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Tryckavlastningsventil

Servicehandbok

VIKTIGT! FÖRSTÖR INTE

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DENNA -PRODUKT.

Det är kundens ansvar att se till att alla operatörer och all servicepersonal läser och förstår denna 

handbok.

Kontakta din lokala Carlisle Fluid Technologies-representant för ytterligare kopior av denna handbok.
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SVProduktbeskrivning / Målet med Försäkran: Smart PRV 104111, 104167, 104168, 104200, 

104201, 104202, 104111-E4, 104253-E4

Direktivet om Utrustning i Explosionsfarliga Omgivningar (ATEX) 2014/34/EU

genom att uppfylla följande lagstadgade dokument och harmoniserade standarder:

EN 1127-1: Explosiv atmosfär – Förhindrande av och skydd mot explosion – Grundläggande begrepp och metodik

EN 13463-1:2009 Icke elektrisk utrustning avsedd för användning i explosiv atmosfär – Grundläggande metoder 

och krav

EN 13463-5:2011 Icke elektrisk utrustning avsedd för explosiv atmosfär – Säker konstruktion "c"

Under förutsättning att alla förhållanden för säker användning/montering som anges i 

produktanvisningarna har uppfyllts och att monteringen har skett i enlighet med tillämpliga lokala 

bestämmelser för arbetsplatsen.

Underskriven för Carlisle Fluid Technologies 

UK Ltd:

D Smith Försäljningschef (EMEA)

26/4/16 Bournemouth,BH11 9LH,UK

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, 

Ringwood Road, 

Bournemouth, BH11 9LH. UK

EU-Försäkran om Överensstämmelse

Denna Produkt är utformad för användning 

tillsammans med:

Lösnings- och vattenbaserade material

Lämplig för användning i riskfyllda områden: Zon 1 

Skyddsnivå: II 2 G X 

Uppgifter och roll för anmält organ: Element Materials Technology (0891)

Denna försäkran om 

överensstämmelse/inbyggnad utfärdas helt 

under tillverkarens ansvar:

Målet med försäkran som beskrivs ovan överensstämmer med tillämplig unionslagstiftning om 

harmonisering:
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VARNING ENLIGT PROPOSITION 65. VARNING! Den här produkten 

innehåller kemikalier som enligt myndigheterna i delstaten 

Kalifornien anses orsaka cancer, födelse- eller andra 

fortplantningsskador.

FÖRFARANDE FÖR ATT LÄTTA PÅ 

TRYCKET. Följ alltid det förfarande för 

att lätta på trycket som anges i 

utrustningens bruksanvisning.

HANTERING AV HÖGT TRYCK. Högt tryck kan orsaka allvarliga 

personskador.  Lätta på allt tryck före service. En stråle från pistolen, 

läckor på slangen eller trasiga komponenter kan göra att vätska 

tränger in i din kropp och orsakar mycket allvarlig skada.
LÅT UTRUSTNINGSSKYDDEN SITTA 

PÅ PLATS. Använd inte utrustningen 

om säkerhetsenheterna har tagits bort.

STATISK LADDNING. Vätska kan utveckla en statisk laddning som 

måste elimineras genom att utrustningen, de objekt som ska sprutas 

och alla andra elektriskt ledande objekt i sprutområdet jordas 

ordentligt.  Felaktig jordning eller gnistor kan orsaka en farlig 

situation och leda till brand, explosion eller elektrisk stöt och andra 

allvarliga skador.

MODIFIERA ALDRIG UTRUSTNINGEN. 

Modifiera inte utrustningen om inte 

tillverkaren har gett sitt skriftliga 

tillstånd.

ANVÄND SKYDDSGLASÖGON. Om inte skyddsglasögon med 

sidoskydd används finns det risk för allvarliga ögonskador eller 

blindhet.

RISK FÖR KRINGFLYGANDE 

FÖREMÅL. Du kan skadas av 

luftningsvätskor eller –gaser som 

frigörs under tryck, eller av 

kringflygande skräp.
ALLA SPÄNNINGSKÄLLOR SKA AVMAGNETISERAS, GÖRAS 

TRYCKLÖSA, KOPPLAS IFRÅN OCH LÅSAS UNDER 

UNDERHÅLLSARBETE. Allvarliga personskador eller dödsfall kan bli 

följden av underlåtenhet att avmagnetisera, koppla ifrån och låsa 

alla spänningskällor innan underhåll utförs på utrustningen. LÄR DIG VAR OCH HUR DU STÄNGER 

AV UTRUSTNINGEN I ETT NÖDLÄGE.

