³ad wyposa¿enia niektórych modeli. Patrz strona 3, na której podano wykaz modeli
wyposa¿onych w DataTrak
W przypadku modeli wyposa¿onych w DataTrak zaleca siê stosowanie urz¹dzenia smaruj¹cego obwody
powietrza 3/4 cala.
Informacje na temat modeli ze zdalnym DataTrak znajduj¹ siê w podrêcznikach obs³ugi systemu.
Aby zapobiec uszkodzeniu przycisków typu Soft, nie nale¿y naciskaæ ich ostrymi przedmiotami takimi,
jak d³ugopisy, karty z tworzywa czy paznokcie.
Opis RYS. 3
T

Limit bezpieczeñstwa w cyklach na minutê
(ustawiany przez u¿ytkownika; 00=WY£.)
Dolna objêtoœæ skokowa (ustawiana przez u¿ytkownika)
Jednostki prêdkoœci przep³ywu (ustawiane przez

U
V

u¿ytkownika)

/min, gpm [US], gpm [kontynentalne],

oz/min [US], oz/min [kontynentalne], l/min lub cm3/min)
W Dioda LED (zapalona wskazuje uszkodzenie)
X Karta referencyjna diagnostyki (patrz TABELA 1, strona 13)
Y Wyœwietlacz
PF Przycisk zalewania/p³ukania (Aktywuje tryb
zalewania/p³ukania. W trybie zalewania/p³ukania
zabezpieczenie przed niekontrolowan¹ prac¹ nie
dzia³a a licznik wsadowy [BT] nie zlicza.)

RK Przycisk reset (Kasowanie usterek. Nacisn¹æ
i przytrzymaæ przez 3 sekundy, aby wyzerowaæ
licznik wsadowy.)
CF Prêdkoœæ cykli/przep³ywu
BT Licznik wsadowy
GT Licznik ca³kowity
RT Prze³¹cznik zabezpieczenia przed niekontrolowan¹ prac¹
(w³¹czenie/wy³¹czenie)
UT Prze³¹cznik E1
DT Prze³¹cznik E2
ST Prze³¹cznik E5

Run Mode (Tryb pracy)

GT

PF
RK
X

CF

BT
TI8622b

Tryb ustawiania
V

W

UT
DT

U
Y, Patrz szczegó³y
po prawej stronie.

RT

ST

RK

TI8215a

PF
T

TI8623b

RYS. 3. Elementy sterowania i wskaŸniki DataTrak
10
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Obs³uga DataTrak
DataTrak wchodzi w sk³ad wyposa¿enia niektórych
modeli. Patrz strona 3, na której podano wykaz
modeli wyposa¿onych w DataTrak.
Informacje na temat modeli ze zdalnym DataTrak
znajduj¹ siê w podrêcznikach obs³ugi systemu.
Na stronach od 36 do 37 znajduj¹ siê informacje
dotycz¹ce czêœci.

Wyœwietlacz (Y) DataTrak wy³¹cza siê po
1 minucie, aby zaoszczêdziæ energiê baterii.
Nacisn¹æ dowolny przycisk, aby aktywowaæ
wyœwietlacz.

Tryb ustawiania
1. Patrz RYS. 3. Nacisn¹æ i przytrzymaæ
przez
5 sekund do momentu wyœwietlenia menu ustawieñ.
2. Aby wprowadziæ ustawienia dla bezpieczeñstwa,
dolnej pojemnoœci i jednostek natê¿enia przep³ywu
oraz aktywacji bezpieczeñstwa, opcji b³êdów E1, E2
i E5, nale¿y nacisn¹æ

w celu zmiany wartoœci,

Run Mode (Tryb pracy)
Praca niekontrolowana
Sterowanie niekontrolowanej pracy nale¿y
testowaæ regularnie. W celu przeprowadzenie
testu nale¿y przejœæ do Trybu ustawiania
(Setup Mode) i ustawiæ wartoœæ na 1 (jeden).
Pompa powinna zatrzymaæ siê po szeœciu cyklach.
1. Patrz RYS. 3. Jeœli wyst¹pi niekontrolowana praca
pompy, zadzia³a elektromagnes bezpieczeñstwa,
zatrzymuj¹c pompê. Dioda (W) zacznie
migaæ i wyœwietlacz (Y) zasygnalizuje stan
niekontrolowanej pracy (patrz Tabela 1).
2. W celu zresetowania monitora niekontrolowanej
pracy zamkn¹æ g³ówny zawór powietrza (B).
Przed przejœciem do kroku 3 nale¿y odczekaæ,
a¿ nast¹pi ca³kowity upust powietrza z silnika
pneumatycznego. Ekran zmieni siê, sygnalizuj¹c
ten stan, jak przedstawiamy poni¿ej.

B

a nastêpnie
, aby zapisaæ wartoœæ i przesun¹æ
kursor do nastêpnego pola danych.
W sytuacji niekontrolowanej pracy, opcje b³êdów
E1, E2 i E5 s¹ aktywne; na ekranie ustawieñ
wyœwietli siê . Patrz RYS. 3.

3. Nacisn¹æ
, aby wyzerowaæ kod diagnostyczny
i wykonaæ reset elektromagnesu bezpieczeñstwa.

3. Przesun¹æ kursor do pola opcji aktywacji b³êdu E5,
nastêpnie nacisn¹æ
tryb ustawiania.

ponownie, aby opuœciæ
4. Otworzyæ g³ówny zawór powietrza (B), aby
ponownie uruchomiæ pompê.
Aby wy³¹czyæ monitoring niekontrolowanej pracy
nale¿y przejœæ do trybu ustawieñ i ustawiæ wartoœæ
bezpieczeñstwa na 0 (zero) lub wy³¹czyæ
prze³¹cznik (RT)

312397ZAG

(patrz RYS. 3).
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Zalewanie/p³ukanie

Wyœwietlacz

1. Patrz RYS. 3. Aby wejœæ do trybu zalewania/
p³ukania, nale¿y nacisn¹æ dowolny przycisk,
aby aktywowaæ wyœwietlacz, a nastêpnie

Patrz RYS. 3. Wyœwietlacz (Y) wy³¹czy siê po 1 minucie
braku aktywnoœci w trybie pracy lub po 3 minutach
w trybie ustawienia. Nacisn¹æ dowolny przycisk,
aby aktywowaæ wyœwietlacz.

nacisn¹æ
. Na wyœwietlaczu pojawi siê
symbol zalewania/p³ukania i dioda LED
zacznie migaæ

.

DataTrak kontynuuje zliczanie cykli,
gdy wyœwietlacz jest wygaszony.

Diagnostyka
2. W trybie zalewania/p³ukania zabezpieczenie przed
niekontrolowan¹ prac¹ jest wy³¹czone a licznik
wsadowy (BT) nie dzia³a.
3. Aby opuœciæ tryb zalewania/p³ukania, nacisn¹æ
dowolny przycisk w celu aktywowania wyœwietlacza,
a nastêpnie nacisn¹æ
. Symbol zalewania/
p³ukania zniknie z ekranu a dioda LED
przestanie migaæ.

DataTrak mo¿e diagnozowaæ niektóre uszkodzenia
pompy. Gdy monitor wykryje uszkodzenie, dioda LED
(W, RYS. 3) zacznie migaæ, a na wyœwietlaczu wyœwietli
siê kod diagnostyczny. Patrz Tabela 1.
W celu potwierdzenia diagnozy i powrotu do
normalnego ekranu pracy nale¿y nacisn¹æ
jeden raz, aby aktywowaæ wyœwietlacz i drugi raz,
aby wyzerowaæ ekran kodów diagnostycznych.

Licznik/licznik sumuj¹cy
Patrz RYS. 3. Ostatnia cyfra licznika wsadowego (BT)
oznacza dziesiêtne czêœci galonów lub litrów. Aby
wykonaæ reset licznika sumuj¹cego, nale¿y nacisn¹æ
dowolny klawisz w celu aktywacji wyœwietlacza,
a nastêpnie nacisn¹æ i przez 3 sekundy
przytrzymaæ

.

Jeœli prêdkoœæ przep³ywu jest ustawiona
na

/min, oba liczniki bêd¹ wyœwietla³y

liczbê cykli pompy.
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Tabela 1: Kody diagnostyczne
Symbol

312397ZAG

Nr
kodu.

Nazwa kodu

Diagnoza

Przyczyna

Praca
niekontrolowana

Pompa pracuje szybciej ni¿
ustawiony limit bezpieczeñstwa.

• Zwiêkszone ciœnienie powietrza.
• Zwiêkszony wylot cieczy.
• Wyczerpana iloœæ sk³adnika.

E-1

Zanurzenie w górê

Przeciek podczas skoku w górê.

Zu¿ycie zaworu t³okowego lub
uszczelnienia.

E-2

Zanurzenie w dó³

Przeciek podczas skoku w dó³.

Zu¿yty zawór wlotowy.

E-3

Roz³adowana
bateria

Napiêcie baterii zbyt niskie, aby
• Bateria roz³adowana. Informacje
zatrzymaæ niekontrolowan¹ pracê.
dotycz¹ce wymiany baterii znajduj¹
siê na stronie 14.
• Wy³¹czyæ tryb niekontrolowanej
pracy a¿ do momentu wymiany
baterii, patrz strona 11.

E-4

Element
serwisowy 1

Problem z zatrzymaniem
niekontrolowanej pracy.

• Uszkodzony elektromagnes
bezpieczeñstwa.
• Uszkodzone sanie zaworu.

E-4

Od³¹czony
elektromagnes
bezpieczeñstwa

Elektromagnes bezpieczeñstwa
jest od³¹czony.

• Wtyk elektromagnesu
bezpieczeñstwa wyjêty.
• Uszkodzone przewody
elektromagnesu bezpieczeñstwa.

E-5

Element
serwisowy 2

Problem z ruchem zaworu
czujnikowego.

•
•
•
•

E-6

Przepalony
bezpiecznik

Bezpiecznik jest przepalony.

• Uszkodzenie elektromagnesu
bezpieczeñstwa lub przewodów
elektromagnesu bezpieczeñstwa.
• Skrajne temperatury powy¿ej
60°C [140°F] .
• Wy³¹czyæ tryb niekontrolowanej
pracy a¿ do momentu korekty
b³êdu oraz wymiany bezpiecznika.
Patrz strony 11 i 14.

Wtyki czujników wyjête.
Czujniki niew³aœciwie zamontowane.
Uszkodzone czujniki.
Uszkodzone sanie zaworu.
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Wymiana baterii
lub bezpiecznika
w module DataTrak

U¿ywaæ wy³¹cznie bezpieczników zatwierdzonych
(131a) przez firmê Graco.
5. Wymiana bezpiecznika (131a):

Bateriê i bezpiecznik nale¿y wymieniæ
w bezpiecznym miejscu.

a. Odkrêciæ œrubê, zdj¹æ opaskê metalow¹
i plastikow¹ oprawkê.
b. Wyj¹æ bezpiecznik z p³ytki.

1. Wykrêciæ dwie œruby (135). Ostro¿nie wysun¹æ
modu³ DataTrak (131) z obudowy (132).
Patrz RYS. 4.

c.

132

Zamontowaæ nowy bezpiecznik (131a).

Bezpiecznik
(131a)

Z³¹cze przewodu
czujnika

Bateria

131

135

TI7757a

TI8216b

RYS. 4. Demonta¿ modu³u DataTrak
2. Od p³yty modu³u od³¹czyæ elektromagnes
bezpieczeñstwa i przewody czujników.
Patrz RYS. 5.

