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1.Inledning 
Manualenärendelav produkten och måste behållas under hela maskinens livstid. Manualen måste 
överlämnas till maskinens eventuella efterföljande ägare. 
 
Eventuella tillägg ska bifogas med originaldokumentet. Maskinens identifierings- och serienummer 
finnspåID-plåten som är fäst på maskinen. 
 
1.1 Säkerhetsföreskrifter 
De som använder utrustning från Guyson rekommenderas att kontrollera att de har identifierat alla 
faror associerade med deras specifika blästringsprocesser, inklusive: 
 
Användning av tryckluft 
Risk för brand eller explosion, t.ex. aluminiumdamm 
Lämpliga procedurer för att hantera brandfara 
Cancerframkallande eller giftigt damm som kommer från blästermedel eller borttagning av 
komponenternas ytlager 
Andra kända risker 
 
Användarna har ansvaret för att kontrollera att de har implementerat alla aktuella krav från lagar, 
regler och förordningar, t.ex. COSHH, för att hantera eventuella risker och/eller faror som förknippas 
med deras processer. 
 
ATEX ZONE BETECKNING 
 
ATEX-direktiven 2014/ 34/EU (produktkrav) och 99/92/EG (användarkrav) implementeras av 
utrustning- och skyddssystem som är avsedda för användning i föreskrifterna för explosionsfarliga 
omgivningar 1996 (EPS samt föreskrifterna för farliga ämnen och explosionsfarliga omgivningar 2002 
(DSEAR) respektive. 
 
Vi kan tillhandahålla utrustning som är lämplig för användning inom ett farligt område, och/eller 
utrustning som är lämplig för användning när ett farligt område bildas i ett system, men det är 
slutanvändarens ansvar att klassificera området i vilket utrustningen ska användas och/eller 
explosiviteten hos den interna atmosfären som bildas inom systemet. Detta definieras i avsnitt 2, 
artikel 3 till 9 i 99/92/EG-direktivet (ATEX 137). 
 
Om inte annat har sagts, måste vi anta att utrustningen kommer att användas i ett område som inte är 
klassificerat som potentiellt explosivt samt använder en process som inte kommer att skapa en 
explosiv atmosfär inom utrustningen. 
 
1.2 Elspecifikation 
Elsystemet på utrustning från Guyson uppfyller följande krav: 
 
BSEN 60204-1:2006 
IEC 60204-1:2005 
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1.3 Blästermedel 
Typ 

 
Guyson-referens Material Användning 

 
 
 
 
 

Slipande 

Saftigrit brun 
 

Brun aluminiumoxid  
Rengöring, borttagning av 

rost och andra 
ytavlagringar, 
uppruggning, 

ytpreparering, etsning och 
inredning. 

Saftigrit vit 
 

Vit aluminiumoxid 

Saftigrit rosa 
 

Rosa aluminiumoxid 

Saftigrain 
 

Återvunnen 
aluminiumoxid 

SinterBall 
 

Sintrad aluminiumoxid Olika kvaliteter finns 
tillgängliga för alla slags 

tillämpningar. Kiselkarbid 
 

Kiselkarbid 

 
Glas 

Honite Glaskula Ytblästring, slungrensning, 
ytrengöring 

Glaskorn Glasgranulat Mjuk skärande version av 
ovanstående. 

 
 
 
 

Metallisk 

Saftimetal 
 

Vinklade järnkorn Rostborttagning, 
ytpreparering för bindning. 

Turbogrit 
 

Kolstålskorn 

Turbobead Kolstålskulor Ytblästring, avgradning 
och slungrensning. 

Flexgrain Mjukjärnskula Rengöring utan 
måttförändring. 

Turbonox Kula i rostfritt stål Rengöring, avgradning 
och slutbehandling. 

 
 
 
 
 
 

Plast 

Guyblast 
 

Urea – USA-typ 2 Rengöring utan 
måttförändring, rengöring 
av gjutformar och backar, 

lättare avgradning och 
skäggning, 

lackborttagning. 

Guystrip 
 

Melamin – USA-typ 3 

Flashgrit Akryl – USA-typ 5 
Flashgrain Polykarbonat Avgradning och skäggning 
Flashbead Polystyren Mycket fin avgradning och 

skäggning 
Thermoflash Polyamidnylon Avgradning och skäggning 

Natur Loygrain 
 

Majskolv Borttagning av rost och kol 

Valnötsskal Valnötsskal 
 

Keramisk 
Zirblast Smält zirkonium Rengöring, slungrensning, 

avgradning och 
borttagning av glödskal 

 
Förbrukningsartiklar 

Järnsilikat Kopparslagg Blästring, rost- och 
lackborttagning före 

omlackering 
Det finns datablad för varje enskilt medel som anges i tabellen, med mer specifika uppgifter om 
produkten, tillämpningar och korndimensioner. Kontakta Guyson International Ltd för mer information 
och råd om vilket blästermedel som passar för uppgiften. Test- och bedömningsanläggningar finns 
tillgängliga vid behov. 
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2. Datablad 
2.1 Blästringskabiner 

 Euroblastkabin modellnummer 
2 4 6 7 8 9 10 

Totalmått        
 Höjd (mm) 1600 1655 1825 1825 1825 2265 2125 
 Bredd (mm) 680 815 1070 1500 1070 1220 1500 
 Djup (mm) 500 560 760 915 1070 1220 1500 
Blästringskammarens mått  
 Höjd (mm) 500 715 880 880 880 1325 1145 
 Bredd (mm) 660 800 1050 1480 1050 1200 1480 
 Djup (mm) 480 540 740 900 1050 1200 1480 
Vändskivans diameter 
(mm) 

ANVÄNDS 
EJ 

400 600 750 750 900 900 

Jämnt fördelad 
maximilast (kg) 

       

 Golv 200 400 350 650 500 500 750 
 Vändskiva ANVÄNDS 

EJ 
200 450 450 500 500 500 

Genomsnittliga ljudnivåer 
 vid en (1) meter 

 

 med 
dammuppsamlare 
 {dB(A)} 

<80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 

 med 
dammuppsamlare  och 
cyklon {dB(A)} 

<80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 

Golvhöjd (mm) 960 810 845 845 845 805 845 
Armhålshöjd (mm) 1070 1040 1075 1075 1075 1 045 

+ 
1 510 

1075 

Maximalt lufttryck 90 psi eller 6 bar 
Maximal tilluft 77,4 m3/hr eller 42 CFM 
Skåp belysning 
 Strömförsörjning 
 LED länklampa 
 Säkringar 

 
Enfas, 230 V, 50 Hz 

7 W 
2 A 

Operatören måste använda 
skydd 

Hand och underarm ska skyddas med handskar eller kragar 
(medföljer) 
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2.2 Cykloner 

 

Cyklon och dammuppsamlare (kombination) 
HE med 

C400 D/C 
75/16 med 

41D/C 

75/16 med 
C400 eller 
C800 D/C 

CY600/12 
med C800 

D/C 

CY600/16 
med C800 

D/C 
Inloppsdiameter (mm) 100 100 100 100 100 

Utloppsdiameter (mm) 150 100 150 150 150 

Luftflöde (m³/min)  8,0 12,0   

Höjd (mm) 1915 * * 2776 3145 

Basdiameter (mm) 700 x 860 * * 750 750 

Höljets diameter (mm) 400 400 400 300 400 
 
*Beroende på om cyklonen är fristående eller monterad i skåp 
 
2.3 Dammuppsamlare 

 Dammuppsamlarens modellnummer 
41 C400 C600 C800 

Inloppsdiameter (mm) 100 150 150 150 
Utsugsutlopp Öppet utblås 
Maximalt statiskt inloppstryck 
(mm Wg) 150 165 165 230 

Maximalt statiskt inloppstryck 
(Pa) 1470 1620 1620 2255 

Uppmätt luftflöde (med öppet 
inlopp/utlopp) (m3/min) 10 11 11 33 

Är luftflödet justerbart? Ja 
Antal primärfilter 4 1 1 2 
Typ av primärfilter B A A A 
Filtreringsarea 1,8 m2 

17,5 ft2 
10 m2 

97 ft2 
10 m2 

97 ft2 
20 m2 

194 ft2 
Luftflödets märkvärde 
(med filterhastighet på 1,5 
m/min) 

162 m3/t 
95 CFM 

900 m3/t 
530 CFM 

900 m3/t 
530 CFM 

1800 m3/t 
1059 CFM 

Filterrengöringssystem C D D E 
Luftförbrukning (liter per puls) ANVÄNDS EJ 7 7 7 
Maximalt tillufttryck i 
tryckluftssystemet ANVÄNDS EJ 50 psi 

3,5 bar 
50 psi 
3,5 bar 

50 psi 
3,5 bar 

 
där: A Patronfilter – polyesterelement 
 B Tygfilter – Polyesternålfilt – förstärkt med duk 
 C Manuellt skaksystem 
 D Luftreningssystem med manuella pulser 
 E Luftreningssystem med automatiska pulser 
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2.4 Luftförbrukningstabeller 
2.4.1 Luftflöde i m³/tim vid olika tryck i bar 

Luftmunstyckets 
lopp (mm) 

Guyson 
pistoltyp 

Blästringstryck (bar) 
2 3 4 5 6 

2,0 400 4,8 7,2 9,0 11,4 13,8 
2,4 400 6,6 10,2 13,8 17,1 20,4 
2,8 400 10,2 15,0 19,2 25,2 29,4 
3,3 400 15,6 22,8 28,2 35,4 40,8 
3,2 900 11,4 16,5 21,6 27,0 31,8 
4,0 900 19,2 27,3 35,4 43,2 51,6 
4,8 900 30,6 42,0 53,4 66,0 77,4 

 
2.4.2 Luftflöde i CFM vid olika tryck i psi 

Luftmunsty
ckets lopp 

(mm) 

Guyson 
pistoltyp 

Blästringstryck (bar) 
30 40 50 60 70 80 

2,0 400 3 4 4,5 5,5 6,5 7,5 
2,4 400 4 5 7 8 9 11 
2,8 400 6 8 10 12 14 16 
3,3 400 10 12 15 17 20 22 
3,2 900 7 9 11 14 16 17 
4,0 900 12 15 18 21 24 27 
4,8 900 18 22 27 32 37 42 

 
 



 

Drift- och 
underhåll 
Manual 

 

 

   
Utgåva: 04 A6ML0075 – Instruktionsbok för Euroblast SF 
Datum: 01/2022 Sida: 9 
 

3. Installation 
Systemet kan bestå av följande enheter: 
 
Blästringskabin/Cyklon/Dammuppsamlare 
 
Flexibla utblåsslangar, tätningsband och slangklämmor medföljer för sammankoppling. 
 