Läs följande varningar innan du använder utrustningen.

LÄS BRUKSANVISNINGEN. Innan du använder 

lackeringsutrustningen ska du läsa och försäkra dig om att du förstår 

all den information om säkerhet, drift och underhåll som finns i 

bruksanvisningen.

AUTOMATISK UTRUSTNING. 

Automatisk utrustning kan starta 

plötsligt utan förvarning.

I detta delblad används orden VARNING, SE UPP och OBS för att betona viktig säkerhetsinformation enligt följande: 

VARNING

BULLERNIVÅER. Pump- och sprututrustnings A-vägda bullernivå kan 

överstiga 85 dB(A) beroende på utrustningens inställningar. Faktiska 

bullernivåer fås på begäran.  Vi rekommenderar att hörselskydd 

alltid bärs när utrustningen används.

SE UPP OBS

Faror eller olämpliga arbetsrutiner som kan leda till 

allvarliga personskador, dödsfall eller betydande 

egendomsskador.

Faror eller olämpliga arbetsrutiner som kan leda 

till mindre personskador, eller skador på produkt 

eller egendom.

Viktig information rörande installation, drift eller 

underhåll.

INSPEKTERA UTRUSTNINGEN DAGLIGEN. Inspektera utrustningen 

dagligen, så att inga delar är slitna eller trasiga. Använd inte 

utrustningen om du är osäker på dess skick.

UTBILDNING AV PERSONAL. All 

personal måste utbildas innan de 

använder lackeringsutrustning.

FARA TILL FÖLJD AV MISSBRUK AV UTRUSTNINGEN. Missbruk av 

utrustningen kan medföra att denna spricker, går sönder eller startar 

oväntat, vilket kan leda till allvarliga personskador.
PACEMAKER – VARNING. Du befinner 

dig i ett magnetfält som kan påverka 

vissa pacemakers funktion negativt.

RISK FÖR KLÄMNING. Rörliga delar 

kan orsaka kross- och skärskador.  

Risk för klämning råder på alla 

områden där det finns rörliga delar.

ARBETSGIVAREN ANSVARAR FÖR ATT UTRUSTNINGENS OPERATÖR FÅR TILLGÅNG TILL DEN HÄR 

INFORMATIONEN.

VARNING
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104111, 104253, 

104111-E4, 104253-

E4, 104167, 104168

Rostfritt stål, PTFE och PEEKVåta Delar

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

Rostfritt stål, PTFE och PEEKVåta Delar

104253-E4

104167, 104200

Tryckavlastningsventil monterad på pumpen

2'' Sanitetsanpassad

Tryckavlastningsventil monterad på pumpen

1 1/2'' Sanitetsanpassad

Tryckavlastningsventil monterad på pumpen

1'' Sanitetsanpassad

104168, 104201

Art. Nr.

Specifikation

Art. Nr. Specifikation

Drifttryck 22 bar

Drifttryck 16 bar

104111-E4

104202-E4

Anslutning för vätskeinlopp / Anslutning för vätskeutlopp
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ANMÄRKNINGAR
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VIKTIGT:

Allmän Beskrivning

VIKTIGT:

Ventilen har utformats för användning med lösningsmedels -och vattenbaserade färger och vätskor för 

bilindustrin och övriga industritillämpningar.

Den smarta tryckavlastningsventilen är en mekanisk lösning för att förebygga övertryck i smarta pumpar och 

färgutrustning.

Ventilerna är utformade så att, i fall då systemet utsätts för övertryck, materialet förs direkt tillbaka till pumpens 

inlopp, vilket innebär att de våta komponenterna förblir våta hela tiden. 

Fördelen med att våta komponenter hela tiden hålls våta är att 

vätskorna inte torkar, vilket skulle påverka ventilens prestanda.

Tryckavlastningsventilen är en rent mekanisk anordning som är avsedd som ett komplement till den primära och 

rekommenderade elektriska sensorn, som måste ställas in på ett lägre tryck än ventilen. 

Ta bort trycket helt från systemet så att tryckventilen kan sättas tillbaka.

Undersök och rätta till felet.

Ventilen kommer automatiskt att sättas tillbaka, och är då klar för användning vid systemstart.

Upprepad återcirkulation av vätskor ökar värmen i vätskan/pumpen och leder till skador på produkten och 

pumpen.

Ventilen är en säkerhetsanordning som är utformad för att aktiveras när trycket i pumpen blir för högt. Därför 

rekommenderar vi inspektion och byte av delar efter 10 användningar.
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Yttermått

104253-E4 & 104202-E4 - (2'' Sanitetsanpassad)

Pilen anger pumpens inlopp. 