Po³¹czenie przewodu
elektromagnesu
RYS. 5. Lokalizacja baterii i bezpiecznika DataTrak

3. Przenieœæ modu³ DataTrak (131)
w bezpieczne miejsce.

Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie poni¿szych baterii
z atestem. Zastosowanie baterii bez atestu powoduje
utratê gwarancji firmy Graco oraz aprobat FM i Ex.
• Litowa Ultralife # U9VL
• Alkaliczna Duracell # MN1604
• Alkaliczna Energizer # 522
• Alkaliczna Varta # 4922
4. W celu wymiany baterii od³¹czyæ zu¿yt¹ bateriê
i wymieniæ j¹ na bateriê atestowan¹.
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Rozwi¹zywanie problemów
Patrz równie¿ rozdzia³ poœwiêcony rozwi¹zywaniu problemów w podrêczniku 311239 Modu³u
sterowania powietrzem.
Problem

Silnik pneumatyczny nie pracuje.

Powietrze uchodzi ci¹gle wokó³
wa³u silnika pneumatycznego
przy skoku w górê.
Powietrze jest stale wyrzucane
z t³umika przy skokach w górê
i w dó³.

Silnik pneumatyczny „odbija”
na górze skoku.
Silnik pneumatyczny „odbija”
na dole skoku.
Powolny nawrót silnika.

Oblodzenie t³umika.

Oblodzenie wewn¹trz silnika.

Przyczyna

Uszkodzony suwak lub grzybki
zaworu g³ównego powietrza.
Elektromagnes DataTrak w³¹czony.
Wyst¹pi³a niekontrolowana praca
(tylko modele z DataTrak).
Uszkodzona uszczelka wa³u silnika
pneumatycznego.

Zamontowaæ zawór g³ównego
powietrza. Patrz strona 18. Wymieniæ
grzybki (12). Patrz strona 25.
Patrz Praca niekontrolowana
na stronie 11.

Wymieniæ uszczelkê wa³u silnika
pneumatycznego (7), skórzane
uszczelki zapasowe (8) oraz pierœcieñ
ustalaj¹cy (9). Patrz strona 22.
Regulator odladzania jest otwarty.
Zamkn¹æ regulator odladzania
pokrêt³em lub p³askim œrubokrêtem.
Uszkodzenie sañ, p³ytki lub uszczelki
Wymieniæ sanie (108), p³ytkê (105)
zaworu powietrza.
lub uszczelkê (104). Patrz strona 20.
Uszkodzony lub zu¿yty pierœcieñ
Wymieniæ pierœcieñ uszczelniaj¹cy
uszczelniaj¹cy (o-ring) t³oka silnika.
(o-ring) t³oka (17). Patrz strona 22.
Uszkodzony dolny grzybek.
Wymieniæ dolny grzybek (12).
Patrz strona 25.
Górny zawór uszczelki silnika nieszczelny. Wymieniæ uszczelkê (46).
Uszkodzony grzybek górny.
Wymieniæ grzybek górny (12).
Patrz strona 25.
Górny zawór uszczelki silnika przecieka.
Wymieniæ uszczelkê (46).
Zatkany t³umik grzybka.
Wyj¹æ t³umik (58) i oczyœciæ go.
Sygna³ o przeciekaniu z grzybka (12),
Wymieniæ nieszczeln¹ czêœæ
uszczelek (46), uszczelki pokrywy
lub uszczelkê.
wylotu (102), uszczelki pokrywy sañ (106),
zaworu t³oka (119), zderzaku zaworu t³oka
(110) lub uszczelnienia tulei (109).
Zespó³ zaworu jest suchy i lepi¹cy.
Uzupe³niæ olej w obudowie
filtra powietrza lub uzupe³niæ
w smarownicy przewodu powietrza.
Silnik pneumatyczny pracuje przy wysokim Zmniejszyæ ciœnienie, szybkoœæ cykli
ciœnieniu lub wysokich obrotach przy
lub d³ugoœæ cyklu pracy silnika b¹dŸ
wysokiej wilgotnoœci powietrza.
otworzyæ regulator odlodzenia
pokrêt³em lub p³askim wkrêtakiem.
Silnik pneumatyczny pracuje przy wysokim Zmniejszyæ ciœnienie, szybkoœæ cykli
ciœnieniu lub wysokich obrotach przy
lub d³ugoœæ cyklu pracy silnika b¹dŸ
wysokiej wilgotnoœci powietrza.
otworzyæ regulator odlodzenia
pokrêt³em lub p³askim wkrêtakiem.
Zredukowaæ punkt rosy sprê¿onego
powietrza za pomoc¹ filtra
koalescencyjnego wilgotnoœci
lub suszarki powietrza.
Ograniczenie t³umika silnika.

312397ZAG

Rozwi¹zanie

W przypadku stosowania silnika
niskoszumowego zdemontowaæ
przegrodê niskoszumow¹ w t³umiku.
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Problem

Przyczyna

Rozwi¹zanie

Powietrze jest stale wyrzucane
Czop lub gniazdo grzybka nieszczelne.
z góry lub do³u t³umika grzybka (58).

Zdemontowaæ, wyczyœciæ
i nasmarowaæ czop zaworu
grzybkowego; patrz strona 25.
Jeœli problem utrzymuje siê,
wymieniæ grzybek.
Powietrze uchodzi z t³umika grzybka Brakuje grzybka (12), pierœcienia
Wymieniæ jeden lub oba pierœcienie
(58) wy³¹cznie podczas skoku
uszczelniaj¹cego (o-ringu) (12d),
uszczelniaj¹ce (o-ringi).
w górê lub wy³¹cznie skoku w dó³.
zapasowego pierœcienia uszczelniaj¹cego Jeœli powietrze uchodzi podczas
(o-ringu) (12c) lub jest ich zbyt wiele.
trwania skoku dolnego, nale¿y
wymieniæ górny grzybek.
Jeœli powietrze uchodzi podczas
trwania skoku górnego, nale¿y
wymieniæ dolny grzybek.
Silnik pneumatyczny zatrzymuje siê Grzybek (12) jest wciœniêty lub nadmiernie Wymieniæ grzybek (12).
lub przerywa na koñcu skoku.
przepuszcza powietrze.
Zapadka (113) zaciê³a siê.
Wyczyœciæ i nasmarowaæ
zapadkê (113); lub wymieniæ.
Uszkodzona lub odwrotnie zainstalowana Wymieniæ zawór t³oka (119).
uszczelka zaworu t³oka na zaworze
t³oka (119).
Zacisk zabezpieczaj¹cy na zaworze
Naprawiæ lub wymieniæ
t³oka (119) zagiêty i zaczepia o tulejê
zawór t³oka (119).
cylindra (109) w œwietle.
Korpus zaworu (103) jest pêkniêty
Wymieniæ korpus zaworu (103)
ze wzglêdu na zbyt mocne dokrêcenie
lub ca³y zespó³ zaworu
œrub (123). (Dotyczy wy³¹cznie silników
powietrznego (40).
pneumatycznych wyprodukowanych
przed rokiem 2008.)
Uszczelka pokrywy obudowy (46)
Wymieniæ uszczelkê (46).
jest nieszczelna pomiêdzy
portem ciœnieniowym a portem
sygna³owym grzybka.
Zespó³ zaworu powietrznego (40) jest
Zdemontowaæ zespó³ zaworu
suchy. Tarcie jest wysokie ze wzglêdu
powietrza (40) i nasmarowaæ
na suche sprê¿one powietrze.
lub zwiêkszyæ zawartoœæ oleju
w sprê¿onym powietrzu. Patrz
Smarowanie silnika na stronie 9.
Silnik pneumatyczny pracuje nie
Elektromagnes niekontrolowanej pracy
Wyczyœciæ i nasmarowaæ otwory
przy ka¿dym ciœnieniu.
DataTrak zatrzyma³ silnik pneumatyczny.
i uszczelki zaworu t³oka (119), zespo³u
Zwór t³oka (119) i zespó³ korpusu (108)
korpusu (108) oraz zapadkê (113).
nie uruchamia czopu elektromagnesu (140).
Czerwona dioda LED miga.
Silnik pneumatyczny pracuje w trybie
Nacisn¹æ
przycisk, aby powróciæ
zalewania/p³ukania.
do normalnej pracy. Patrz
Zalewanie/p³ukanie na stronie 12.
Silnik pneumatyczny wyœwietla
Patrz Diagnostyka na stronie 12.
kod diagnostyczny.
Minimalne ciœnienie robocze
Narastanie tarcia ze wzglêdu na pracuj¹cy Patrz Smarowanie silnika
powietrza jest zbyt wysokie.
na sucho zespó³ zaworu powietrza (40).
na stronie 9.
(Dla silników pneumatycznych serii Pompa cieczy zacina siê, poniewa¿
Wymieniæ uszczelnienie pompy.
E-G, minimalne ciœnienie wynosi
uszczelnienie pompy napêcznia³o
ponad 0,18 MPa (1,8 bara, 26 psi). lub jest brudne.
Dla silników pneumatycznych
Patrz przyczyny dla „Silnik pneumatyczny Patrz rozwi¹zania dla „Silnik
serii H i póŸniejszych, minimalne
zatrzymuje siê lub przerywa na
pneumatyczny zatrzymuje siê
ciœnienie wynosi ponad
koñcu skoku”.
lub przerywa na koñcu skoku”.
0,11 MPa (1,1 bara, 16 psi)).
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Rozwi¹zywanie problemów

Zawór grzybkowy

Uszczelki zaworu
powietrza
Suwak zaworu
powietrza

P³ytka suwliwa
zaworu powietrza
TI8624a

Uszczelki zaworu
powietrza

Pierœcieñ uszczelniaj¹cy
Zawór grzybkowy Uszczelki wa³u t³oka
(o-ring) t³oka
RYS. 6. Czêœciowy przekrój perspektywiczny, modele standardowy i DataTrak

Czujnik liniowy

Zawór grzybkowy

Uszczelki zaworu
powietrza
Suwak zaworu
powietrza

P³ytka suwliwa
zaworu powietrza
Uszczelki zaworu
powietrza
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy
Zawór grzybkowy
(o-ring) t³oka

TI8066b

Uszczelki wa³u t³oka

RYS. 7. Czêœciowy przekrój perspektywiczny, modele z czujnikiem liniowym

312397ZAG
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Naprawa
Harmonogram przegl¹dów
okresowych

4. Mocno przycisn¹æ metalow¹ czêœæ pistoletu
do uziemionego metalowego kub³a. Nacisn¹æ
spust pistoletu, aby spuœciæ nadmiar ciœnienia.

Warunki pracy konkretnego systemu okreœlaj¹
czêstotliwoœæ wymaganej konserwacji. Ustaliæ plan
przegl¹dów okresowych na podstawie okresu i rodzaju
wymaganej konserwacji i nastêpnie ustaliæ plan
regularnej kontroli systemu.

5. W³¹czyæ blokadê spustu.

Wymagane narzêdzia
•

Wkrêtak p³aski

•

Wkrêtak krzy¿owy

•

Klucz nasadowy 3/4 cala

•

Klucz nasadowy 9/16 cala

•

Klucz nasadowy 3/8 cala

•

Klucz dynamometryczny

•

Smar

•

Klej do gwintów

Procedura usuwania
nadmiaru ciœnienia

6. Po przygotowaniu zbiornika na odpady do zebrania
odprowadzanej cieczy otworzyæ wszystkie zawory
spustowe cieczy systemu. Pozostawiæ zawory
spustowe otwarte do momentu rozpoczêcia
ponownego natryskiwania.
7. Jeœli podejrzewaj¹ Pañstwo, ¿e koñcówka
natryskowa lub w¹¿ urz¹dzenia jest zatkany, lub po
wykonaniu powy¿szych czynnoœci, w uk³adzie nadal
pozostaje ciœnienie, nale¿y BARDZO POWOLI
poluzowaæ zakrêtkê zabezpieczaj¹c¹ os³ony
koñcówki lub mocowanie wê¿a, aby stopniowo
spuœciæ nadmiar ciœnienia, a nastêpnie odkrêciæ
je do koñca. Wyczyœciæ w¹¿ lub zatkan¹ koñcówkê.