Ta bort förpackningsmaterialet och kontrollera att det inte finns några lösa delar inuti blästringsskåpet. 
 
3.1 Placering 
Utrustningen måste placeras på en ren och torr yta. 
 
Ställ kabinen på önskad plats och riktad åt önskat håll. Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme 
runt enheterna så att luckorna kan öppnas helt och ge åtkomst för drift och underhåll. 
 
Kontrollera noggrant att alla delar i systemet står plant. 
 
3.2 Montering 
Slangar för blästermedel får bara ha jämna kurvor med stor radie. 
 
Om ditt system endast består av ett blästringsskåp och dammuppsamlare, gör så här: 
 

 
 

Anslut den flexibla utblåsslangen från skåpets utlopp till dammuppsamlarens 
inlopp med hjälp av de medföljande tätningsbanden och slangklämmorna. 
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Om ditt system har blästringsskåp, cyklon och dammuppsamlare behöver cyklonen kopplas mellan 
blästringsskåpet och dammuppsamlaren: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslut den flexibla utblåsslangen från kabinutloppet till cyklonens inlopp med 
hjälp av de medföljande tätningsbanden och slangklämmorna. 

Anslut den flexibla utblåsslangen från cyklonens utlopp till dammuppsamlarens 
inlopp med hjälp av de medföljande tätningsbanden och slangklämmorna. 
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Om kabinen är sidolastad: 
 

 

Anslut den yttre ramen till kabinen med 
hjälp av de medföljande fästelementen. 

Kontrollera att det yttre stödet står plant 
– justera dem med de ställbara fötterna 
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3.2.1 Tryckluftsanslutningar 

Tilluften ska komma från en manuell avstängningsventil som blåser ut luft nedströms och den måste 
vara ren, torr och oljefri. 
 
Maskinen kräver en tryckluftmatning på högst 6,0 bar (90 psi) vid filterinloppet och ett rörsystem med 
tillräcklig diameter som kan ge nödvändig flödeshastighet (se luftförbrukningstabellerna). Minsta 
rekommenderade lopp för tryckluftledningen är 2,5 cm och den ansluts till en 1.25 cm BSP-gänga. 
 

 
 
Se till att inget tätningsmaterial (t.ex. PTFE-tejp) kommer in i rörsystemet. 
 

Anslut huvudtryckluften till den pneumatiska frånskiljarventilen. 
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Dammuppsamlarna C400, C600 och C800 kräver tryckluftmatning. Regulatorn ska ställas in på högst 
50 psi. 
 

 
 

C400 

C800 

Anslut tryckluften från det bakre högra 
benet på blästringskabinen till 

dammuppsamlaren. 

C600 
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3.2.2 Elektriska anslutningar 

Elinstallationer får endast utföras av behörig elektriker 
 
Se avsnittet ”Elektrisk installation av dammuppsamlare och cykloner” i bilagan 
 

 
 
 

Strömförsörjningar ska dras till 
startdosorna som sitter på 

sidan av dammuppsamlaren 
och cyklonen. 

Strömförsörjningen till belysningen på skåpet 
är via en IEC-ledning. 
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4. Installationstest 
4.1 Rutin vid installationstest 
När alla anslutningar har gjorts ska skåpets funktioner testas. 
 
Fyll inte på något blästermedel vid det här steget 
 
Öppna inte tilluften vid det här steget 
 

• Slå på huvudströmförsörjningen 
 

• Tänd kabinens belysning 
 

• Starta dammuppsamlaren: 
 

o Kontrollera rotationsriktningen hos fläkthjulets motor och jämför med pilen på motorn. 
Om rotationsriktningen är fel och en trefasmotor används måste två av fasledarna 
kastas om. Kontakta Guyson International för mer information om en enfasmotor ska 
användas. 

 
OBS: Luft kommer att strömma från utloppet även om fläktrotationen är fel men 
endast med liten luftström, så rotationen måste kontrolleras visuellt. 

 
Det bästa sättet att utföra den här uppgiften är att först starta och sedan stoppa 
dammuppsamlaren och observera fläkten när den bromsas ned. 

 

 
 

På dammuppsamlare modell 41 är motorn 
inbyggd. Den främre kåpan måste tas bort 
så att du kan se motorns ovansida. 

 
 

På dammuppsamlare modell C400 sitter motorn på 
utsidan och kan kontrolleras enkelt. 
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C600-motorn kan ses genom trådgallret på 
toppen av enheten. 

  

 

På dammuppsamlare modell C800 är motorn 
inbyggd. Det finns en lucka som kan öppnas 
ovanpå dammuppsamlaren så att du kan se 
motorns ovansida. 

 
• Starta cyklonen: 

 
o Kontrollera rotationsriktningen hos fläkthjulets motor och jämför med pilen på motorn. 

Om rotationsriktningen är fel och en trefasmotor används måste två av fasledarna 
kastas om. Kontakta Guyson International för mer information om en enfasmotor ska 
användas. 

 
OBS: Luft kommer att strömma från utloppet även om fläktrotationen är fel men 
endast med liten luftström, så rotationen måste kontrolleras visuellt. 

 
Det bästa sättet att utföra den här uppgiften är att först starta och sedan stoppa 
dammuppsamlaren och observera fläkten när den bromsas ned. 

 

 

På cykloner modell 75/16 och CY600 sitter 
motorerna på utsidan och kan kontrolleras 
enkelt. 
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• Starta tryckluften genom att öppna huvudluftventilen 
 

• Ställ in tryckregulatorn på önskat blästringstryck 
 

• Kontrollera alla kopplingar längs linjen avseende läckage och eventuella blockeringar 
 

• För in båda armarna i armhålen 
 

• Tryck på fotpedalen 
 

• Kontrollera att det finns en stabil luftström från blästermunstycket och se om det förekommer 
läckor 

 
• Släpp fotpedalen och ta bort armarna ur ärmhålen 

 
• Fyll på blästermedel i maskinen 
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4.2 Blästermedelsnivåer 
Om en cyklon är ansluten till systemet ska blästermedlet fyllas på i denna. Annars ska medlet fyllas 
på i skåptratten. ¼–¾ av en 25 kg-säck bör vara tillräckligt. 
 
OBS: Om en HE-cyklon är monterad ska medlet fyllas på i skåptratten. 
 
4.2.1 Fylla på matare med blästermedel 

• Stäng av dammuppsamlaren 
 

• Öppna kabinluckan 
 

• Häll in medel i magasinet 
 

• Stäng luckan 
 

• Starta dammuppsamlaren 
 
 
 
4.2.2 Fylla på media i en 75/16-cyklon 

• Stäng av dammuppsamlaren 
 

• Stäng av cyklonen 
 

• Öppna den övre cyklonluckan 
 

• Häll in medel i cyklonen 
 

• Stäng luckan 
 

• Starta dammuppsamlaren 
 

• Starta cyklonen 
 
Den övre luckan ska alltid användas så att blästermedlet 
kan passera genom sikten innan det når mixerboxen. 
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4.2.3 Fylla på blästermedel i CY600-cyklonen 

• Stäng av dammuppsamlaren 
 

• Stäng av cyklonen 
 

• Öppna påfyllningsrörets klaff 
 

• Häll in medel i cyklonen 
 

• Stäng påfyllningsrörets klaff 
 

• Starta dammuppsamlaren 
 

• Starta cyklonen 
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5. Maskininställningar 
5.1 Blästringsinställningar 
Blästringsinställningarna ska ställas in i den ordning som de visas i följande avsnitt. 
 
5.1.1 Blästringstryck 

Lufttrycket reglerar hastigheten med vilken blästermedlet lämnar munstycket. Blästringshastigheten 
ökar vid högre tryck och förkortar drifttiden. Använd aldrig ett högre blästringstryck än vad som är 
nödvändigt för att uppnå den slutbehandling som krävs. 
 