Återstående portar är direkt anslutna till 

pumpen/förgreningsrören.

Vätskesektions utlopp

Pumputlopp

Pumpinlopp

Inloppsrör för 

pump
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104167 & 104200 - (1'' Sanitetsanpassad)

Pilen anger pumpens inlopp. 

Återstående portar är direkt anslutna till pumpen/förgreningsrören.

Yttermått
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104168 & 104201 - (1 1/2'' Sanitetsanpassad)

Yttermått

Pilen anger pumpens inlopp. 

Återstående portar är direkt anslutna till pumpen/förgreningsrören.
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104167/104200 & 104168/104201

104253-E4 & 104202-E4

Installation

Den avbildade smarta pumpmonterad tryckbegränsningsventil (PRV) monteras direkt på pumpen mellan 

pumputloppet och förgreningsrören.
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Installation

PRV vid normal drift (stängd)

PRV aktiverad (öppen)
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Tryckavlastningsventilsats - 104168/104201/104253

2 162830

1 162750 AXELTÄTNING 2 

ANMÄRKNINGAR

1

5 193851 HUS FÖR HUVUDTÄTNING

DEL ART. NR. BESKRIVNING ANTAL

1

3 162832

1

4

7 193854 FJÄDERKNAPP 1

8 194886

1 

193850 SKAFTETS STOPPSTOMME

6 193852 KÅPA 

1 

1

12 194887 1
104200, 104201, 

104202, 104202-E4

13 162744 1 

11 194587 1 104167, 104200

11 193726
E4 PUMPMONTERAD 

TRYCKBEGRÄNSNINGSVENTIL

10 193860 PRV-STAMENHET

Ø23.52 x 1.78 O-RING

14 195634 PLUGG

11 194588 1 104168, 104201

Ø25.12 x 2.62 O-RING

Ø32.99 x 2.62 O-RING

BEIGE FJÄDER

(22 bar-variant)

GRÅ FJÄDER

(16 bar-variant)

1.5'' PRV-HUVUDKROPP

1'' PRV-HUVUDKROPP

FJÄDERKNAPP 

(16 bar-variant)

1

104111, 104202, 

104253 104111-E4, 

104253-E4 & 

104202-E4

1 

1 

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

9 193859 SÄTESHÖLJE

8 194099 1
104111, 104167, 

104168, 104253

1
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Smörj det 

invändiga 

borrhålet

Tryckfall i 

systemet

Ta bort/montera säteshöljet (193859) med 

verktyg nr 172912.

DU FÅR INTE

ta bort säteshöljet utan det specifika 

verktyget.

FÖRKLARING

LOCTITE

VRIDMOMENT

UNDERHÅLLSORDNING

(Tvärtom för montering)

SYNTETISKT SMÖRJMEDEL

(AGMD-010)

FETT
(ART. NR. 502375)
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Kontrollera att pumpen/systemet bibehåller det inställda trycket. Genomför en 

felsökning om så inte är fallet.

Om det smarta läget är aktiverat kontrollerar du att pumpen bibehåller inställd 

hastighet. Genomför en felsökning om så inte är fallet.

Varje vecka Visuell inspektion för hål för att säkerställa att det inte finns några läckor

Underhåll

Arbetslivslängden, och därmed även den förväntade livslängden före byte av ventilens delar, påverkas avsevärt 

av tre huvudsakliga faktorer:

Antal användningar

Drifttid

Strävheten hos Vätskan som Pumpas

Om ventilen används på grund av övertryck i pumpen påverkas tätningarna, ventilhuvudet och ventilsätet 

kraftigt, och därför rekommenderar vi att O-ringar och tätningar samt ventilöversynssatser lagras som 

reservdelar.

Besiktning Åtgärd

Varje dag

Var 6:e Månad
Visuell inspektion av ventilskaftenheten (193860) och säteshöljet (193859) för 

slitage. Kontrollera även om det finns interna läckor eller material.

Underhållsschema
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Felsökning

Läckage vid 

läckagedetekteringshålet på 

ventilens huvuddel

Ventilen läcker på grund av 

slitage/skador och det smarta 

systemet försöker kompensera för 

detta.

Tänkbar Orsak Åtgärd

Tryckfall i systemet

Ventilen läcker på grund av 

slitage/skador; tryckförlust på grund 

av vätska som läcker över ventilen 

ut i grenrören.

Kontrollera ventilhuvudet och 

säteshöljet för slitage eller skador

Pumpen ökar i hastighet (i det 

smarta läget)

Kontrollera axeltätningar och 

ventilskaft för skador. Byt ut delar 

vid behov.