Naprawa zaworu powietrza
Demonta¿ zaworu powietrza

1. Zatrzymaæ pompê w œrodku skoku.
Uwolniæ ciœnienie, strona 18.
2. Od³¹czyæ przewód powietrza doprowadzony
do silnika.
3. Patrz RYS. 8. Podwa¿yæ pokrywê górn¹ (30).

Uwiêzione powietrze mo¿e spowodowaæ
nieoczekiwane uruchomienie pompy i w rezultacie
powa¿ne obra¿enia naciêcia skóry spowodowane
dzia³aniem ruchomych czêœci.

30

Nie podnosiæ ani nie przesuwaæ silnika znajduj¹cego
siê pod ciœnieniem.
1. W³¹czyæ blokadê spustu.
2. Zamkn¹æ g³ówny zawór upustowy powietrza.
3. Zwolniæ blokadê spustu.
18
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RYS. 8. Zdejmowanie górnej pokrywy
4. Patrz RYS. 9. Zdemontowaæ zewnêtrzn¹ pokrywê
zaworu (47).
312397ZAG

Naprawa

8. Nasmarowaæ uszczelki (46) i upewniæ siê, czy
znajduj¹ siê w osi otworów z ty³u zaworu powietrza
(40). Zainstalowaæ zawór powietrza. Zamontowaæ
œruby (41) i dokrêciæ momentem 27,1 N•m
(20 funtów/stopê). Wkrêciæ œruby (43) rêcznie,
a nastêpnie dokrêciæ mocno wzglêdem t³umika (15).

5. Dla silników z DataTrak lub czujnikiem liniowym:
a. DataTrak Modele: Odkrêciæ dwie œruby (135).
Ostro¿nie wymontowaæ modu³ DataTrak (131),
patrz strona 14. Od p³yty modu³u od³¹czyæ
elektromagnes bezpieczeñstwa i przewody
czujników. Wykrêciæ dwie œruby (134)
i ostro¿nie wysun¹æ obudowê (132)
z zaworu powietrza.

9. Dla silników z DataTrak lub z czujnikiem liniowym:
a. DataTrak Modele: Ostro¿nie nasun¹æ
obudowê (132) na zawór powietrza. Wkrêciæ
œruby (134) rêcznie i dokrêciæ momentem
11,3 N•m (100 funtów/cal). Pod³¹czyæ przewody
elektromagnesu i czujnika do modu³u DataTrak
(131), patrz strona 14. Ostro¿nie wsun¹æ modu³
do obudowy (132). Ponownie wkrêciæ dwie
œruby (135).

b. Modele z czujnikiem liniowym: Wykrêciæ
œruby (134) i ostro¿nie wysun¹æ obudowê (132)
z zaworu powietrza. Od³¹czyæ przewód czujnika
od p³yty obwodu. Patrz RYS. 15 na stronie 26.
c.

Modele wyposa¿one w zdalny DataTrak:
Podczas demonta¿u zewnêtrznej pokrywy
(47) ostro¿nie wysun¹æ wi¹zkê przewodów
oraz pierœcieñ uszczelniaj¹cy z gniazda
w obudowie. Patrz RYS. 17 na stronie 27.

b. Modele z czujnikiem liniowym: Ponownie
pod³¹czyæ przewód czujnika do p³ytki drukowanej.
Patrz RYS. 15 na stronie 26. Ostro¿nie nasun¹æ
obudowê (132) na zawór powietrza. Wkrêciæ
œruby (134) rêcznie i dokrêciæ momentem
11,3 N•m (100 funtów/cal).

6. Odkrêciæ œruby (43 i 41). Wymontowaæ zawór
powietrza (40) poprzez uchwycenie górnej i dolnej
czêœci zaworu i obracaj¹c go od prawej strony
w celu wyci¹gniêcia obudowy wylotu (E) z t³umika
(15). Wymieniæ uszczelki (46).

c.

7. W celu naprawy zaworu powietrza przejdŸ do
Demonta¿ zaworu powietrza, strona 20. Aby
zamontowaæ nowy kompletny zawór powietrza,
kontynuowaæ od kroku 8.

Modele wyposa¿one w zdalny DataTrak:
Podczas instalowania zewnêtrznej pokrywy (47)
ostro¿nie wsun¹æ wi¹zkê przewodów zdalnego
modu³u oraz pierœcieñ uszczelniaj¹cy do gniazda
w obudowie. Patrz RYS. 17 na stronie 27.

10. Za³o¿yæ pokrywê górn¹ (30).
11. Pod³¹czyæ przewód powietrza do silnika.

6
5

Na³o¿yæ smar.

6

Wkrêciæ rêcznie, a nastêpnie
dokrêciæ momentem 11,3 N•m
(100 funtów/cal).

11

Dokrêciæ momentem 27,1 N•m
(20 funtów/stopê).

17

134
43

131

17

132

135
E
11

41

Dokrêciæ dok³adnie wzglêdem
t³umika (15).

15

46

47
40

43
5

17
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RYS. 9. Demonta¿ zaworu powietrza (na rysunku model wyposa¿ony w modu³ DataTrak)
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Demonta¿ zaworu powietrza
Dostêpny jest zestaw naprawczy uszczelek
zaworu powietrza NXT135. Czêœci znajduj¹ce
siê w zestawie oznaczono symbolem (†).
Zestawy zawieraj¹ najnowsze czêœci i uszczelki,
nale¿y wykorzystaæ wszystkie czêœci dostarczane
w zestawie.
Dostêpny jest zestaw przebudowy zaworu
powietrza NXT136. Czêœci znajduj¹ce siê
w zestawie oznaczono symbolem (‡). Zestawy
zawieraj¹ najnowsze czêœci i uszczelki, nale¿y
wykorzystaæ wszystkie czêœci dostarczane
w zestawie.
1. Wykonaæ kroki opisane w punktach 1-6
w Demonta¿ zaworu powietrza, strona 18.
2. Patrz RYS. 11. Wykrêciæ œruby (124), wyj¹æ pokrywê
sañ (112), zapadkê sprê¿ynow¹ (113), uszczelkê
(106) oraz regulator odladzania (145).
3. Patrz RYS. 10. Wyj¹æ ko³ki ustalaj¹ce (111)
z otworów (J). Odwróciæ ko³ki i wsun¹æ ³by
w rowki ograniczników t³oka (110). U¿yæ ko³ków
do wyci¹gniêcia ograniczników t³oka.

7. Wyj¹æ sanie (108) i zapadkê sañ (107).
8. Wyj¹æ œruby (123), ustalacze (117), p³ytkê zaworu
(105) i uszczelkê (104).
9. Sprawdziæ gniazdo (107), sanie (108), p³ytkê (105),
obudowê(103) oraz uszczelkê (104) pod k¹tem
wystêpowania uszkodzeñ lub pêkniêæ.

Ponowny monta¿ zaworu powietrza
1. Zamontowaæ now¹ uszczelkê (102†‡) pomiêdzy
korpusem zaworu (103) a pokryw¹ wylotu (101).
2. Nasmarowaæ p³ytkê zaworu (105‡). W³o¿yæ
uszczelkê (104†‡) i p³ytkê (105‡) w korpus
zaworu (103). Wkrêciæ œruby (123) i ustalacze
(117) rêcznie, a nastêpnie dokrêciæ momentem
28,5-31,1 N•m (21-23 funtów/stopê). Nasmarowaæ
powierzchniê uszczelniaj¹c¹ sañ (108‡).
Zainstalowaæ sanie i gniazdo (107‡).
3. Nasmarowaæ pierœcienie uszczelniaj¹ce (o-ringi)
(109a) na tulejach (109‡). Zainstalowaæ tuleje.
Nasmarowaæ powierzchnie wewnêtrzne.
4. Powlec t³oki i uszczelki zespo³u zaworu t³oka (119)
smarem litowym. Zamontowaæ jeden koniec
zespo³u zaworu t³oka w korpusie zaworu (103).
Obróciæ t³ok tak, aby otwory czopów by³y dostêpne.
Zainstalowaæ drugi koniec i zabezpieczyæ czopem
(P) lub sprê¿yn¹ (S).

111

110

J

6. Ostro¿nie wyj¹æ tuleje (109). Sprawdziæ uszczelki
(109a) oraz wewnêtrzn¹ powierzchniê tulei oraz
obudowê (103) pod k¹tem zu¿ycia lub zniszczenia.

TI7758a

RYS. 10. Demonta¿ ograniczników t³oka
4. Patrz RYS. 11. Obróciæ zespó³ zaworu t³oka (119)
tak, aby czopy (P) by³y dostêpne. Podnieœæ
sprê¿ynê (S) i wyci¹gn¹æ jeden czop. Wyci¹gn¹æ
jeden koniec zaworu t³oka z góry korpusu zaworu
(103) oraz z drugi koniec z do³u. Nie nale¿y trwale
odkszta³caæ sprê¿yn (S).

OSTRZE¯ENIE
Nie nale¿y trwale odkszta³caæ sprê¿yn. Sprê¿yny
powinny byæ dok³adnie dokrêcone wzglêdem
zespo³u zaworu t³oka (119) w celu zapobie¿enia
luzu ujemnego. Upewniæ siê, ¿e dwa koñce drutu
sprê¿ynowego nie znajduj¹ siê po tej samej
stronie zapinki.

5. Skontrolowaæ t³ok i uszczelki. Jeœli uszkodzony,
nale¿y wymieniæ zespó³ zaworu t³oka (119). Otwarty
ko³nierz uszczelki nale¿y skierowaæ do œrodka.

20
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5. Nasmarowaæ pierœcienie uszczelniaj¹ce (o-ringi)
(110a). W³o¿yæ ograniczniki t³oka (110) i ko³ki
ustalaj¹ce (111).
6. Patrz RYS. 11. Nasmarowaæ i zainstalowaæ zapadkê
sprê¿ynow¹ (113‡), uszczelkê (106†‡), pokrywê
sañ (112) i œruby (124). Dokrêciæ momentem
19,2-21,4 N•m (170-190 funtów/cal) wed³ug
schematu przedstawionego na wk³adce 11a.

NXT137

9
6

5

2

1

4

3

7. Patrz RYS. 9 na stronie 19. Nasmarowaæ uszczelki
(46) i upewniæ siê, czy znajduj¹ siê w osi otworów
z ty³u zaworu powietrza (40). Zainstalowaæ zawór
powietrza. Zamontowaæ œruby (41) i dokrêciæ
momentem 27,1 N•m (20 funtów/stopê). Wkrêciæ
œruby (43) rêcznie, a nastêpnie dokrêciæ mocno
wzglêdem t³umika (15).
8. W silnikach z DataTrak lub z czujnikiem liniowym
zainstalowaæ modu³y, parz krok 9, strona 19.

NXT145

8

8

1

Powlec smarem wysokiej jakoœci na bazie litu.

2

Wa¿ne: Nie nale¿y trwale odkszta³caæ sprê¿yny (S). Sprê¿yna
powinna byæ precyzyjnie osadzona wzglêdem t³oka (119),
aby elementy nie styka³y siê ze sob¹.

5

Dokrêciæ momentem 14,7 N•m (180 funtów/cal).

7

Rêcznie wkrêciæ i dokrêciæ momentem 28,5-31,1 N•m
(21-23 funtów/cal).

8

Pokrywy zaworu (112) oznaczone symbolem „B” wykorzystuj¹
wewnêtrzn¹ zapadkê sprê¿yny NXT 145. Pokrywy zaworu bez
naklejki wykorzystuj¹ zewnêtrzn¹ zapadkê sprê¿yny NXT137.