• Högre lufttryck är mindre ekonomiskt 
 

• Det kan innebära skador på komponenter 
 

• Högre nedbrytning av blästermedlet innebär högre förbrukning 
 

• Bullret ökar 
 

 
 

Justera blästerpistolens tryck med 
manöverreglaget på tilluftens 
huvudfilter. Mätaren visar det 

inställda trycket. 
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5.1.2 Uppsamlingsrör för blästermedel 

Inställningen på mixerboxens uppsamlingsrör påverkar blästringsresultatet kraftigt. Inställningen 
varierar med blästermedlets densitet, där tätare blästermedel kräver mer luft för cirkulationen. 
 
Högre blästermedelsflöde från mixerboxen till blästringspistolen ger högre slitage på 
blästermedelsslangen och munstycket. 
 

• Kontrollera att frammatningen av fritt flödande blästermedel till mixerboxen fungerar som den 
ska. 

 
• När tryckluft flödar genom blästringspistolen för du uppsamlingsröret gradvis längre in i 

mixerboxen med avfasningen uppåt samtidigt som en kollega kontrollerar blästermedelsflödet 
från munstycket. 

 
Uppsamlingsröret står i rätt läge precis när du kan se blästermedelsströmmen lämna 
munstycket. Om blästermedelsströmmen är ojämn har uppsamlingsröret tryckts in för långt. 

 
o Om du drar ut uppsamlingsröret minskar blästermedelsflödet 

 
o Om du skjuter in uppsamlingsröret ökar blästermedelsflödet 

 
• Lås uppsamlingsröret på plats med låsskruven 

 
• Ytterligare justeringar ska inte behövas vid användning av samma blästermedel 

 

 
 

 
 

Låsskruv 

Öka 
blästerme
delsflödet 

Minska 
blästerme
delsflödet 

Uppsamling
 

O-ringen används för att markera 
uppsamlingsrörets position i 

mixerboxen: Detta hjälper till att 
sätta tillbaka röret i samma läge. 
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5.1.3 Blästringsavstånd 

Detta är avståndet från pistolmunstycket till komponenten. Blästringsavståndet bör normalt inte vara 
mindre än 50 mm, eftersom medel från munstycket då kan avledas eller saktas ner av medel som 
studsar tillbaka från ytan som blästras. 
 
Anslag av blästermedlet kan påverkas av blästringsavståndet och lufttrycket. Blästermedelstypen 
kommer att påverka detta, men det går att uppnå en större blästringsyta genom att öka både 
blästringsavståndet och blästringens lufttryck. 
 
5.1.4 Blästringsvinkel 

Den optimala vinkeln för blästring vid ytbehandling är mellan 90 och 60 grader mot det vågräta planet. 
Grundare vinklar kan orsaka skador på ytan eller påverka materialegenskaperna negativt. Grundare 
vinklar kan användas för borttagning av avlagringar där ytans kvalitet inte är kritisk och med mjukare 
blästermedel. 
 
Blästerpistoler ska vinklas så att störningarna minimeras mellan utgångarna från olika pistoler. 
Därmed undviks avbrott i hastighet och riktning för blästermedlet mellan munstycket och 
komponenten. 
 
Rikta alltid pistolen bort från alla skåpöppningar. Detta minimerar risken för att blästermedel blåses ut 
ur skåpet. 
 
5.2 Utblåsinställningar 
5.2.1 Dammuppsamlare 

Luftflödet måste vara tillräckligt för att skapa ett litet undertryck inuti skåpet för att förhindra att damm 
blåses ut. Lufthastigheten måste också vara tillräckligt hög för att föra ut blästermedlet och dammet ur 
skåpet och upp genom utsugsslangen till cyklonens inlopp. Detta varierar med blästermedlets storlek 
och vikt. 
 
Sugkraften i dammuppsamlaren ska vara sådan att minsta möjliga mängd blästermedel överförs till 
dammuppsamlingssystemet. 
 
Detta manövreras med dämparen/blästerporten på dammuppsamlarens utlopp/inlopp: 
 

• När dämparen/blästerporten öppnas ökar sugeffekten 
 

• När dämparen/blästerporten stängs minskar sugeffekten 
 

Vid inställning av dämparen/blästerporten ska utloppsluftflödet alltid ställas till minimalt luftflöde för att 
undvika tryckuppbyggnad i skåpet under blästring. Med tiden täpps filtret i dammsamlaren igen med 
damm och ett höjt luftflöde kan behövas mellan filterbyten och underhåll. I system med en cyklon ska 
sugkraften vara sådan att minsta möjliga mängd blästermedel överförs till 
dammuppsamlingssystemet. 
 
Undersök alltid om bra blästringsmedel finns i avfallskorgen, innan inställningarna justeras. 
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41 Dammuppsamlare 
 
Luftflödet regleras med skjutdämparen på 
dammuppsamlarens utblåsutlopp. 

 
 

Dammuppsamlare C400 
 
Luftflödet regleras med skjutdämparen på 
dammuppsamlarens utblåsutlopp. 

 

Dammuppsamlare C400, C600 och C800 
 
Luftflödet regleras med blästringsgrinden på 
dammuppsamlarens inlopp. 
 
En blästerport är monterad vid C400 om en cyklon 
används. 

 
Dammuppsamlaren måste startas före och stoppas efter cyklonenheten (om sådan monterats) för att 
kunna rensa systemet på damm efter blästringsmomentet. 
 
Kontrollera dammuppsamlaren och se hur mycket återanvändbart blästermedel som har överförts, 
varefter inställningarna ska justeras i motsvarande grad. 
 
Försök aldrig suga ut återanvändbart blästermedel för återanvändning i maskinen. 
 
På modell C800 är det mycket viktigt att en avfallssäck i plast (Y1CA0047) används. Detta ger 
ett enkelt och rent sätt att ta bort och bortskaffa dammet men användningen kräver balansering av 
trycket på båda sidorna av påsen, så att den inte dras upp i magasinet. Detta görs med hjälp av 
balansröret så att samma undertryck appliceras på säckens utsida såväl som på insidan. 
 
Om ingen avfallssäck används kommer dammet att dras upp genom balansröret till 
dammuppsamlarens rena sida. 
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5.2.2 Cyklon 

Om bra blästermedel fortfarande dras in i dammuppsamlardämparen efter justeringen kan det vara 
nödvändigt att även justera cyklonens virvelrenare. 
 
Om du vill testa virvelrenarens position ska du först rengöra dammuppsamlarens skräpmagasin. Kör 
blästringsprocessen under 10 minuter och titta sedan inuti dammuppsamlarens avfallsbehållare. Om 
avfallsbehållaren innehåller stora mängder användbart blästermedel tyder detta på att virvelrenaren 
behöver justeras för att minska överföringen. Om det inte finns något damm alls tyder detta på att 
virvelrenaren behöver justeras för att separera dammet som kan finnas kvar i blästermedlets 
magasin. 
 
En kort virvelrenare drar i regel ut mer damm ur cyklonen än en lång virvelrenare. Olika processer 
kan behöva olika virvelrenarinställningar, och de bästa resultaten fås genom att prova sig fram. 
 
Gör så här om du vill justera virvelrenarens längd i en motordriven cyklon: 
 

• Stäng av cyklonen och därefter 
dammuppsamlaren 

 
• Öppna åtkomstpanelen 

 
• Slaka spännklämman runt virvelrenarens hylsa 

 
• Skjut hylsan uppåt eller nedåt vilket som krävs 

 
• Sätt tillbaka och försäkra spännklämman och 

stäng åtkomstpanelen 
 
Gör så här om du vill justera virvelrenarens längd i en 
cyklon utan motor: 
 

• Stäng av cyklonen och därefter dammuppsamlaren 
 

• Öppna åtkomstpanelen 
 

• Lossa tumskruven som håller fast 
virvelrenarens inställningsstav längst upp 
vid cyklonens utgångsböj 

 
• Använd inställningsstavens reglage och skjut 

staven uppåt eller nedåt efter behov för att 
minska eller öka virvelrenarens längd. 

 
• Säkra tumskruven när inställningsstaven står i 

önskat läge 
 

• Stäng åtkomstpanelen 
 
OBS: Du kan se virvelrenarens läge genom att öppna den övre åtkomstluckan under justeringen. 
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Ytterligare ett hjälpmedel för separering av bra blästermedel från damm och finfördelat material är en 
justerbar reglerskiva för luftflödesseparering, monterad ovanför påfyllningsrörets klaff på en CY600 
eller ett reglerband för luftflödesseparering runt huset på en 75/16-cyklon. 
 

 
 
Skivan/bandet har spår som passar i hålen i påfyllningsrörets klaff/cyklonhuset. När alla hålen är rätt 
inställda kan luft komma in i cyklonen och öka mängden luft som finns tillgänglig för utsug till 
dammuppsamlaren. Detta sänker samtidigt utblåsluftens hastighet och gör att blästermedlet lättare 
kan falla ut ur luftströmmen. Fördelarna märks särskilt hos lättare blästermedel (till exempel plaster) 
där de individuella granulaten inte har tillräcklig massas för att falla ut ur en luftström i rörelse. 
 
Om det inte är nödvändigt att öka hastigheten hos utblåsets luftström ska separatorskivan/-bandet 
vridas så att hålen i skivan/bandet inte står i linje med hålen i påfyllningsrörets klaff/cyklonhuset – 
detta hindrar extraluft från att ta sig in den här vägen, och luftflödets egenskaper blir oförändrade. 
 