Kontrollera ventilhuvudet och 

säteshöljet för slitage eller skador

a. Skadade axeltätningar (162750)

b. Skadad O-ring (162832)

c. Skadad stamenhet (193860)

Symptom
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Reservdelslista

Rekommenderade reservdelar och -satser för smart PRV.

Sats-Nr. Art. Nr. Beskrivning Anmärkningar



Kontrollera reservdelslistan för information om innehållet i enskilda satser

Obs:

Reservdelar/satser är kompatibla med alla smarta tryckavlastningsventiler (PRV).

172912 Borttagningsverktyg för säteshölje

# 172912 Borttagningsverktyg för säte

 250750 Ventilöversynssats

250749 O-ring och tätningssats

VIKTIGT OBS

Om ventilöversynssatsen beställs krävs även ett borttagningsverktyg för sätet (172912) för att ta bort säteshöljet 

(193859) från ventilhuset.

DU FÅR INTE

ta bort säteshöljet utan det specifika verktyget.
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Nytt sanitetsanpassat knärör som ska monteras

PRV
Smart 

Pump
Sats-Nr.

E2-15

194591 194591 194591

194900

194901

104167

194591 194594 194594

250760

Använd uppgraderingssatsen (se ovan) där du uppgraderar en pump med tre förgreningsrör (grenrör 

som består av två knärör och ett grenrör).

E2-30 104168

Observera att satserna även innehåller lämplig sanitetspackning och lämpliga klämmor

* Betecknar 16 bar-varianter

** Kompletta utbytessatser som är utformade för byte av samtliga nuvarande grenrör och knärör (se 

nedan), lämpliga för användning vid uppgradering av en pump med ett stycke eller med särskilda 

grenrör.

 ** Alla grenrör och knärör ingår.

104167 194590 194589 194589

Se figur 1 och 2

250758 E2-30 104168

E2-60 104168 194593 194591 194591

Uppgraderingssats för smart pump

250759* E2-40 104201*

194902 E2-40 104201*

194903 E2-60 104168

 ** Alla grenrör och knärör ingår.

 ** Alla grenrör och knärör ingår.

 ** Alla grenrör och knärör ingår.

 ** Alla grenrör och knärör ingår.

104253-E4

250788 E4-60 104253-E4 192791 194930 194931

VIKTIGT OBS

194942 E4-60

1 2 3

250757 E2-15
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Figur 2

Uppgraderingssats för smart pump

E2-15 visas som referens; E2-30, 40 och 60 som liknar E2-15-pumpen enligt bilden.

Figur 1

PRV

2

1

3

3

2
1

PRV
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ANMÄRKNINGAR
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Industri/Motorfordon

Denna produkt omfattas av Carlisle Fluid Technologies begränsade garanti för material och 

utförande.  Användning av delar eller tillbehör som tillverkats av någon annan än Carlisle 

Fluid Technologies leder till att alla garantier upphör att gälla. Underlåtelse att följa alla 

gällande riktlinjer för underhåll på ett rimligt sätt kan leda till att alla garantier upphör att 

gälla.

Kontakta Carlisle Fluid Technologies för särskild garantiinformation.

Carlisle Fluid Technologies är en global marknadsledare inom innovativ teknik för ytbehandling.Carlisle 

Fluid Technologies förbehåller sig rätten att ändra utrustningsspecifikationerna utan föregående 

meddelande.

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® och Binks® är registrerade varumärken som tillhör Carlisle 

Fluid Technologies, Inc.

© 2020 Carlisle Fluid Technologies,Inc.

Kina
Tfn: +86 21 3373 0108

Fax: +86 21 3373 0308

Japan
Tfn: +81 45 785 6421

Fax: +81 45 785 6517

Australien
Tfn: +61 (0)2 8525 7555

Fax: +61 (0)2 8525 7575

Nord- och 

Sydamerika

Kostnadsfri tfn: +1 888 992 4657

Kostnadsfri fax: +1 888 246 5732

Kostnadsfri tfn: +1 800 445 3988

Kostnadsfri fax: +1 800 445 6643

Den senaste informationen om våra produkter finns på www.carlisleft.com

Europa, Afrika, 

Mellanöstern, 

Indien

Tfn: +44 (0)1202 571 111

Fax: +44 (0)1202 573 488

Med ensamrätt.

Kontakta en av våra internationella försäljnings- och kundsupportplatser nedan om du behöver teknisk hjälp eller 

vill hitta en auktoriserad återförsäljare.

Område Återytbehandling för Motorfordon

GARANTIPOLICY
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