8
7
10

11a. Schemat dokrêcania

1
1

111

110

†‡106

1

103

102†‡

1

110a

‡109
109a
119 (Ref)
1
1

1

2

101

S

P
112

1

‡113

139
144

140 †‡142
138

1

104†‡

119
1

105‡

145
1

109a

1

‡109

1

110a

8
8

124

5

1

1

117
123
107‡

108‡

7

1

TI11295b

110

RYS. 11. Naprawa zaworu powietrza (na rysunku model NXT107)
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Naprawa cylindra i t³oka
Dostêpne s¹ zestawy naprawcze uszczelek silnika
pneumatycznego. W wykazach czêœci na stronach
30, 32 i 34 mo¿na znaleŸæ w³aœciwy zestaw dla
danego silnika. Czêœci znajduj¹ce siê w zestawach
oznaczono symbolem gwiazdki (*). Aby uzyskaæ
najlepsze wyniki nale¿y zastosowaæ wszystkie
czêœci wchodz¹ce w sk³ad zestawu.

Demonta¿ silnika pneumatycznego

5. Zdemontowaæ zewnêtrzn¹ pokrywê zaworu (47).
Patrz RYS. 12.
6. Wykrêciæ cztery œruby (43) i t³umik (15).
7. Wykrêciæ dwie górne œruby zaworu powietrza (41).
Poluzowaæ, ale nie wykrêcaæ, dwie dolne
œruby (41). Pochyliæ zawór powietrza (40),
aby u³atwiæ demonta¿.
8. Wyj¹æ sworznie (13). Aby oddzieliæ pokrywê
górn¹ (1), uderzyæ od spodu gumowym m³otkiem.
Podnieœæ górn¹ pokrywê silnika.
9. Od³¹czyæ silnik pneumatyczny od pompy (patrz
oddzielny podrêcznik pompy). Adapter wa³u
t³oka (A) pozostawiæ przymocowany do wa³u (S).
10. Wypchn¹æ zespó³ t³oka (4) przez górê cylindra (2).

1. Zatrzymaæ pompê w œrodku skoku. Uwolniæ
ciœnienie, strona 18.
2. Od³¹czyæ przewód powietrza doprowadzony
do silnika.
3. Patrz RYS. 8 na stronie 18. Podwa¿yæ pokrywê
górn¹ (30).
4. Dla silników z DataTrak lub czujnikiem liniowym:
a. DataTrak Modele: Wykrêciæ dwie œruby (135).
Ostro¿nie wymontowaæ modu³ DataTrak (131),
patrz strona 14. Od p³yty modu³u od³¹czyæ
elektromagnes bezpieczeñstwa i przewody
czujników. Wykrêciæ dwie œruby (134)
i ostro¿nie wysun¹æ obudowê (132)
z zaworu powietrza.

11. Skontrolowaæ pierœcieñ uszczelniaj¹cy (o-ring) (17)
t³oka. Sprawdziæ, czy t³ok (4) lub wa³ t³oka (S) nie
maj¹ zarysowañ lub uszkodzeñ. T³ok zamienny (4)
obejmuje t³ok, wa³ (S), adapter (A) i zderzak (10).
12. Wyj¹æ cylinder (2). Sprawdziæ, czy powierzchnia
wewnêtrzna nie jest zarysowana lub uszkodzona
w inny sposób. W razie uszkodzenia wymieniæ.
13. Wyj¹æ zderzak (59), pierœcieñ ustalaj¹cy (9),
uszczelnienie dodatkowe (8) oraz uszczelnienie
v (7) z pokrywy dolnej (3). Sprawdziæ czêœci pod
k¹tem wystêpowania zu¿ycia lub uszkodzeñ.
Sprawdziæ ³o¿ysko (B) w miejscu zamontowania
(niewielkie zatarcia s¹ dopuszczalne). Jeœli ³o¿ysko
jest uszkodzone, wymieniæ pokrywê doln¹ (3).

b. Modele z czujnikiem liniowym: Wykrêciæ
œruby (134) i ostro¿nie wysun¹æ obudowê (132)
z zaworu powietrza. Od³¹czyæ przewód czujnika
od p³yty obwodu. Patrz RYS. 15 na stronie 26.
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Modele z czujnikiem
liniowym
3
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TI8219C

46*

12

5

9

1
TI8220a

5

Powlec smarem wysokiej jakoœci na bazie litu.

9

Dokrêciæ momentem 40,6-48,8 N•m (30-36 funtów/stopê).

10

Dokrêciæ momentem 51,3-56,7 N•m (38-42 funtów/stopê).
U¿yæ klucza nasadowego 3/8 cala, który pasuje do wnêki.

11

Dokrêciæ momentem 27,1 N•m (20 funtów/stopê).

17

Dokrêciæ mocno wzglêdem t³umika (15).

18

Kolejnoœæ monta¿u: dwa skórzane pierœcienie
uszczelniaj¹ce (o-ringi) (8), jeden kielich typu u (7)
skierowany do góry oraz jeden pierœcieñ spiralny (9).
Kolejnoœæ monta¿u zmieniona dla silników
pneumatycznych serii H.

RYS. 12. Naprawa silnika pneumatycznego

312397ZAG

23

Naprawa

Ponowny monta¿ silnika pneumatycznego
1. Patrz RYS. 12. Zamontowaæ dwa uszczelnienia
dodatkowe (8*) oraz uszczelnienie v (7*), których
ko³nierze skierowane s¹ ku górze. Nastêpnie
zamontowaæ pierœcieñ ustalaj¹cy (9*) w dolnej
pokrywie (3). Nasmarowaæ uszczelnienia.
Zainstalowaæ zderzak (59).
W przypadku silników wczeœniejszych ni¿ seria H,
kielich u (7) by³ montowany pomiêdzy skórzanymi
uszczelnieniami (8).

9. Pod³¹czyæ silnik pneumatyczny do pompy
(patrz oddzielna instrukcja pompy).
Patrz Akcesoria, strona 40, gdzie podano wykaz
dostêpnych adapterów umo¿liwiaj¹cych pod³¹czenie
silnika NXT do ró¿nych pomp firmy Graco.
10. Ponownie zainstalowaæ t³umik (15). Mocno dokrêciæ
œruby (43) wzglêdem t³umika.
11. Za³o¿yæ pokrywê zewnêtrzn¹ zaworu (47).
12. Dla silników z DataTrak lub czujnikiem liniowym:

2. Na t³ok (4) za³o¿yæ pierœcieñ uszczelniaj¹cy (o-ring)
(17*). Upewniæ siê, czy zderzak t³oka (10) znajduje
siê na w swoim miejscu.
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy (o-ring) mo¿e wydawaæ
siê zbyt du¿y (17*), co jest normalnym zjawiskiem.
3. Zamontowaæ zespó³ t³oka na dolnej pokrywie (3),
ostro¿nie przesun¹æ adapter (A) oraz wa³ (S)
poprzez uszczelnienia.
4. Nasmarowaæ wnêtrze cylindra (2). Za³o¿yæ cylinder
(2) na t³ok (4). Nale¿y uwa¿aæ, aby nie uszkodziæ
pierœcienia uszczelniaj¹cego (o-ringu) (17*). Powoli
wprowadziæ pierœcieñ uszczelniaj¹cy (o-ring) do
rowka, œcisn¹æ a¿ do momentu, gdy cylinder
nasunie siê na pierœcieñ.
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy (o-ring) mo¿e wydawaæ
siê zbyt du¿y, aby zmieœciæ siê do cylindra (17*),
co jest normalnym zjawiskiem.

a. DataTrak Modele: Ostro¿nie nasun¹æ
obudowê (132) na zawór powietrza. Wkrêciæ
œruby (134) rêcznie i dokrêciæ momentem
11,3 N•m (100 funtów/cal). Pod³¹czyæ przewody
elektromagnesu i czujnika do modu³u DataTrak
(131), patrz strona 14. Ostro¿nie wsun¹æ modu³
do obudowy (132). Ponownie wkrêciæ dwie
œruby (135).
b. Modele z czujnikiem liniowym: Ponownie
pod³¹czyæ przewód czujnika do p³ytki drukowanej.
Patrz RYS. 15 na stronie 26. Ostro¿nie nasun¹æ
obudowê (132) na zawór powietrza. Wkrêciæ
œruby (134) rêcznie i dokrêciæ momentem
11,3 N•m (100 funtów/cal).
13. Za³o¿yæ pokrywê górn¹ (30).
14. Pod³¹czyæ przewód powietrza do silnika.

5. Ostro¿nie umieœciæ pokrywê górn¹ na cylindrze (2)
tak, aby p³aska krawêdŸ pokry³a siê z p³ask¹
krawêdzi¹ pokrywy dolnej (3). Rêcznie dokrêciæ
sworznie (13).
6. Stosuj¹c nowe uszczelki (46), ponownie zamocowaæ
zespó³ zaworu za pomoc¹ dwóch górnych œrub
zaworu powietrza (41) i dokrêciæ momentem
27,1 N•m (20 funtów/stopê). Zamocowaæ dwie
dolne œruby zaworu powietrza (41), dokrêciæ je tak,
aby wyrówna³y siê z górnymi pokrywami (1)
i pokryw¹ doln¹ (3). Nastêpnie poluzowaæ
dwie dolne œruby (41).
7. Dokręcić równo sworznie zamykające (13)
momentem 51,3-56,7 N•m (38-42 funtów/stopê).
8. Ponownie dokrêciæ dwie dolne œruby zaworu
powietrza (41) i dokrêciæ momentem 27,1 N•m
(20 funtów/stopê).
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Naprawa

Naprawa zaworu grzybkowego

1. Zatrzymaæ pompê w œrodku skoku. Uwolniæ
ciœnienie, strona 9.
2. Od³¹czyæ przewód powietrza doprowadzony
do silnika.
3. Patrz RYS. 8 na stronie 18. Podwa¿yæ pokrywê
górn¹ (30).

Zawory grzybkowe zosta³y zmodernizowane
w po³owie 2009 roku pod k¹tem poprawy
uszczelnienia i wczeœniejszego uruchamiania.
Nowe zawory grzybkowe mo¿na stosowaæ
w starszych silnikach pneumatycznych, ale
nie nale¿y wówczas stosowaæ dodatkowego
pierœcienia uszczelniaj¹cego (o-ringu) (12c).
W przypadku zamówienia zapasowego zaworu
grzybkowego NXT100 automatycznie otrzymaj¹
Pañstwo zawór nowego typu.

12b

4. Patrz RYS. 13. Odkrêciæ zespo³y grzybkowe (12).
Ma³e pierœcienie o-ring (12c, 12d) mog¹ nie zostaæ
wymontowane z zespo³ami grzybków. Upewniæ siê,
czy zosta³y wyjête z pokrywy górnej (1) lub
pokrywy dolnej (3).
5. Skontrolowaæ pierœcienie o-ring zaworu
grzybkowego (12a, 12b, 12d) i podpieraj¹cy (12c).
Wymieniæ uszkodzone pierœcienie o-ring lub
wymieniæ ca³y zespó³ grzybkowy.
6. Nasmarowaæ zespo³y grzybkowe (12)
i zainstalowaæ w pokrywie górnej (1) i pokrywie
dolnej (3). Dokrêciæ momentem 40,6-48,8 N•m
(30-36 funtów/stopê).

12a
12d

RYS. 14. Szczegó³y zaworu grzybkowego
nowego typu

12b

12a
12c
12d
TI7750b

RYS. 13. Szczegó³y pierwotnego zaworu
grzybkowego
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Naprawa

Wymiana czujnika liniowego
(jeœli jest na wyposa¿eniu)

1. Zatrzymaæ pompê w œrodku skoku. Uwolniæ
ciœnienie, strona 9.
2. Od³¹czyæ przewód powietrza doprowadzony
do silnika.
3. Patrz RYS. 8 na stronie 18. Podwa¿yæ pokrywê
górn¹ (30).