Kom ihåg att luftflödets separeringsskiva/-band kan justeras så att du får alla lägen mellan helt öppet 
och helt slutet – operatören har då en stor mängd justeringsmöjligheter för diverse individuella 
situationer. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte finns några fasta regler om användningen 
av skivan/bandet och att de bästa resultaten fås genom att prova sig fram. 
 
När cyklonen har ställts in för en viss tillämpning ska ingen ytterligare justering behövas. Vid 
försämrad sikt eller om dammet inte sugs ut tillräckligt kan orsaken vara blockerade luftventilskuddar 
eller igensatta dammuppsamlarfilter. 
 
Kontrollera inställningarna för de olika blästringsmomenten så att du får bästa resultat i varje enskilt 
fall. 
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6. Drift 
6.1 Driftprocedur 

• Utför dagligt underhåll (se avsnitt 7.1) 
 

• Slå på huvudströmförsörjningen 
 

• Tänd kabinens belysning 
 

• Starta dammuppsamlaren 
 

• Starta cyklonen 
 

• Starta tryckluften genom att öppna huvudluftventilen 
 

• Kontrollera att alla komponenter är fettfria och torra innan blästringen startas 
 

• Öppna kabinluckan 
 

• Lägg in komponenten i kabinen 
 

• Placera blästringspistolen och trycklufttvätten så att de är lätt åtkomliga vid användning av 
skyddshandskar och ärmar 

 
• Stäng kabinluckan säkert 

 
• För in båda armarna i armhålen 

 

 

SKYDDSHANDSKAR MÅSTE ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED 
ARMHÅLSFODRALEN 

 
• Tryck på fotpedalen varefter blästermedel blåses ut från pistolmunstycket 

 
• Flytta munstyckets stråle över komponentens yta från ett lämpligt avstånd – se inställningarna 

för blästermunstycket i avsnitt 
 

• Komponenten ska blästras jämnt 
 

• När blästringen är klar släpper du fotpedalen 
 

• Luckan kan nu öppnas och komponenten kan tas ut för inspektion 
 

• Ytterligare blästring kan behövas och en eller flera maskiner eller inställningar kan behöva 
justeras 

 
• Luftledningen kan användas för att ta bort damm från komponentytan 
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7. underhåll 
Blästringsmaskinerna utsätts för slitage. Slitagehastigheten bestäms av: 
 

• Hastigheten hos blästermedlet som passerar över komponentytan 
 

• Mängden blästermedel och luft som lämnar blästringsmunstycket 
 

• Kontaktvinkeln med komponentytan 
 

• Komponentens material 
 

• Blästermedlets grovhet och typ 
 
Slitaget kan minimeras med regelbundet underhåll och övervakning av inställningarna, i synnerhet de 
som påverkar lokaliserat slitage. 
 
Underhållsintervallen och utbyte av delar fastställs beroende på användningens intensitet, vilket 
blästermedel som används, samt driftförhållandena. Underhållsintervallen fastställs efter erfarenheter 
från maskinanvändning över tid. Följande perioder rekommenderas för de inledande 
försöksperioderna tills att slitagemönster har kunnat upprättas. 
 

 

KONTROLLERA ATT ALL TRYCKLUFT HAR STÄNGTS AV OCH ATT 
SYSTEMET ÄR HELT TOMT INNAN NÅGOT UNDERHÅLL UTFÖRS. 

 

 

DAMMUPPSAMLAREN SKA VARA HELT ISOLERAD INNAN UNDERHÅLL. 
DET SKA FINNAS RUTINER FÖR LÅSNING OCH SKYLTNING SÅ ATT 
MASKINEN INTE KAN STARTAS INNAN UNDERHÅLLSARBETET HAR 
SLUTFÖRTS. 

 

 

Personlig skyddsutrustning: GUYSON REKOMMENDERAR ATT 
OPERATÖRER SOM MINIMUM BÄR DAMMSKYDDSMASK OCH 
SKYDDSGLASÖGON VID ALLT UNDERHÅLLSARBETE. 
SE MATERIALSÄKERHETSBLADET FÖR DET BLÄSTERMEDEL SOM 
ANVÄNDS FÖR UPPGIFTER OM KORREKT PERSONLIG 
SKYDDSUTRUSTNING. 
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7.1 Varje dag 
• Kontrollera ventilationsanordningarna (se avsnitt 7.1.1) 

 
• Inspektera fönstret och frostskyddsrutan, trådgallret och belysningsfönstret (se 7.1.2) 

 
• Inspektera alla slangar avseende slitage och skador (se avsnitt 7.1.3) 

 
• Inspektera uppsamlingsrör och mixerbox för slitage och skador (se avsnitt 7.1.4) 

 
• Inspektera blästermunstyckena avseende ojämnt slitage samt loppets dimension (maximal 

ökning är 20 %) (se avsnitt 7.1.5) 
 

• Inspektera lucktätningarna avseende slitage (se avsnitt 7.1.6) 
 

• Inspektera tråget avseende tecken på slitage från överspray (se avsnitt 7.1.7) 
 

• Töm dammuppsamlaren och kontrollera innehållet avseende kvaliteten på blästermedlet, 
kontrollera att bra blästermedel inte förspills (se avsnitt 7.1.8) 

 
• Fyll på blästermedel efter behov (se avsnitt 7.1.9) 

 
• Rengör filtren var fjärde arbetstimme (se avsnitt 7.1.10) 

 
• Kontrollera tryckluftfiltret (se avsnitt 7.1.11) 

 
• Kontrollera att jordbindningarna är säkra (se avsnitt 7.1.12) 
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7.1.1 Luftventilskuddar 

Luftventilskuddarna ska kontrolleras för att se att de inte är blockerade. Om de är blockerade finns 
risk för högt undertryck i skåpet, vilket påverkar blästermedelsströmmen från pistolen. Se nedan för 
uppgift om hur du byter dem om så behövs. 
 

 
 

 
 

Skjut luftventilens infattning moturs och ta bort. 

Ta bort och byt ut luftventilskudden (Y1AB0001). Sätt tillbaka luftventilens 
infattning i låst läge. 
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7.1.2 Visnings- och belysningsfönster 

 
 
* På Euroblast 2 SF kabinen är ett fönster av annan storlek monterat: 
 
 
 
 
 
 

 

Artikelkod Beskrivning 
P2PF0014 Euro 2 

Frostskyddsruta 
P2GL0010 Euro 2 Glas 

Kontrollera sikten in mot komponenten som ska blästras inte har försämrats genom 
repor på frostskyddsrutan (P2PF0013*) eller glaset (P2GL0009*). Byt vid behov. 

 
Inspektera också fönsterpackningen och byt ut den om den är sliten (R5SL0009). 

Kontrollera att tillräckligt ljus kommer in i 
kabinen så att det blir möjligt att arbeta. 

Om detta inte är fallet kan 
belysningsfönstret (P2GL0012) vara 

repigt. Byt vid behov. 
 

Gummipackningen (R5SL0000) och 
packningens fyllremsa (R5SL0002) ska 

också inspekteras och bytas ut vid 
behov. 
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7.1.3 Slangar 

 
 
*Euroblast 2 har en blästermedelsslang (R6TB0014) av annan storlek 
 

Artikelkod Beskrivning 
R6TB0014 Blästermedelsslang – 10mm 
R6TB0018 Blästermedelsslang – 16mm 

 
 

 
 

Artikelkod Beskrivning 
R6TB0030 Flexibel utblåsledning– standard – 100 mm lopp (m) 
R6TB0032 Flexibel utblåskanal – polyuretan – 100 mm (m) 
P2HS0000 Slanghylsa – 100 mm 
P1HC0004 Slangklämma – 100 mm 
Y2AB0013 Slangfläns – 100 mm 
R6TB0034 Flexibel utblåsledning– standard – 150 mm lopp (m) 
R6TB0036 Flexibel utblåsledning– polyuretan – 150 mm lopp (m) 
P2HS0001 Slanghylsa – 150 mm 
P1HC0006 Slangklämma – 150 mm 
Y2AB0014 Slangfläns – 150 mm 

 

Kontrollera blästermedlets slangar 
(R6TB0018*) och titta efter tecken på 
slitage och skador. Internt slitage kan 
konstateras genom att känna efter hur 

fast slangen är längs dess längd. Internt 
slitage kommer att resultera i att slangen 
känns mjuk där slangväggen är tunnare. 
Den första delen som slits ut sitter i regel 

bredvid uppsamlingsröret. 

Kontrollera utsugsslangarna och titta 
efter hål eller brott som kan försämra 

utsugshastigheten från kabinen. 
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7.1.4 Uppsamlingsrör och mixerbox 

Skruva bort fästskruven så att mixerboxen och uppsamlingsröret kan inspekteras för slitage och bytas 
ut vid behov. Se avsnitt 5.1.2 för installation av ny mixerbox och uppsamlingsrör. 
 