10. Przeci¹gn¹æ przewód czujnika przez otwór (H)
z boku adaptera i pod³¹czyæ go do p³yty obwodu.
Patrz RYS. 15 na stronie 26. Ostro¿nie nasun¹æ
obudowê (132) na zawór powietrza. Wkrêciæ œruby
(134) rêcznie i dokrêciæ momentem 11,3 N•m
(100 funtów/cal).
11. Na³o¿yæ klej do gwintów na pierœcieñ do
podnoszenia (21). Przytrzymaæ adapter (33)
kluczem, aby uniemo¿liwiæ jego obrót i dokrêciæ
pierœcieñ do podnoszenia 40,6-48,8 N•m
(30-36 funtów/stopê).
12. Za³o¿yæ pokrywê górn¹ (30).
13. Pod³¹czyæ przewód powietrza do silnika.

4. Przytrzymaæ adapter (33) kluczem, aby
uniemo¿liwiæ jego obrót i odkrêciæ pierœcieñ (21).
Patrz RYS. 16.

6

Rêcznie wkrêciæ i dokrêciæ momentem
11,3 N•m (100 funtów/cal).

8

Na³o¿yæ klej.

5. Wykrêciæ œruby (134) i ostro¿nie wysun¹æ obudowê
(132) z zaworu powietrza. Od³¹czyæ przewód
czujnika od p³yty obwodu. Patrz RYS. 15.

9

Dokrêciæ momentem 40,6-48,8 N•m (30-36 funtów/stopê).

30
Z³¹cze przewodu
czujnika
21
H
6

33

8

9

8

9

134
35

8

9

132

TI8075a

RYS. 15. Z³¹cze przewodu czujnika
1

6. Przeprowadziæ przewód przez otwór (H) z boku
adaptera (33) i wyci¹gn¹æ go przez górê adaptera.
7. Odkrêciæ adapter (33) i czujnik (35). Wyci¹gn¹æ
czujnik prosto do góry z silnika pneumatycznego.

TI7756c

8. Na³o¿yæ klej do gwintów na now¹ obudowê
czujnika. Wkrêciæ czujnik (35) w pokrywê
górn¹ (1). Dokrêciæ momentem 40,6-48,8 N•m
(30-36 funtów/stopê).

RYS. 16. Wymiana czujnika liniowego

9. Na³o¿yæ klej do gwintów na adapter (33).
Wyci¹gn¹æ przewód czujnika prosto do góry
z adaptera, po czym wkrêciæ adapter w pokrywê
górn¹ (1). Dokrêciæ momentem 40,6-48,8 N•m
(30-36 funtów/stopê).
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Naprawa

Zestaw do pod³¹czenia zdalnego
DataTrak NXT406

A

1. Zatrzymaæ pompê podczas skoku w górê.
Postêpowaæ zgodnie z Procedura usuwania
nadmiaru ciœnienia, strona 18.

45
75
74

2. Od³¹czyæ przewód powietrza doprowadzony
do silnika.

C

3. Podwa¿yæ pokrywê górn¹. Usun¹æ pokrywê
zaworu powietrza i od³o¿yæ na bok.
4. Zainstalowaæ czujnik prze³¹cznika hermetycznego
(139) oraz zabezpieczyæ œrub¹ (124) i pierœcieniem
uszczelniaj¹cym (o-ringiem) (144). Patrz RYS. 17.
Pod³¹czyæ przewód czujnika prze³¹cznika
hermetycznego (R) do wi¹zki przewodów (76)
zdalnego DataTrak.
5. Skierowaæ przewody ku górze zaworu powietrza.
Zainstalowaæ przewód odci¹¿enia (74) za pomoc¹
œruby (45) i podk³adki (75) na czujniku prze³¹cznika
hermetycznego oko³o 50 mm (2 cale)
za pod³¹czeniem (C).
6. Skierowaæ wi¹zkê przewodów zdalnego DataTrak
(76) do do³u w kierunku zaworu powietrza
i ostro¿nie wsun¹æ pierœcieñ uszczelniaj¹cy (G)
do gniazda (S) nowej pokrywy zaworu powietrza
(47). Z pokrywy zaworu powietrza powinno
wystawaæ ok. 76 mm (3 cale) kabla.

144

76
R

45

G S

47

124

139

TI10949A

RYS. 17. Zestaw do pod³¹czania zdalnego DataTrak

7. Zamocowaæ now¹ pokrywê zaworu powietrza (47)
przy pomocy œruby (45), umieszczaj¹c wi¹zkê
przewodów (76) tak, aby jej nie przyci¹æ.
8. Ponownie zamocowaæ pokrywê górn¹ (A).
9. Pod³¹czyæ przewód powietrza do silnika.
10. Pod³¹czyæ przewód modu³u zdalnego DataTrak
do wi¹zki przewodów (76).
Skorzystaæ z podrêczników u¿ytkowania systemu
w celu zapoznania siê z pe³nymi instrukcjami
na temat zdalnego DataTrak.
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Czêœci

Czêœci
Rysunek czêœci silnika pneumatycznego
(z DataTrak i cichym uk³adem wylotowym)
Model silnika pneumatycznego

Strona z wykazem czêœci

NXT Model 2200

30

NXT Model 3400

32

NXT Model 6500

34

Szczegó³y wylotu
niskoszumowego (24)
56

Szczegó³y wylotu
odlodzenia (22)

23

56

20

44

63

44

55

Szczegó³y zdalnego
wylotu (23)

57

44

57

TI8801a

20
20
25
25

54
21

TI9421b

65
64

Szczegó³y pokrywy górnej (30)
dla modeli bez modu³u DataTrak

10
66

(patrz strona 25)

18* 12b
13

4

30

56

30

Szczegó³y
grzybka (12)

TI9422b

TI8620a

Szczegó³y wylotu
patrz powy¿ej

17*

12

12a
†12c

1
58

2

12d
TI7750b

18*

15

59

}

43
3

40
62

28

60

46*

45

47

41

Szczegó³y
kolejnoœci
uszczelnieñ
61

9*
7*
8*

12
14
58

TI8214d
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Czêœci

Rysunek czêœci silnika pneumatycznego
(wyposa¿onego w czujnik liniowy)
Model silnika pneumatycznego

Strona z wykazem czêœci

NXT Model 2200

30

NXT Model 3400

32

NXT Model 6500

34

Szczegó³y wylotu
niskoszumowego (24)
56

Szczegó³y wylotu
odlodzenia (22)
56
44

63

44

55

Szczegó³y zdalnego wylotu (23)
23
20
44

57

TI8801a

57
20
20
25

25

54

TI9422b

Szczegó³y
grzybka (12)

TI9421b

21

Szczegó³y kolejnoœci
uszczelnieñ

10
*18

(patrz strona 25)

12b

30

9*
4

7*
33

8*

35

13

17*

45

112a
†12c

12
2

1

Szczegó³y wylotu
patrz powy¿ej

112d

36

TI7750b

58

18*
59

15

}

Patrz
szczegó³y
kolejnoœci
uszczelnieñ

3
43
46*

45
40
62

312397ZAG
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41

60
12
58

61
14
TI7748e
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Czêœci

Silniki pneumatyczne NXT Model 2200
Czêœci wspólne NXT Model 2200
Nr ref.
1
2
3
4
7*

Czêœæ
15F955
NXT204
NXT202
NXT201
161562

8*

15H610

9*
10

16A026
NXT106

12

NXT100

12a

12b

12c†

NXT101

12d

13

30

119050

Opis
Iloœæ
POKRYWA, górna
1
CYLINDER
1
POKRYWA, dolna
1
ZESPÓ£ T£OKA
1
USZCZELNIENIE, blok V;
1
kauczuk nitrylowy
USZCZELNIENIE,
2
podtrzymuj¹ce; skóra
PIERŒCIEÑ, zabezpieczaj¹cy
1
ZDERZAK, t³oka;
1
zawiera magnes
ZAWÓR GRZYBKOWY;
2
uwzglêdniono elementy 12a-12d
1
. PIERŒCIEÑ
USZCZELNIAJ¥CY
(O-RING); buna-N
1
. PIERŒCIEÑ
USZCZELNIAJ¥CY
(O-RING); buna-N
. PIERŒCIEÑ
1
USZCZELNIAJ¥CY (O-RING);
podtrzymuj¹cy, buna-N
. PIERŒCIEÑ
1
USZCZELNIAJ¥CY
(O-RING); buna-N
ŒRUBA, z ³bem szeœciok¹tnym;
4
1/2-13 x 203 mm (8 cali)

Nr ref. Czêœæ Opis
Iloœæ
14
15F639 NAKRÊTKA, z podk³adk¹
4
zabezpieczaj¹c¹; 1/2-13
15
NXT203 T£UMIK
1
17*
123196 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING), t³ok; kauczuk nitrylowy
18*
15F449 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
2
(O-RING), zatyczka; kauczuk
nitrylowy
20 119990 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
21
15F931 WIESZAK, okr¹g³y
1
41
120088 ŒRUBA; 3/8-16 x 101 mm
4
(4 cale)
43
120091 WKRÊT, samogwintuj¹cy;
4
1/4-20 x 51 mm (2 cale)
44
120092 WKRÊT, samogwintuj¹cy;
2
1/4-20 x 63 mm (2-1/2 cala)
46*
253476 USZCZELKA
1
47
287844 POKRYWA zaworu, zewnêtrzna
1
51 15F674 NAKLEJKA, bezpieczeñstwo
1
52 15F973 NAKLEJKA, bezpieczeñstwo
1
58
120206 T£UMIK, zawór grzybkowy
2
59
277366 ZDERZAK
1
60
116343 ŒRUBA, uziemienia; M5 x 0,8
1
61
111307 PODK£ADKA,
1
zabezpieczaj¹ca; 5 mm
62
NXT112 POKRÊT£O, odladzanie
1
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Czêœci

Czêœci dedykowane NXT Model 2200
Nr
ref.
22

23
24

25

30
33
35
36
40

45

Numery czêœci silnika pneumatycznego
Opis

N22DN0 N22DT0 N22DH0 N22LN0 N22LT0 N22LH0 N22RN0 N22RT0 N22RH0 Iloœæ

ZESTAW, wylot
odladzania, obejmuje
elementy 20, 25, 44, 56, 57
ZESTAW, wylot zdalny;
obejmuje elementy 20, 44
ZESTAW, wylot
niskoszumowy; obejmuje
elementy 20, 22, 25, 44,
54, 55, 56, 57, 63
SRUBA, z ³bem
szeœciok¹tnym,
maszynowy; 1/4-20 x
25 mm (1 cal)
POKRYWA, górna
ADAPTER,
wieszak okr¹g³y
ZESPÓ£ CZUJNIKA
PROWADNICA,
z³¹czka odci¹¿enia
ZESPÓ£ ZAWORU
POWIETRZA;
patrz strona 37
WKRÊT, samogwintuj¹cy;
1/4-20 x 13 mm (1/2 cala)

NXT110

NXT110 NXT110

NXT105 NXT105 NXT105
NXT104 NXT104 NXT104

56
57
63
64

65
66


*

†

DEFLEKTOR
WKRÊT, samogwintuj¹cy;
1/4-20 x 13 mm (1/2 cala)
USZCZELKA, wylotu
USZCZELKA; buna-N
DYFUZOR, wylotu
PIERŒCIEÑ
USZCZELNIAJ¥CY
(O-RING)
ADAPTER,
wieszak okr¹g³y
PIERŒCIEÑ
USZCZELNIAJ¥CY
(O-RING)

1
1

120730

120730 120730 120730 120730 120730

2

15G377

15G576 15G379 15G377 15G576 15G379 15G377 15G576 15G379
15F772
15F772
15F772

1
1

287839
120143
NXT107

287839
120143

107257

107257
107257

15H190
15K345

287839
120143

NXT108 NXT109 NXT107 NXT108 NXT109 NXT107 NXT108 NXT109

107257
107257

107257
54
55

1

107257

107257
15H179 15H179 15H179
107257 107257 107257

107257

15H190 15H190
15K345 15K345
15G689 15G689
108014
108014 108104

1
1
1

1
3
4
1
2

108014

15H190 15H190 15H190
15K345 15K345 15K345
15G689
108014
108014

16D001

16D001

16D001 16D001

16D001 16D001

1

C20987

C20987

C20987 C20987

C20987 C20987

1

1
1
1
1

Naklejki o niebezpieczeñstwie wymiany i ostrzegawcze, przywieszki i karty dostêpne s¹ bezp³atnie.
Czêœci ujête w Zestawie naprawczym NXT200 (oddzielne zamówienie).
Czêœci zestawu do konwersji dla niskoszumowego wylotu NXT111 (oddzielne zamówienie).
Stosowany wy³¹cznie dla oryginalnego zaworu grzybkowego (patrz RYS. 13) produkowanego do po³owy 2009 r.
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Czêœci