 
 

 

Artikelkod Beskrivning 
E1AA4060 Uppsamlingsrör 16 mm 
E1AA3673 Uppsamlingsrör 10mm 

Låsskruv 

Mixerbox 
(E1AA2452) 

Uppsamling
 

Justeringsring 
(P2GT0011) 
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7.1.5 Blästringsmunstycken 

400 Blästringspistol 
 

 
 
 
 
 
 
 
900 Blästringspistol 
  

 

9 

8 

10 

6 

11 

2 

3 4 5 
1 

7 

8 5 

6 

7 

1 2 

4 
3 

Pos Artikelkod Beskrivning 
1  900 Pistolkropp 
2 D2BA0006 9,5mm keramiskt munstycke 
 D2BA0007 12,7mm keramiskt munstycke 
 D2BA0009 9,5mm munstycke i PF-bor 
 D2BA0010 12,7mm munstycke i PF-bor 
3 P1WS0039 Munstycksbricka 
4 D2AA0009 Låsmutter för munstycke 
 D1AA0004 3.2mm Airjet 
 D1AA0005 4.0mm Airjet 
5 D1AA0006 4.8mm Airjet 
 D1AA0007 6.4mm Airjet 
 D1AA0012 3,2mm volframhylsa 
 D1AA0011 4,0mm volframhylsa 
 D1AA0008 4,8mm volframhylsa 
6 P1TH0189 Tumskruv 
7 P4CG0009 Ingång för blästermedel 16mm 

slang 
8 P4CG0001 ¼” BSP slangnippel x 10mm 

 

Pos Artikelkod Beskrivning 
1  400 Pistolkropp 
2 D2BA0001 6,4 mm keramiskt 

munstycke 
 D2BA0002 8,0mm keramiskt 

munstycke 
 D2BA0004 6,4mm munstycke i PF-

volfram 
 D2BA0005 8,0mm munstycke i PF-

volfram 
3 D2AA0007 Låsmutter för munstycke 
4 P1WS0038 Munstycksbricka 
5 P2GT0012 Munstyckskrans 
 D1AA0000 2.0mm Airjet 
 D1AA0001 2.4mm Airjet 
6 D1AA0002 2.8mm Airjet 
 D1AA0003 3.3mm Airjet 
7 P1WS0037 Luftstråle 
8 P2SG0000 Spiralfjäder luftstråle 
9 D2AA0008 Övre mutter 
10 P4CG0001 ¼” Slangnippel x 10mm 
11 P4CG0002 Blästermedelsingång 3/8” x 

16mm 
 P4CG0006 Blästermedelsingång 3/8” x 

10mm 
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Blästringsmunstycke 
 

 
 

 
 

Inspektera blästringsmunstycket för slitage. Om loppet har ökat i storlek med 20 % (6mm 
lopp och 20 % = 7,2mm) måste munstycket bytas ut. Det effektiva loppet hos ett 

munstycke kan kontrolleras snabbt med hjälp av en spiralborr. 
 

Luftmunstycket ska tas av från pistolkroppen efter åtta timmars blästring och roteras fem 
grader för att förhindra ojämnt slitage. 

 
VARNING! KUNDENS SLITAGEGRÄNSER VID KULBLÄSTRING 

KAN BEHÖVA VARA 10 % AV MAX SLITAGEGRÄNS 

Nedanstående bilder visar extremt utslitna munstycken. Munstycket bör inte låtas 
nå detta tillstånd då detta påverkar blästringsresultatet och kan skada 

blästringspistolen. 
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Luftmunstycke 
 

 
 
Blästermedelsinmatning 
 
Anslutningen för blästermedelsinmatning ska dras ut från pistolhuset och inspekteras regelbundet 
avseende slitage. 
 

Luftmunstycket ska tas av från pistolkroppen efter åtta (8) timmar för kontroll av 
slitagemönstret på dess yttre yta. Om slitaget är synligt ska kopplingen roteras till nästa 

slitagefria sektion. Om slitaget förekommer runt hela omkretsen ska luftmunstycket bytas ut. 
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7.1.6 Lucktätningar 

 
 
7.1.7 Översprutning 

Var försiktig så att skåpets insida inte slits ned. Om vissa områden slits ned kan Guyson International 
tillhandahålla gummijalusier och foder. 
 

Om luckornas packningsremsor är slitna kan det 
orsaka följande: 
 

• kabinen bullrar mer 
 

• blästermedlet kan komma ut ur kabinen 
 

Artikelkod Beskrivning 
R5SL0024 16 mm brett x 5 m rulle 
R5SL0027 25mm brett x 5 m rulle 
R5SL0026 38mm brett x 5 m rulle 
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7.1.8 Töm avfallsbehållaren 

Dammuppsamlarens behållare ska tömmas två gånger per dag. Kontrollera också om de innehåller 
bra blästermedel. Om detta förekommer måste dammuppsamlarens/cyklonens inställningar justeras. 
 

 

VAR FÖRSIKTIG VID HANTERING AV BEHÅLLARNA EFTERSOM DE KAN 
VARA TUNGA 

 

 
 

41 Dammuppsamlare 
 
Den här behållaren hålls fast med klämmor vid 
dammuppsamlarens sidor. Lossa dessa för att ta ut 
behållaren ur dammuppsamlaren. 

 
 

Dammuppsamlare C400 
 
Den här behållaren pressas fast mot 
dammuppsamlarens filterkammare genom en 
lyftkam. Använd handtaget på sidan när du vill 
sänka ned behållaren. Skjut sedan ut behållaren. 

 
 

Dammuppsamlare C600 och C800 
 
Den här behållaren pressas fast mot 
dammuppsamlarens filterkammare genom en 
lyftkam. Använd spaken på sidan när du vill sänka 
ned behållaren. Skjut sedan ut behållaren. 
Det är mycket viktigt att en plastsäck 
(Y1CA0047) används. 
Om ingen säck används kommer dammet att dras 
upp till dammuppsamlarens rena sida. 

 HE-cyklonens avfallsbehållare 
 
Den här behållaren pressas fast mot 
dammuppsamlarens filterkammare genom en 
lyftkam. Använd spaken på sidan när du vill sänka 
ned behållaren. Skjut sedan ut behållaren. 
Behållaren är även upphöjd så att en lämplig 
lyftmekanism kan användas för att flytta behållaren. 
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7.1.9 Fylla på blästermedel 

Fyll på blästermedel som krävs allt eftersom medlet förbrukas. Du kan göra en ungefärlig 
uppskattning genom att titta på mängden i dammuppsamlaren. Regelbunden påfyllning av små 
kvantiteter av medel bibehåller en jämn partikelstorlek och hjälper till att hålla resultaten konstanta. 
 
7.1.10 Filterrengöring 

Filterrengöringen måste utföras regelbundet. I början ska detta göras var fjärde timme, tills att en 
arbetsrutin har kunnat etableras. Tabellen nedan visar de olika rengöringsmekanismerna i de olika 
dammuppsamlarmodellerna: 
 

 

MOTORN SKA STÄNGAS AV NÄR RENGÖRINGSMEKANISMEN ANVÄNDS 
PÅ DAMMUPPSAMLARNA 41, C400 OCH C600 

 

 

41 Dammuppsamlare 
 
Filterrengöringssystemet är manuellt. Dra och tryck 
reglaget fram och tillbaka för att skaka filtret rent. 

 

Dammuppsamlare C400 och C600 
 
Filterrengöringssystemet är manuellt. Tryck på 
knappen när du vill släppa ut tryckluften från 
tryckkärlet och knacka bort dammet från filtret. 

 

Dammuppsamlare C800 
 
Den här produkten har ett automatiskt 
filterrengöringssystem. En styrenhet frigör 
automatiskt tryckluft från tryckkärlet så att dammet 
knackas loss från filtren. 
 

Frigöringsintervallet har ställts in på 30 sekunder 
på fabriken. 
 

Se bilaga för styrenhet. 



 

Drift- och 
underhåll 
Manual 

 

 

   
Utgåva: 04 A6ML0075 – Instruktionsbok för Euroblast SF 
Datum: 01/2022 Sida: 39 
 

 
Dammuppsamlarna C400, C600 och C800 har differentialtrycksmanometrar som standard. Dessa 
mäter differentialtrycket över huvudfiltret (-filtren). När tryckdifferensen når 5” vattenstånd måste filtret 
bytas. HEPA 14-filtret (om monterat) har en separat mätare. När tryckdifferensen når 2,5” vattenstånd 
måste filtret bytas. Se avsnitt 7.1.10.4 och 7.1.10.5 för detaljer. 
 

 
 

 
 
Dammuppsamlare av typ 41 har inte differentialtrycksmanometrar som standard. Klämkopplingar är 
monterade som standard vilket gör att en differentialtrycksmätare av eftermarknadstyp (E1AA1836) 
kan användas. 
 

 
 
Efter cirka 500 timmars användning av dammuppsamlare av typ 41 har dammet arbetat sig in i 
filterkroppen och rengöring med rengöringsmekanismen kommer inte längre att rengöra tillräckligt för 
att släppa igenom tillräckligt med luft. Detta märks genom försämrad sikt i kabinen och/eller genom att 
dammet inte blåses ut även när dammuppsamlarens dämpare är helt öppen. Filtret måste bytas när 
detta inträffar.  
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7.1.10.1 Byte av filterhylsor på en 41 

 

 
 
 

 
 
 

 

Skaka filtren och låt 
dammet lägga sig. 

 
Ta bort frontpanelen 
genom att haka av 

spärrarna. 

Ta bort den stora 
snäckväxelklämman från 

basen på respektive 
filterhylsa. 

 
Haka av övre delen av varje 

filter från fästklämman. 

Ta försiktigt bort filtret från 
dammuppsamlaren. 

 
Montera en ny filterhylsa 
(Y1CA0000) genom att 
först haka fast filtrets 

överdel på fästklämman 
och därefter dra 

snäckväxelklämman över 
hylsans basdel och fästa 
vid dammuppsamlarens 

bas. Montera främre 
kåpan igen. 
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7.1.10.2 Byte av påfyllningsfilterpatroner på C400 

• Tryck på filterrengöringens tryckknapp och stäng av tilluften. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

KONTROLLERA ATT FILTRET ÄR RÄTT MONTERAT SÅ ATT INGET DAMM 
KAN PASSERA FÖRBI TILL UTBLÅSET 

 

Vrid moturs för att låsa 
upp 

 
Ta bort den främre kåpan 

Vid filterborttagning ska 
lyftkammen vridas 180° åt 

vänster 
 

Kammen är nu upplåst och 
filterpatronen kan tas bort 

Montera en ny filterpatron 
(Y1CA0049) 

 
Vrid lyftkammen 180° åt 

höger för att låsa patronen 
 

Sätt tillbaka den främre 
kåpan 
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7.1.10.3 Byte av påfyllningsfilterpatroner på C600 

 
Tryck på filterrengöringens tryckknapp och stäng av tilluften. 

 
1. Vrid moturs för att låsa upp 
 
2. Öppna luckan. 
 
3. Vid filterborttagning ska lyftkammen vridas 90° åt höger 
 
4. Kammen är nu upplåst och filterpatronen kan tas bort 
 
5. Montera en ny filterpatron (Y1CA0049) 
 
6. Vrid lyftkammen 90° åt vänster för att låsa patronen 

 
7. Stäng luckan och lås 

2 

4 5 6 

8 

3 

7 
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7.1.10.4 Byte av påfyllningsfilterpatroner på C800 

 
 

 
 

 
 

 

KONTROLLERA ATT FILTREN ÄR RÄTT MONTERADE SÅ ATT INGET 
DAMM KAN PASSERA FÖRBI DEM TILL UTBLÅSET 

 
  

Lås upp och öppna 
luckan 

 
Lyft filterhandtaget till 

olåst läge 

Ta ut filterpatronerna och 
rengör insidan av 

dammuppsamlaren 
 

Montera en ny filterpatron 
(Y1CA0049) och 

kontrollera att patronen 
sitter baktill på 
bottenplattan 

Säkerställ att filtren sitter 
jämnt på den övre plattan 

 
Sänk ned lyfthandtaget till 

dess låsta läge 
 

Stäng luckan och lås 
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7.1.10.5 Byte av filterpatroner på HEPA14 

Ett sekundärt filter för HEPA 14 har tillfogats för att se till maximal luftfiltrering som minimerar beloppet 
av luft uthärdade partiklar som evakueras av systemet. Hälsan av detta filter kontrolleras, genom att 
använda det magnehelic manometermåttet som är inpassat till sidan av maskinen. Detta mäter det 
differentiella trycket över de huvudsakliga filtren. När tryckskillnaden når 2,5" vattenmåttet därefter, 
ska en filterändring vara nödvändig. 
 

• Ångra skruvarna från filterlocket 
och ta bort. 

 
• Lyft försiktigt panelfiltret för 

HEPA 14 från ramen och ta bort. 
 

• Byt ut med ett nytt filter för 
HEPA 14 (delen number 
Y1CA0063) och att se till att 
pilen för luftflöde på 
filtermatchen de på den inre 
ramen. 

 
• Byt ut filterlocket och dra åt 

skruvarna. 
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7.1.10.6 Byte av HEPA14 filterpatroner, dammuppsamlare C600 

Ett sekundärt HEPA14-filter har lagts till för att säkerställa maximal luftfiltrering, vilket minskar 
mängden luftburna partiklar som blåses ut av systemet. Hälsan hos det här filtret kontrolleras med 
hjälp av en magnehelic-manometermätare monterad på sidan av maskinen. Dessa mäter 
differentialtrycket över huvudfiltren. När tryckdifferensen når 2,5” vattenstånd måste filtret bytas. 
 

1. Lossa skruvarna från filterlocket och ta bort 
 

2. Leta efter tecken på skador 
 

3. Skruva ut fästskruvarna på båda sidorna för att ta bort klämmorna 
 

4. Nu kan filtret lyftas bort 
 

5. HEPA14-filtret har en kontinuerligt lufttät försegling på ena sidan. Se till att filtret är monterat med 
förseglingssidan mot den smutsiga sidan av luftflödet (riktat nedåt). 

 
 

 
 

1 2 3 

4 5 
HEPA-filter 

(Y1CA0064) 

Filter smutsig 
sida (med 

 



 

Drift- och 
underhåll 
Manual 

 

 

   
Utgåva: 04 A6ML0075 – Instruktionsbok för Euroblast SF 
Datum: 01/2022 Sida: 46 
 

7.1.10.7 Byte av HEPA14 filterpatroner, dammuppsamlare C800 

 
Ett sekundärt HEPA-filter har lagts till för att säkerställa maximal luftfiltrering, vilket minskar mängden 
luftburna partiklar som blåses ut av systemet. Hälsan hos det här filtret kontrolleras med hjälp av en 
magnehelic-manometermätare monterad på sidan av maskinen. Dessa mäter differentialtrycket över 
huvudfiltren. När tryckdifferensen når 2,5” vattenstånd måste filtret bytas. 
 

 
1. Lossa M6 Hex-skruvarna från filterlocket och ta 
bort. 
 
2. Ersätt med nytt HEPA-filter (Y1CA0064) att 
luftflödesnålen på filtret passar de på den inre ramen. 
 
 

3. Lyft försiktigt HEPA-panelfiltret från ramen och ta 
bort. 
 
4. Byt ut filterlocket och dra åt M6-skruvarna. 
 

 
 

1 2 

3 4 
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7.1.10.8 Behållarbalansens ventilationssocka 

När man byter ut filterpatroner på en dammuppsamlare monterad på 
ett balansrör, kontrollera att filtersockan är på plats och inte full av 
medel. Filtersockan är fastsatt till änden av behållarbalansens pipa och 
är där för att hindra damm från att dras in i den rena sidan av 
dammuppsamlaren. 
 
Om en avfallssäck inte används så kommer dammet att dras upp 
genom behållarens balansrör in i sockan. 
 
Det är mycket viktigt att en avfallssäck i plast används. 
 
Kontrollera att sockan är stadigt fastsatt och inte full med damm. 
Sockan hindrar dammet från att förorena den rena sidan, då damm 
kommer att dras ut från dammuppsamlaren om man inte använder en 
avfallssäck i plast. 
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7.1.10.9 Autopuls, C400 och C600 

Filterrengöringen måste utföras regelbundet. I början ska detta göras var fjärde timme. Detta kan 
göras genom korrekt inställning av DLUX-pulstimern. Pulstimern har två inställningar. Den första styr 
hur länge maskinen ska köras i pulsläge (utblåsningstid), och det andra är för frekvensen i vilken 
maskinen ska pulsera (intervalltid). ON- och OFF-tiden på DLUX-timern kan programmeras mellan 10 
millisekunder och 99 timmar. 
 
För att ställa in tiden, följ instruktionerna nedan: 
 
ON = Utblåsningstid 
 
OFF = Intervalltid 
 

 
 
 

För att ändra ON-tiden 
(utblåsningstiden), tryck på den 
högra knappen ”on/pil upp” och 
”on” visas kort på displayen. Du 
kan nu trycka på knappen ”off/pil 
ner” för att minska tiden eller den 
högra knappen ”on/pil upp” för att 
öka tiden. När önskad ON-tid 
ställts in behöver du inte trycka på 
någon knapp. Displayen kommer 
att blinka, vilket indikerar att den 
nya tiden har sparats. När den nya 
tiden sparats kommer enheten att 
köras med den nya 
tidsinställningen. 

För att ändra OFF-tiden, tryck på 
den vänstra knappen ”off/pil ner” 
och ”off” visas kort på displayen. 
Du kan nu trycka på den vänstra 
knappen ”off/pil ner” för att 
minska tiden eller den högra 
knappen ”on/pil upp” för att öka 
tiden. När önskad OFF-tid ställts 
in behöver du inte trycka på 
någon knapp. Displayen kommer 
att blinka, vilket indikerar att den 
nya tiden har sparats. När den 
nya tiden sparats kommer 
enheten att köras med den nya 
tidsinställningen. 

TEST-knappen tillåter kontroll av 
ventilfunktionen. 
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Byte av AutoPuls-timer: 
 
OBS: Se till att systemet inte har något tryck innan installation eller byte påbörjas. 
 
Efter att den gamla timern avlägsnats, följ instruktionerna nedan för installation av en ny. 
 

 
 
Nu är DLUX-timern färdig för start. Återställ normalt systemtryck och fortsätt använda maskinen. 
 

Placera den platta 
packningen över 
spolanslutningsplug
garna. 

Montera timern på 
anslutningen enligt 
ovan. 

Anslut strömkabeln till 
anslutningen enligt 
ovan. 

Placera 
anslutningspackningen på 
anslutningen, plugga 
anslutningen till timern 
enligt nedan och dra åt 
skruven. 
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7.1.11 Tryckluftfilter 

Tryckluftfiltret är självdränerande. Om blästermedlet är torrt och inte klumpas samman fungerar 
tryckluftfiltret korrekt. Om blästermedlet klumpas samman har ett problem uppstått i tryckluftfiltret eller 
i tilluften. Kontakta Guyson International Ltd för mer information. 
 