Silniki pneumatyczne NXT Model 3400
Czêœci wspólne NXT Model 3400
Nr ref. Czêœæ Opis
Iloœæ
1
15F954 POKRYWA, górna
1
2
NXT304 CYLINDER
1
3
NXT302 POKRYWA, dolna
1
4
NXT301 ZESPÓ£ T£OKA
1
7*
161562 USZCZELNIENIE, blok V;
1
kauczuk nitrylowy
8*
15H610 USZCZELNIENIE,
2
podtrzymuj¹ce; skóra
9*
16A026 PIERŒCIEÑ, zabezpieczaj¹cy
1
10
NXT106 ZDERZAK, t³oka; zawiera magnes
1
12
NXT100 ZAWÓR GRZYBKOWY;
2
uwzglêdniono elementy 12a-12d
12a
. PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
12b
. PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
NXT101
12c†
. PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); podtrzymuj¹cy, buna-N
12d
. PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
13
119050 ŒRUBA, z ³bem szeœciok¹tnym,
6
1/2-13 x 203 mm (8 cali)

32

Nr ref. Czêœæ Opis
Iloœæ
14
15F639 NAKRÊTKA, z podk³adk¹
6
zabezpieczaj¹c¹; 1/2-13
15
NXT303 T£UMIK
1
17*
122434 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); t³ok, kauczuk nitrylowy
18*
15F449 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
2
(O-RING), zatyczka; kauczuk
nitrylowy
20 119990 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
21
15F931 WIESZAK, okr¹g³y
1
41
120088 ŒRUBA; 3/8-16 x 101 mm (4 cale)
4
43
120091 WKRÊT, samogwintuj¹cy;
4
1/4-20 x 51 mm (2 cale)
44
120092 WKRÊT, samogwintuj¹cy;
2
1/4-20 x 63 mm (2-1/2 cale)
46*
253476 USZCZELKA
1
47
287844 POKRYWA, zaworu, zewnêtrzna
1
51 15F674 NAKLEJKA, bezpieczeñstwo
1
52 15F973 NAKLEJKA, bezpieczeñstwo
1
58
120206 T£UMIK, zawór grzybkowy
2
59
277366 ZDERZAK
1
60
116343 ŒRUBA, uziemienia; M5 x 0,8
1
61
111307 PODK£ADKA,
1
zabezpieczaj¹ca; 5 mm
62
NXT112 POKRÊT£O, odladzanie
1
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Czêœci

Czêœci dedykowane NXT Model 3400
Nr
ref.
22

23

24

25

30
33
35
36
40

45

54
55

56
57
63
64

65
66


*

†

Numery czêœci silnika pneumatycznego
Opis

N34DN0 N34DT0 N34DH0 N34LN0 N34LT0 N34LH0 N34RN0 N34RT0 N34RH0 Iloœæ

ZESTAW, wylot
odladzania, obejmuje
elementy 20, 25, 44,
56, 57
ZESTAW, wylot
zdalny, obejmuje
elementy 20, 44
ZESTAW, wylot
niskoszumowy,
obejmuje elementy
20, 22, 25, 44, 54,
55, 56, 57
ŒRUBA, z ³bem
szeœciok¹tnym,
maszynowy
1/4-20 x 25 mm (1 cal)
POKRYWA, górna
ADAPTER,
wieszak okr¹g³y
ZESPÓ£ CZUJNIKA
PROWADNICA,
z³¹czka odci¹¿enia
ZESPÓ£ ZAWORU
POWIETRZA;
patrz strona 37
WKRÊT,
samogwintuj¹cy;
1/4-20 x 13 mm
(1/2 cala)
DEFLEKTOR
WKRÊT,
samogwintuj¹cy;
1/4-20 x 13 mm
(1/2 cala)
USZCZELKA, wylotu
USZCZELKA; buna-N
DYFUZOR, wylotu
PIERŒCIEÑ
USZCZELNIAJ¥CY
(O-RING)
ADAPTER,
wieszak okr¹g³y
PIERŒCIEÑ
USZCZELNIAJ¥CY
(O-RING)

NXT110

1

NXT110 NXT110

NXT105 NXT105 NXT105

120730

120730

120730

15G556

15G575 15G558
15F772

NXT104 NXT104 NXT104

1

120730

2

120730 120730

15G556 15G575 15G558 15G556 15G575 15G558
15F772
15F772

287839
120143
NXT107

287839
120143

287839
120143

NXT108 NXT109 NXT107 NXT108 NXT109 NXT107 NXT108 NXT109

107257

1

107257
107257

107257
107257

107257

107257
107257

107257

1
1
1
1
1

1
3
4

15H179 15H179 15H179
107257 107257 107257

1
2

108104

1
1
1
1

15H190
15K345

15H190 15H190
15K345 15K345

108014

108014

15H190
15K345
15G689
108014

15H190 15H190
15K345 15K345
15G689 15G689
108014
108014

16D001

16D001

16D001 16D001

16D001 16D001

1

C20987

C20987

C20987 C20987

C20987 C20987

1

Naklejki o niebezpieczeñstwie wymiany i ostrzegawcze, przywieszki i karty dostêpne s¹ bezp³atnie.
Czêœci ujête w Zestawie naprawczym NXT300 (oddzielne zamówienie).
Czêœci zestawu do konwersji dla niskoszumowego wylotu NXT111 (oddzielne zamówienie).
Stosowany wy³¹cznie dla oryginalnego zaworu grzybkowego (patrz RYS. 13) produkowanego do po³owy 2009 r.
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Czêœci

Silniki pneumatyczne NXT
Model 6500
Czêœci wspólne NXT Model 6500
Nr ref. Czêœæ
1
15F953
2
NXT604
3
NXT602
4
NXT601
7*
161562
8*

15H610

9*
10
12

16A026
NXT106
NXT100

12a
12b
12c†

NXT101

12d
13

34

119050

Opis
Iloœæ
POKRYWA, górna
1
CYLINDER
1
POKRYWA, dolna
1
ZESPÓ£ T£OKA
1
USZCZELNIENIE, blok V;
1
kauczuk nitrylowy
USZCZELNIENIE,
2
podtrzymuj¹ce, skóra
PIERŒCIEÑ zabezpieczaj¹cy
1
ZDERZAK, t³oka; zawiera magnes
1
ZAWÓR GRZYBKOWY,
2
uwzglêdniono elementy 12a-12d
. PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
. PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
. PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); podtrzymuj¹cy, buna-N
. PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
ŒRUBA, z ³bem szeœciok¹tnym,
6
1/2-13 x 203 mm (8 cali)

Nr ref. Czêœæ Opis
Iloœæ
14
15F639 NAKRÊTKA, z podk³adk¹
6
zabezpieczaj¹c¹ 1/2-13
15
NXT603 T£UMIK
1
17*
122675 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); t³ok, kauczuk nitrylowy
18*
15F448 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
2
(O-RING); zatyczka, kauczuk
nitrylowy
20 119990 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
21
15F931 WIESZAK, okr¹g³y
1
41
120088 ŒRUBA; 3/8-16 x 101 mm (4 cale)
4
43
120091 WKRÊT, samogwintuj¹cy;
4
1/4-20 x 51 mm (2 cale)
44
120092 WKRÊT, samogwintuj¹cy;
2
1/4-20 x 63 mm (2-1/2 cala)
46*
253476 USZCZELKA
1
47
287844 POKRYWA zaworu, zewnêtrzna
1
51 15F674 NAKLEJKA, bezpieczeñstwo
1
52 15F973 NAKLEJKA, bezpieczeñstwo
1
58
120206 T£UMIK, zawór grzybkowy
2
59
277366 ZDERZAK
1
60
116343 ŒRUBA, uziemienia; M5 x 0,8
1
61
111307 PODK£ADKA,
1
zabezpieczaj¹ca; 5 mm
62
NXT112 POKRÊT£O, odladzanie
1
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Czêœci

Czêœci dedykowane NXT Model 6500
Numery czêœci silnika pneumatycznego

Nr
ref. Opis

N65DN0 N65DT0 N65DH0 N65LN0 N65LT0 N65LH0 N65RN0 N65RT0 N65RH0 257055

22

NXT110

23

24

25

30
33
35
36
40

45

54
55

56
57
63

64

65
66


*

†

ZESTAW, wylot
odladzania, obejmuje
elementy 20, 25,
44, 56, 57
ZESTAW, wylot
zdalny, obejmuje
elementy 20, 44
ZESTAW, wylot
niskoszumowy,
obejmuje elementy
20, 22, 25, 44, 54, 55,
56, 57
ŒRUBA, z ³bem
szeœciok¹tnym,
maszynowy
1/4-20 x 25 mm
(1 cal)
POKRYWA, górna
ADAPTER,
wieszak okr¹g³y
ZESPÓ£ CZUJNIKA
PROWADNICA,
z³¹czka odci¹¿enia
ZESPÓ£ ZAWORU
POWIETRZA;
patrz strona 37
WKRÊT,
samogwintuj¹cy;
1/4-20 x 13 mm
(1/2 cala)
DEFLEKTOR
WKRÊT,
samogwintuj¹cy;
1/4-20 x 13 mm
(1/2 cala)
USZCZELKA, wylotu
USZCZELKA; buna-N
DYFUZOR, wylotu

NXT110 NXT110

NXT110

NXT105 NXT105 NXT105

120730

120730

120730

120730 120730

16R866

16R868

15F880
15F772

16R866

16R868 15F880
15F772
287839
120143

287839
120143
NXT107

107257
107257

120730

2

16R866 16R868 15F880
15F772

15F880
15F772

1
1

287839
120143

256893
120143

1
1

107257
107257

107257

15H190
15K345

PIERŒCIEÑ
108014 108014
USZCZELNIAJ¥CY
(O-RING)
ADAPTER,
16D001 16D001
wieszak okr¹g³y
PIERŒCIEÑ
C20987 C20987
USZCZELNIAJ¥CY
(O-RING)

107257
107257

15H179
107257

15H190
15K345

1

NXT108 NXT109 NXT107 NXT108 NXT109 NXT107 NXT108 NXT109 NXT109

107257

1

1

NXT104 NXT104 NXT104

120730

Iloœæ

107257

107257

15H179 15H179
107257 107257

1

1
3
4
1
2

15H190
15K345

15H190 15H190 15H190 15H190
15K345 15K345 15K345 15K345
15G689 15G689 15G689

1
1
1

108014 108014

108014 108104

1

16D001 16D001

16D001 16D001

1

C20987 C20987

C20987 C20987

1

Naklejki o niebezpieczeñstwie wymiany i ostrzegawcze, przywieszki i karty dostêpne s¹ bezp³atnie.
Czêœci ujête w Zestawie naprawczym NXT600 (oddzielne zamówienie).
Czêœci zestawu do konwersji dla niskoszumowego wylotu NXT111 (oddzielne zamówienie).
Stosowany wy³¹cznie dla oryginalnego zaworu grzybkowego (patrz RYS. 13) produkowanego do po³owy 2009 r.
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Czêœci

Rysunek czêœci silnika pneumatycznego
(do stosowania ze zdalnym DataTrak)
Modele silnika
pneumatycznego
N22LR0
N34LR0
N65LR0
Szczegó³y wylotu
niskoszumowego (24)
56
63