7.1.12 Jordförbindningar 

 
 
 

Kontrollera att jordledarna mellan de separata enheterna i systemet är säkra. 
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7.2 Varje vecka 
• Inspektera magasinets rörböj och slitplattor avseende slitage (se avsnitt 7.2.1) 

 
• Inspektera cyklonens insida och slitplattor avseende slitage (se avsnitt 7.2.2) 

 
• Inspektera ärmar och handskar avseende slitage (se avsnitt 7.2.3) 

 
• Inspektera sidolastarens vändskivevagn (se avsnitt 7.2.4) 

 
• Försäkra att vändskivan kan rotera fritt (se avsnitt 7.2.5) 
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7.2.1 Magasinets rörböj 

Magasinets rörböjar är tillverkade av antingen PU eller kolstål. Om de är tillverkade av kolstål har de 
en slitplatta i antingen PU eller kolstål beroende på beställd specifikation. Slitplattan ska inspekteras 
och bytas ut när den är tunnsliten. Om rörböjen är tillverkad av PU och har slitits igenom måste en ny 
rörböj monteras i magasinet. 
 
7.2.1.1 Byte av slitplattan 

• Starta dammuppsamlaren 
 

• Starta cyklonen 
 

• Kör maskinen under 10 minuter så att rören rensas 
 

• Stäng av cyklonen 
 

• Stäng av dammuppsamlaren 
 

• Lossa magasinets rörböj 
 

• Byt ut slitplattan 
 

• Montera magasinets rörböj igen 
 

Artikelkod Beskrivning 
E1AA0097 90° Ø100 PU-rörböj för magasin 
E1AA3176 Slitplatta för magasinets rörböj, sidolastning 

 
Om rörböjen inte är en av de modeller som anges i tabellen ovan ber vi dig kontakta Guyson 
International för mer information. 
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7.2.2 Cyklon 

Cykloner har antingen PU-foder eller slitplatta beroende på beställd specifikation. Slitplattan ska 
inspekteras och bytas ut när den är tunnsliten. PU-fodret kan inte bytas ut och ett nytt cyklonhus 
krävs om fodret har slitits bort. 
 
7.2.2.1 Byte av slitplattan 

• Öppna den övre luckan 
 

• Ta bort de 3 bultarna och håll samtidigt fast 
slitplattan så att den inte faller av 

 
• Byt ut slitplattan och fäst den med de 3 bultarna 

 
Artikelkod Beskrivning 
E1AA2454 Husets slitplatta 75/16 
E1AA2711 Husets slitplatta CY600/12 
E1AA2713 Inmatningens slitplatta CY600/12 
E1AA1611 Husets slitplatta CY600/16 
E1AA1613 Inmatningens slitplatta CY600/16 

 
7.2.3 Ärmar/handskar 

Om ärmarna eller handskarna har hål eller sprickor 
uppstår följande problem: 
 

• kabinen bullrar mer 
 

• blästermedlet kan komma ut ur kabinen 
 

Artikelkod Beskrivning 
Y1AA0024 Armhål/ärm stor 
Y1AA0011 Armhål/ärm tre (3) hörn 
Y1AA0017 Skyddshandskar 
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7.2.4 Sidolastarens vändskivevagn 
 

 
 

Artikelkod Beskrivning 
E1AA0298 Euro 6/7/8/9 V-hjul 
E1AA0299 Euro 6/7/8 Plant hjul 
E1AA0301 Euro 6/7/8 Distans 
P1WS0010 Euro 6/7/8 Bricka 
P1PN0010 Euro 6/7/8 Saxpinne 
E1AA0308 Euro 9 Plant hjul 
E1AA0309 Euro 9 Inre bricka 
E1AA0310 Euro 9 Yttre bricka 
E1AB5909 Euro 10 PTFE Yttre bricka 
E1AB5910 Euro 10 Yttre MS-bricka 
P5BE0006 Euro 10 Förseglat lager 
E1AB4167 Euro 10 Plant hjul 
E1AB4166 Euro 10 V-hjul 
E1AB5911 Euro 10 Inre PTFE-bricka 
E1AB5912 Euro 10 Yttre MS-hjul 

 
  

Kontrollera att alla fyra hjulen på 
vändskivans vagn rullar jämnt och fritt. I 

annat fall kan 
hjulen/distanserna/brickorna ha slitits 

ned och de kan behöva bytas. 



 

Drift- och 
underhåll 
Manual 

 

 

   
Utgåva: 04 A6ML0075 – Instruktionsbok för Euroblast SF 
Datum: 01/2022 Sida: 55 
 

 
7.2.5 Vändskivans rotation 

Kontrollera att vändskivan kan rotera fritt. Om det inte roterar fritt eller har helt fastnat, kontrollera 
kullagren och ersätt vid behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pos. Beskrivning Artikelnr 
1 Vändskiva, olika storlekar och ytor 

tillgängliga 
Ring för 
alternativ 

2 Bricka,   Euro 6/7/8/9/10, 
sidolastare och icke-sidolastare E1AA0104 

3 Filttätning,  Euro 6/7/8/9/10, 
sidolastare och icke-sidolastare   P5SE0019 

4 Flänslager,  Euro 6/7/8/9/10, 
sidolastare och icke-sidolastare P5BE0017 

1 

2 

4 

3 
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7.3 Varje månad 
• Töm ut gammalt blästermedel och kassera det (se avsnitt 7.3.1) och fyll systemet med nytt 

blästermedel (se avsnitt 4.2). 
 
7.3.1 Tömning av blästermedel 

Gör så här för att tömma maskinen: 
 

• Starta dammuppsamlaren 
 

• Starta cyklonen 
 

• Använd en tryckluftledning för att rengöra kabinens insida 
 

• När rengöringen är klar ska dammutsuget lämnas på under 10 minuter så att rören rensas 
från gammalt blästermedel 

 
• Stäng av cyklonen 

 
• Stäng av dammuppsamlaren 

 
• När motorn har slutat ta bort hämtningsröret från mixerboxen 

 
• Placera behållaren under mixerboxen, ta bort mixerboxen och samla upp blästermedlet. 

 

 
 

 

VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DU INTE KLÄMMER FINGRARNA – MIXERBOXEN 
KAN VARA MYCKET TUNG 
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7.4 Varje kvartal 
• Inspektera blästerventilerna avseende internt slitage (se avsnitt 7.4.1) 

 
7.4.1 Blästerportar 

 
 
 

Kontrollera om slitaget är högt. Om 
slitaget är så kraftigt att du inte kan se 
blästringsgrinden korrekt måste den 

bytas ut. Kontakta Guyson International 
för mer information. 
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8. Vanliga frågor 
Statisk elektricitet 
 
Kabin, blästermedel och komponent 
 
Oisolerad flätad jordkabel virad runt blästermedelsslangen och/eller ansluten till komponenten och 
sedan jordad till skåpet och utsugsutrustningen tillhandahåller en tömningsväg. 
 
Statisk uppbyggnad i utsugsslangen 
 
Oisolerad flätad jordkabel virad runt utsugsslangen och jordad till skåpet och utsugsutrustningen 
tillhandahåller en tömningsväg. 
 
Om du får problem med statisk elektricitet ber vi dig kontakta vår serviceavdelning 
 

 

FELSÖKNING FÅR ENDAST UTFÖRAS AV BEHÖRIGA TEKNIKER 

 

 

BLÄSTRINGSSKÅPET OCH ALL EXTRAUTRUSTNING SKA FRÅNSKILJAS 
HELT INNAN NÅGON FELSÖKNING UTFÖRS 

 

 

KONTROLLERA VID BEHOV ATT ALL TRYCKLUFT HAR STÄNGTS AV 
OCH ATT SYSTEMET ÄR HELT TOMT INNAN NÅGOT UNDERHÅLL 

UTFÖRS 

 
Felsökning av sugmatade maskiner 

Fel Ingen luft från blästringspistolen 
under drift 

Åtgärd  

Möjlig orsak Luftmunstyckets lopp i blästringspistolen 
är blockerat 

Ta bort blockeringen och rengör 

 Munstycket är blockerat Ta bort blockeringen och rengör 

Fel Fukt kommer från blästringspistolens 
munstycke 

Åtgärd 

Möjlig orsak Fel i kundens luftförsörjning Kunden ska kontrollera och åtgärda 
detta 

Fel Lufttrycket från blästringsmunstycket 
sjunker 

Åtgärd 

Möjlig orsak Kompressorfel/inte enligt specifikation Kunden ska kontrollera tilluften och 
åtgärda eventuella problem 
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 Felaktig rördiameter i matningssystemet Se datablad, byt rör 

 Slitna luftmunstycken eller munstycke Byt ut 

 Fel på luftventil Byt ut 

Fel Inget blästermedelsflöde från 
blästringspistolen 

Åtgärd 

Möjlig orsak Uppsamlingsrör felaktigt inställt i 
mixerbox 

Se Ställa in blästermedlets 
uppsamlingsrör 

 Fuktigt blästermedel ger dåligt flöde till 
mixerboxen 

Byt ut blästermedlet och kontrollera 
tilluften och tryckluftfiltren 

 Ingen sugkraft vid uppsamlingsröret Kontrollera om slangar är 
igensatta/pistoler är slitna 

 Igentäppt blästermedelsslang till 
blästringspistolen 

Rensa 

 Inget blästermedel i magasinet Fyll på 

 Blockerat munstycke Rensa 

Fel Ojämnt flöde av blästermedel från 
pistolmunstycket 

Åtgärd 

Möjlig orsak Felaktig inställning av uppsamlingsrör Se Ställa in blästermedlets 
uppsamlingsrör 