44

55

57

20

25

54

21
TI9421b

65
64

Szczegó³y
grzybka (12)

10

66

(patrz strona 25)

18* 12b
13

4

30

17*

12
Szczegó³y wylotu
patrz powy¿ej

45

1
58

75
74

12a
†12c
12d

2

TI7750b

18*

15
76

45

59

Szczegó³y
kolejnoœci
uszczelnieñ
9*
7*

43
3

60

46*
40
62

36

47

41

8*

61
12
14
58
TI10948B
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Czêœci

Lista czêœci silnika pneumatycznego
(do stosowania ze zdalnym DataTrak)
Modele silnika pneumatycznego
N22LR0
N34LR0
N65LR0
Czêœci wymienione poni¿ej s¹ wspólne dla wszystkich modeli silników pneumatycznych NXT wspó³pracuj¹cych
ze zdalnym DataTrak. Czêœci, które ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od silnika podano w tabeli na dole strony.
Nr ref. Czêœæ Opis
Iloœæ
7*
161562 USZCZELNIENIE, blok
1
V; kauczuk nitrylowy
8*
15H610 USZCZELNIENIE, podtrzymuj¹ce, skóra
2
9*
16A026 PIERŒCIEÑ zabezpieczaj¹cy
1
10
NXT106 ZDERZAK, t³oka; zawiera magnes
1
12
NXT100 ZAWÓR GRZYBKOWY,
2
uwzglêdniono elementy 12a-12d
12a
. PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
12b
. PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
NXT101
12c†
. PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); podtrzymuj¹cy, buna-N
12d
. PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
13
119050 ŒRUBA, z ³bem szeœciok¹tnym,
4
1/2-13 x 203 mm (8 cali)
14
15F639 NAKRÊTKA, z podk³adk¹
4
zabezpieczaj¹c¹ 1/2-13
18* 15F449 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
2
(O-RING); zatyczka, kauczuk nitrylowy
20 119990 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
21
15F931 WIESZAK, okr¹g³y
1
24
NXT104 ZESTAW, wylot niskoszumowy,
1
obejmuje elementy 20, 25, 44, 54,
55, 56, 57, 63
25
120730 ŒRUBA, z ³bem szeœciok¹tnym,
5
maszynowy 1/4-20 x 25 mm (1 cal)
40
NXT107 ZESPÓ£ ZAWORU POWIETRZA;
1
patrz strona 37

Nr ref. Czêœæ Opis
41
120088 ŒRUBA; 3/8-16 x 101 mm (4 cale)
43
120091 WKRÊT, samogwintuj¹cy;
1/4-20 x 51 mm (2 cale)
44
120092 WKRÊT, samogwintuj¹cy;
1/4-20 x 63 mm (2-1/2 cala)
45
107257 WKRÊT, samogwintuj¹cy;
1/4-20 x 13 mm (1/2 cala)
46* 253476 USZCZELKA
47 15M568 POKRYWA zaworu, zewnêtrzna
51 15F674 NAKLEJKA, bezpieczeñstwo
54 15H179 DEFLEKTOR
55 107257 WKRÊT, samogwintuj¹cy;
1/4-20 x 13 mm (1/2 cala)
56
15H190 USZCZELKA, wylotu
57 15K345 USZCZELKA; buna-N
58
120206 T£UMIK, zawór grzybkowy
59
277366 ZDERZAK
60
116343 ŒRUBA, uziemienia; M5 x 0,8
61
111307 PODK£ADKA, zabezpieczaj¹ca; 5 mm
62
n/d
WTYCZKA
63 15G689 DYFUZOR, wylotu
64
108014 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
(O-RING)
65
16D001 ADAPTER, wieszak okr¹g³y
66
C20987 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
(O-RING)
74 121162 ZACISK, z³¹czka odci¹¿enia
75 117018 PODK£ADKA
76 15M573 WI¥ZKA PRZEWODÓW, zdalnych

Iloœæ
4
4
2
4
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Numery czêœci silnika
pneumatycznego

Nr
ref.

Opis

N22LR0 N34LR0 N65LR0 Iloœæ

1
2
3
4
15
17*
30

ZATYCZKA, górna
CYLINDER
POKRYWA, dolna
ZESPÓ£ T£OKA, zawiera pozycjê 10
T£UMIK
PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY (O-RING); t³ok, kauczuk nitrylowy
POKRYWA, górna

15F955
NXT204
NXT202
NXT201
NXT203
123196
15G377

15F954
NXT304
NXT302
NXT301
NXT303
122434
15G556

15F953
NXT604
NXT602
NXT601
NXT603
122675
16R866

1
1
1
1
1
1
1


*



Naklejki o niebezpieczeñstwie wymiany i ostrzegawcze, przywieszki i karty dostêpne s¹ bezp³atnie.
Czêœci ujête w Zestawach naprawczych NXT200 (N22LR0), NXT300 (N34LR0), NXT600 (N65LR0). Zamawiane oddzielnie.
Czêœci zestawu do konwersji dla niskoszumowego wylotu NXT111 (oddzielne zamówienie).
Czêœci ujête w Zestawie zdalnego DataTrak NXT406 (oddzielne zamówienie). Zestaw zawiera równie¿ elementy 139 i 144
(patrz strona 38).
† Stosowany wy³¹cznie dla oryginalnego zaworu grzybkowego (patrz RYS. 13) produkowanego do po³owy 2009 r.
Czêœci oznaczone jako n/d nie s¹ dostêpne oddzielnie.
312397ZAG
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Czêœci

Zawór powietrza
Czêœæ NXT107 Nieizolowany zawór powietrza
Czêœæ NXT108 Zawór powietrza z modu³em DataTrak
Czêœæ NXT109 Zawór powietrza ze skrzynk¹ przy³¹czeniow¹
Szczegó³y czêœci
NXT109 ze skrzynk¹
przy³¹czeniow¹
134
136

Szczegó³y czêœci NXT108
z modu³em DataTrak
131

134

133

TI8619a

135

132

TI8618a

111 †‡106

103

102†‡

20†‡ 101

110
†‡110a
‡109
148†‡

119 (Ref)

112

‡113

139
144

140 †‡142
138
104†‡

119
145

145a†‡

105‡
119a†‡

117

‡109

123

†‡110a
107‡
124

38

108‡

110
TI11295b
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Czêœci

Czêœæ NXT107 Nieizolowany zawór powietrza
Czêœæ NXT108 Zawór powietrza z modu³em DataTrak (na rysunku)
Czêœæ NXT109 Zawór powietrza z obudow¹ skrzynki przy³¹czeniowej
Nr ref. Czêœæ Opis
Iloœæ
20†‡ 119990 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N
101
15X996 POKRYWA wydechu
1
102†‡ 15H633 USZCZELKA, pokrywa wylotu
1
103
15H394 KORPUS, zawór
1
104†‡ 15F435 USZCZELKA, p³ytka zaworu,
1
kauczuk nitrylowy
105‡ 15F438 P£YTKA, zawór
1
106†‡ 15H634 USZCZELKA, pokrywa sañ
1
107‡ 15G055 SANIE, gniazdo zapadki
1
108‡ NXT138 SANIE, korpus
1
109‡ NXT140 TULEJA, cylinder z pierœcieniem
2
uszczelniaj¹cym (o-ringiem)
110
NXT141 STOP, t³oka zaworu z pierœcieniem
2
uszczelniaj¹cym (o-ringiem)
110a†‡108014 O-RING, zaślepka, szpula; -129
2
111
15F440 CZOP, ustalacz zatyczki
2
112
16A038 POKRYWA zaworu
1
1
113‡ NXT137 ZAPADKA, sprê¿ynowa
(produkowana przed wprowadzeniem
serii H silników pneumatycznych)
NXT145 ZAPADKA, sprê¿ynowa (silniki
1
pneumatyczne serii H lub pokrywy
zaworu; oznaczona liter¹ „B”)
117
15G905 USTALACZ, p³ytka zaworu
4
119‡ NXT142 ZAWÓR t³ok
1
119a†‡n/d
USZCZELNIENIE, w kształcie litery U,
1
tłok, szpula
123
120089 ŒRUBA, 3/8-16 x 44 mm (1-3/4 cala)
4
124
120730 ŒRUBA, z ³bem szeœciok¹tnym,
11
maszynowy z podk³adk¹ 1/4-20 x 25
mm (1 cal); NXT108 i NXT109
120730 ŒRUBA, z ³bem szeœciok¹tnym,
10
maszynowy z podk³adk¹ 1/4-20 x 25
mm (1 cal); NXT107

Nr ref. Czêœæ Opis
Iloœæ
131
NXT402 MODU£, DataTrak; zawiera elementy
1
131a i 135; NXT108 wy³¹cznie
131a NXT413 . BEZPIECZNIK; 250 mA;
1
wy³¹cznie NXT108
132
NXT401 OBUDOWA, DataTrak; zawiera
1
elementy 134 i 135; NXT108 wy³¹cznie
133
NXT411 ZESPÓ£ SKRZYNKI
1
PRZY£¥CZENIOWEJ, zawiera
elementy 134 i 136; wy³¹cznie NXT109
134
107257 WKRÊT, samogwintuj¹cy;
2
1/4-20 x 13 mm (1/2 cale),
wy³¹cznie NXT108 i NXT109
135
120279 WKRÊT, samogwintuj¹cy; #6 x 16 mm
2
(5/8 cala); wy³¹cznie NXT108
136
15G225 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY,
1
skrzynka przy³¹czeniowa,
wy³¹cznie NXT109
138
15G790 ZACISK, elektromagnes
1
139 NXT404 CZUJNIK, prze³¹cznika
1
hermetycznego; zawiera elementy
144 i 124 (iloœæ 1); wy³¹cznie NXT108
i NXT109
140
NXT403 ELEKTROMAGNES, 7 Vdc; zawiera
1
elementy 138 i 124 (iloœæ 2);
wy³¹cznie NXT108
277355 WTYCZKA gniazda elektromagnesu,
1
wy³¹cznie NXT107 i NXT109
142†‡ 104130 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); buna-N, wy³¹cznie NXT107
i NXT109
144 118605 PIERŒCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY
1
(O-RING); kauczuk nitrylowy,
wy³¹cznie NXT108 i NXT109
145
NXT102 STEROWANIE, odladzaniem,
1
z przyciskiem i pierœcieniem
uszczelniaj¹cym (o-ringiem)
145a†‡159589 O-RING, trzpień, upust; -189
1
147
15G722 KARTA, diagnostyczna, wielojêzyczna,
1
wy³¹cznie NXT108
148†‡ 253476 USZCZELKA, zatyczek, para
1
†

Czêœci zestawu naprawczego uszczelek zaworu powietrza
NXT135 (oddzielne zamówienie).

‡

Czêœci zawarte w Zestawie do przebudowy
zaworu powietrza NXT136 (zamawiane oddzielnie) dla
silników pneumatycznych wczeœniejszych ni¿ seria H lub
Zestaw NXT144 (zamawiany oddzielnie) dla silników
pneumatycznych serii H (i póŸniejszych); oznaczonych
na pokrywie liter¹ „B” (112); patrz Demonta¿ zaworu
powietrza, strona 20.

 Czêœci ujête w Zestawie zdalnego DataTrak NXT406
(oddzielne zamówienie). Zestaw zawiera równie¿
elementy 74, 75 i 76 (patrz strona 36).
Czêœci oznaczone jako n/d nie s¹ dostêpne oddzielnie.
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Wymiary

Wymiary
Model silnika
pneumatycznego

A, mm (cal)

B, mm (cal)

C, mm (cal)

D, mm (cal)

NXT Model 2200

394 (15,6)

427 (16,8)

391 (15,4)

315 (12,4)

NXT Model 3400

394 (15,5)

424 (16,7)

409 (16,1)

356 (14,0)

NXT Model 6500

404 (15,9)

434 (17,1)

480 (18,9)

411 (16,2)

C

A

B

D

TI7772A

TI7773A

Akcesoria
Adaptery silnik/pompa

DataTrak Zestawy konwersji

Poni¿sze adaptery s¹ dostêpne jako akcesoria do
pod³¹czenia silnika pneumatycznego NXT do pompy
firmy Graco.

Do konwersji standardowych silników pneumatycznych
NXT na silniki zawieraj¹ce modu³ DataTrak.

Pompa

ADAPTER

Silnik
pneumatyczny

Zestaw
konwersji

High-Flo

15H369

NXT 2200

NXT206

Dura-Flo 600, 750, 900 i 1200

15H370

NXT 3400

NXT306

Dura-Flo 1800 i 2400

15H371

NXT 6500

NXT606

Xtreme

15H392

111897 T³umik gwintowany
Urz¹dzenia do smarowania powietrza
Silnik
pneumatyczny

Smarownica

NXT 2200

214848

NXT 3400

214848

NXT 6500

214849

1 cal z gwintem sto¿kowym (mêski). Do u¿ycia
z oddzielnym kolektorem wylotowym.

Zintegrowane modu³y sterowania
powietrzem
Patrz podrêcznik obs³ugi 311239 Zintegrowane modu³y
sterowania powietrza.

Sterownik powietrza
Patrz instrukcja sterowników powietrza 3A0293.

40
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Schematy otworów monta¿owych

Schematy otworów monta¿owych
NXT Model 2200
Cztery otwory
monta¿owe 3/8-16

Trzy otwory dr¹¿ka poprzecznego 5/8-11,
150 mm (5,906 cala) x œruby co 120°

100 mm
(3,938 cala)

172 mm
(6,750 cala)

TI8071A

NXT Model 3400
Cztery otwory
monta¿owe 3/8-16

157 mm
(6,186 cala)

Szeœæ otworów dr¹¿ków poprzecznych 5/8-11,
203 mm (8 cali) x co 120°,
150 mm (5,906 cala) x œruby co 120°
157 mm
(6,186 cala)
TI8070A

NXT Model 6500
Cztery otwory
monta¿owe 3/8-16

157 mm
(6,186 cala)

Trzy otwory dr¹¿ka poprzecznego 5/8-11,
203 mm (8 cali) x œruby co 120°
157 mm
(6,186 cala)
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Dane techniczne

Dane techniczne
Silnik pneumatyczny NXT
US
Maksymalne ciœnienie wlotowe powietrza

Jedn. miary

100 psi

0.7 MPa, 7.0 bara

NXT Model 6500:

10.375 cale

264 mm

NXT Model 3400:

7.5 cala

191 mm

NXT Model 2200:

6.0 cali

152 mm

D³ugoœæ skoku

4.75 cale

120 mm

Œrednica koñca wlotu powietrza

3/4 brytyjski (¿eñski) z gwintem sto¿kowym (¿eñski)

Wielkoœæ oddzielnego wylotu (tylko modele zdalne)

1 cale npt(f)

Air motor piston diameter

Maksymalna prêdkoœæ silnika
(Nie przekraczaæ zalecanej maksymalnej prêdkoœci pompy cieczy, aby zapobiec przedwczesnemu zu¿yciu pompy)
60 cykli na minutê
Zakres temperatur roboczych

32-140°F

0-60°C

Materia³y konstrukcyjne

Aluminium, ¿elazo plastyczne, stal nierdzewna, stal wêglowa,
acetal, polietylen, Santoprene®, stal stopowa, polipropylen

Uszczelki i uszczelnienia

Kauczuk nitrylowy

Ciê¿ar
NXT Model 6500:

69 funtów

31 kg

NXT Model 3400:

50 funtów

23 kg

NXT Model 2200:

46 funtów

21 kg

Santoprene® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Monsanto Company.
Informacja o wyprowadzeniach (pinach) silnika z czujnikiem liniowym
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opis
5V wspólny
Wyjœcie napiêciowe
Zasilanie +5 V
Ekran
Rozszerzony wysoki pin
Cofniêty wysoki pin
Sygna³ SW dolny
Sygna³ SW górny
Wspólny

1

9

7

TI9239A

Informacje o wyprowadzeniach (pinach) dla silnika pneumatycznego
ze zdalnym ³¹cznikiem DataTrak
Pin
1
2
3
4

Opis
Sygna³ SW dolny
Sygna³ SW górny
Wspólny
Ekran

4

1

3

2
TI10950A
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312397ZAG

Dane techniczne

Dane dotycz¹ce emisji ha³asu
Legenda:
A
B

0,7 MPa (7 barów, 100 psi)
0,3 MPa (2,8 bara, 40 psi)

Ciœnienie akustyczne N22DN0
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Poziom ciœnienia akustycznego, dB(A)

Poziom mocy akustycznej, dB(A)

Moc akustyczna N22DN0

(skorygowane poziomy ciœnienia akustycznego w odleg³oœci
1 m oparte na odczytach œredniego ciœnienia akustycznego
przy za³o¿eniu warunków swobodnego pola)
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Poziom ciœnienia akustycznego, dB(A)

Poziom mocy akustycznej, dB(A)

Moc akustyczna N22LN0

(skorygowane poziomy ciœnienia akustycznego w odleg³oœci
1 m oparte na odczytach œredniego ciœnienia akustycznego
przy za³o¿eniu warunków swobodnego pola)
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Dane techniczne

Legenda:
A
B

0,7 MPa (7 barów, 100 psi)
0,3 MPa (2,8 bara, 40 psi)

Ciœnienie akustyczne N34DN0
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Poziom mocy akustycznej, dB(A)

Moc akustyczna N34DN0

(skorygowane poziomy ciœnienia akustycznego w odleg³oœci
1 m oparte na odczytach œredniego ciœnienia akustycznego
przy za³o¿eniu warunków swobodnego pola)
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Ciœnienie akustyczne N34LN0
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Poziom ciœnienia akustycznego, dB(A)

Poziom mocy akustycznej, dB(A)

Moc akustyczna N34LN0

(skorygowane poziomy ciœnienia akustycznego w odleg³oœci
1 m oparte na odczytach œredniego ciœnienia akustycznego
przy za³o¿eniu warunków swobodnego pola)
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Dane techniczne

Legenda:
A
B

0,7 MPa (7 barów, 100 psi)
0,3 MPa (2,8 bara, 40 psi)

Ciœnienie akustyczne N65DN0
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(skorygowane poziomy ciœnienia akustycznego w odleg³oœci
1 m oparte na odczytach œredniego ciœnienia akustycznego
przy za³o¿eniu warunków swobodnego pola)
105
100
95
90
85

A

80
75

B

70
65
60
0

5

Cykli na minutê

10

15

20

Cykli na minutê
Legenda:
A
B

0,7 MPa (7 barów, 100 psi)
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Ciœnienie akustyczne N65LN0
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Poziom ciœnienia akustycznego, dB(A)

Poziom mocy akustycznej, dB(A)

Moc akustyczna N65LN0

(skorygowane poziomy ciœnienia akustycznego w odleg³oœci
1 m oparte na odczytach œredniego ciœnienia akustycznego
przy za³o¿eniu warunków swobodnego pola)
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Standardowa gwarancja firmy Graco
Standardowa gwarancja firmy Graco gwarantuje, ¿e wszystkie urz¹dzenia wymienione w tym podrêczniku, a wyprodukowane przez firmê
Graco i opatrzone jej nazw¹, by³y w dniu ich sprzeda¿y nabywcy wolne od wad materia³owych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawi³a
specjalnej, przed³u¿onej lub skróconej gwarancji, produkt jest objêty dwunastomiesiêczn¹ gwarancj¹, na naprawê lub wymianê wszystkich
uszkodzonych czêœci urz¹dzenia, które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje wa¿noœæ wy³¹cznie dla urz¹dzeñ montowanych,
obs³ugiwanych i poddawanych konserwacji zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.
Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zu¿ycia urz¹dzenia oraz wszelkich uszkodzeñ, zniszczeñ lub zu¿ycia urz¹dzenia, powsta³ych
w wyniku niew³aœciwego monta¿u czy wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niew³aœciwej lub niefachowej
konserwacji, zaniedbañ, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany czêœci na inne, nieoryginalne. Za takie przypadki firma
Graco nie ponosi odpowiedzialnoœci, podobnie jak za niew³aœciwe dzia³anie urz¹dzenia, jego zniszczenie lub zu¿ycie spowodowane
niekompatybilnoœci¹ z konstrukcjami, akcesoriami, sprzêtem lub materia³ami innych producentów, tudzie¿ niew³aœciw¹ konstrukcj¹,
monta¿em, dzia³aniem lub konserwacj¹ tych¿e.
Warunkiem gwarancji jest zwrot na w³asny koszt reklamowanego wyposa¿enia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji
reklamowanej wady. Jeœli reklamowana wada zostanie zweryfikowana, firma Graco naprawi lub wymieni bezp³atnie wszystkie uszkodzone czêœci.
Wyposa¿enie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy z op³aconym transportem. Jeœli kontrola wyposa¿enia nie wykryje wady materia³owej
lub wykonawstwa, naprawa bêdzie wykonana wed³ug uzasadnionych kosztów, które mog¹ obejmowaæ koszty czêœci, robocizny i transportu.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJ¥ WY£¥CZN¥, A JEJ WARUNKI ZNOSZ¥ POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH
GWARANCJI, ZWYK£YCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLÊDNIENIEM MIÊDZY INNYMI GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ
GWARANCJI DZIA£ANIA URZ¥DZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU.
Wszystkie zobowi¹zania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy w przypadku z³amania umowy podano powy¿ej. Nabywca potwierdza,
¿e nie ma prawa do ¿adnych innych form zadoœæuczynienia (miêdzy innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyœlnie zyski, zarobki,
uszkodzenia osób lub mienia albo inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z dochodzeniem praw w zwi¹zku z tymi
zastrze¿eniami nale¿y zg³aszaæ w ci¹gu dwóch (2) lat od daty sprzeda¿y.
FIRMA GRACO NIE DAJE ¯ADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ ORAZ NIE GWARANTUJE, ¯E URZ¥DZENIE
BÊDZIE DZIA£AÆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, STOSOWANE Z AKCESORIAMI, SPRZÊTEM, MATERIA£AMI I ELEMENTAMI INNYCH
PRODUCENTÓW SPRZEDAWANYMI PRZEZ FIRMÊ GRACO. Czêœci innych producentów, sprzedawane przez firmê Graco (takie jak silniki
elektryczne, spalinowe, prze³¹czniki, w¹¿ itd.) objête s¹ gwarancj¹ ich producentów, jeœli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc
w dochodzeniu roszczeñ w ramach tych gwarancji.
Firma Graco w ¿adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poœrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikaj¹ce z dostawy
wyposa¿enia firmy Graco b¹dŸ dostarczenia, wykonania lub u¿ycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek
naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que
la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés,
la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informacje o firmie Graco
Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajduj¹ siê na stronie www.graco.com.
W CELU Z£O¯ENIA ZAMÓWIENIA nale¿y skontaktowaæ siê z lokalnym dystrybutorem firmy Graco
lub zatelefonowaæ w celu uzyskania informacji o siedzibie najbli¿szego dystrybutora.
Telefon: 612-623-6921 lub bezp³atnie: 1-800-328-0211 Faks: 612-378-3505

Wszystkie dane tekstowe i graficzne zamieszczone w niniejszym dokumencie odzwierciedlaj¹ najœwie¿sze dane dostêpne w momencie publikacji.
Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.
Informacje dotyczące patentów dostępne są na stronie: www.graco.com/patents.
Tłumaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 311238

Siedziba g³ówna firmy Graco: Minneapolis
Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Prawa autorskie 2006, Graco Inc. Wszystkie zak³ady produkcyjne firmy Graco posiadaj¹ certyfikat ISO 9001.
www.graco.com
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