 Felaktig inställning av lufttrycket Se monteringsinformation 

 Slitet uppsamlingsrör/ luftmunstycke/ 
pistolmunstycke 

Byt ut vid behov 

 Hål i pistolkroppen Byt ut vid behov 

 Tilluft orsakar fukt i blästermedlet Kunden ska kontrollera tilluften 

Felsökning av maskiner med cykloner/dammuppsamlare 

Fel Felaktig separering av blästermedel Åtgärd 

Möjlig orsak Cyklonens virvel är felinställd Se avsnitt om cykloninställning 

 Luftventilfiltren är blockerade Byt ut 

 Cyklonluckornas eller behållarnas 
tätningar är slitna/skadade 

Byt ut vid behov 

Fel Dålig sikt/dammutsläpp Åtgärd 

Möjlig orsak Brist på undertryck i utsugssystemet Kontrollera dammuppsamlarens filter 
och dämparinställningar 

 Skadade slangar på dammuppsamlaren Byt ut 

 Luftventilfiltren är blockerade Byt ut 

 Dålig blästermedelskvalitet Byt ut allt blästermedel 
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Om problemen fortsätter ska en fullständig underhållsservice utföras på hela utrustningen, 
eller kontakta kundtjänst och boka ett besök från en av Guysons servicetekniker 
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9. Reservdelar och tjänster 
Ett avtal om underhåll och service för det här systemet finns som tillvalsutrustning – för ytterligare 
information hänvisas till kontaktuppgifterna nedan. 
 
Vid beställning av reservdelar eller tillbehör ber vi dig uppge följande information: 
 
Kundens kontonummer 
Maskinens serienummer 
Artikelns produktkod krävs 
 
Om en artikel måste bytas ut och den inte finns i underhållsavsnittet och inte kan identifieras i 
monteringsritningarna i bilagan till den här manualen ska du kontakta Guyson International med 
uppgifterna nedan för ytterligare hjälp. 
 

Guyson International Limited 
Snaygill Industrial Estate 

Keighley Road 
Skipton 

North Yorkshire 
BD23 2QR 

 
Tel: 01756 799911 

E-postadress: info@guyson.co.uk 
Webbplats: www.guyson.co.uk 

 

mailto:info@guyson.co.uk
mailto:info@guyson.co.uk
http://www.guyson.co.uk/
http://www.guyson.co.uk/
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9.1 Identifiering av reservdelar 
Beskrivning 

 
2 4 6 7 8 9 10 Artikelkod 

Luftventilskuddar        Y1AB0001 
Frostskyddsruta        P2PF0013 
Euro 2 Frostskyddsruta        P2PF0014 
Visningsfönstrets glas        P2GL0009 
Euro 2 Visningsfönstrets glas        P2GL0010 
Visningsfönstrets packningsremsa        R5SL0009 
Belysningsfönster        P2GL0012 
Belysningsfönstrets gummipackning        R5SL0000 
Belysningsfönstrets packningsfyllremsa        R5SL0002 
Blästermedelsslang – 10mm        R6TB0014 
Blästermedelsslang – 16mm        R6TB0018 
Uppsamlingsrör för blästermedel – 10 mm 
slang 

       E1AA3673 

Uppsamlingsrör för blästermedel – 16mm 
slang 

       E1AA4060 

Mixerbox        E1AA2452 
Blästermedelsingång pistol 400 – 10 mm        P4CG0006 
Blästermedelsingång pistol 400 – 
16 mm/Blästermedelsingång pistol 900 – 
16 mm 

       P4CG0006/ 
P4CG0009 

Flexibel utblåsledning– standard – 100 mm 
lopp (m) 

* * * * * * * R6TB0030 

Flexibel utblåskanal – polyuretan – 100 
mm (m) 

* * * * * * * R6TB0032 

Slanghylsa – 100 mm * * * * * * * P2HS0000 
Slangklämma – 100mm * * * * * * * P1HC0004 
Slangflänsar – 100mm * * * * * * * Y2AB0013 
Flexibel utblåsledning– standard – 150 mm 
lopp (m) 

* * * * * * * R6TB0034 

Flexibel utblåskanal – polyuretan – 150 
mm (m) 

* * * * * * * R6TB0036 

Slanghylsa – 150 mm * * * * * * * P2HS0001 
Slangklämma – 150 mm * * * * * * * P1HC0006 
Slangflänsar – 150 mm * * * * * * * Y2AB0014 
90° Ø100 PU-rörböj för magasin * * * * * * * E1AA0097 
Slitplatta för magasinets rörböj, 
sidolastning 

* * * * * * * E1AA3176 

Armhål/ärm tre (3) hörn        Y1AA0011 
Skyddshandskar        Y1AA0017 
Armhål/ärm stor * * * * * * * Y1AA0024 
Golv – Euro 2        E1AA0433 
Golv – Euro 4        E1AA0971 
Golv – Euro 6        E1AA0896 
Golv – Euro 7        E1AA0898 
Golv – Euro 8        E1AA0901 
Golv – Euro 9        E1AA0905 
Golv – Euro 10        E1AA0633 

 
 = Standardalternativ monterade vid den specificerade Euroblast-modellen 
* = Tillvalsutrustning 
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10. Bilagor 
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10.1 Mekaniska ritningar och detaljlistor 
10.1.1 Luftenhet för Euroblast 2 SF och 4 SF 
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Pos. Artikelnumme

r 
Beskrivning 

1 P4AP0027 Filter 1/2” BSP Autodränering 
2 P4AP0030 Regulator 1/8” BSP styrreg. 
3 P4VL0033 Kolvventil 3/2” 1/8” NPT 
4 P4AP0028 Regulator 1/2” BSP P/manövrering 
5 P4SD0000 Tryckmätarpanel 0–10 bar 
6 P4VL0059 Kolvventil 2/2” 1/4” BSP 
7 P4VL0072 Ventilpistol (2006ga44) 
8 E1AA0032 Fästbeslag 
9 P1TH0184 Knappskruv sexkant M8 x 16 

10 P1TH0228 Mutter M8 
11 P1TH0093 Huvudskruv sexkant M5 x 10 
12 D1MC0000 Grenrör A3201 (3 utlopp) 
13 P4MN0179 Låsmutter 1/2” BSP (grenrör) 
14 P1WS0036 Bricka Dowty 1/2" 
15 D1MC0001 Grenrör A15249 
16 P4CG0001 Klämkoppling 1/4" BSP x 10 mm slang 
17 P1HC0000 Slangklämma 10mm 
18 Y1BB0422 Etikett, "Ps: 6,0 bar" 
19 P4TF0132 Klämkoppling hulling 1/8"–1/8" NPT 
20 P1TH0025 Sexk. Ställskruv M5 x 25 
21 P1WS0012 Fjäderbricka M5 
22 E1AA0031 Lokaliseringstapp för ventil 
23 P4SL0002 Ljuddämpare 1/8” NPT 
24 P2GT0013 Svart ändkåpa i PVC 
25 P4MN0151 Bussning röd 1/4” x 1/8” BSP 
26 Y1BB0056 Etikett "Montera handventil ..." 
27 P4MN0000 Rörböj inv. 1/8” BSP 
28 P4MN0019 Rörböj M/F 1/2” BSP 
29 P4MN0155 Bussning röd 1/2” x 1/4” BSP 
30 P1TH0030 Sexk. Ställskruv M6 x 12 
31 P1WS0003 Plan bricka M6 
32 P2GT0009 Genomföring 5,6 x 8 mm 
33 P2GT0000 Genomföring 10 mm PVC-slang 
34 R6TB0003 Slang 10 x 16 mm YD flätad PVC 
35 R6TB0046 Rör 1/8" id blå PU 
36 P4MN0089 Nippelcylinder 1/2” BSP 
37 P4VL0114 Kulventil 1/2" BSP-ventilation 
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10.1.2 Luftenhet för Euroblast 6 SF, 7 SF, 8 SF, 6 SF SL, 7 SF SL och 8 SF SL 
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Pos. Artikelnummer Beskrivning 
1 P4AP0027 Filter 1/2” BSP Autodränering 
2 P4AP0030 Regulator 1/8” BSP styrreg. 
3 P4VL0033 Kolvventil 3/2” 1/8” NPT 
4 P4AP0028 Regulator 1/2” BSP P/manövrering 
5 P4SD0000 Tryckmätarpanel 0–10 bar 
6 P4VL0059 Kolvventil 2/2” 1/4” BSP 
7 P4VL0072 Ventilpistol (2006ga44) 
8 E1AA0032 Fästbeslag 
9 P1TH0184 Knappskruv sexkant M8 x 16 

10 P1TH0228 Mutter M8 
11 P1TH0093 Huvudskruv sexkant M5 x 10 
12 D1MC0000 Grenrör A3201 (3 utlopp) 
13 P4MN0179 Låsmutter 1/2” BSP (grenrör) 
14 P1WS0036 Bricka Dowty 1/2" 
15 D1MC0001 Grenrör A15249 

16 P4CG0001 Klämkoppling 1/4" BSP x 10 mm 
slang 

17 P1HC0000 Slangklämma 10mm 
18 Y1BB0422 Etikett, "Ps: 6,0 bar" 
19 Y1BB0056 Etikett "Montera handventil ..." 
20 P4TF0132 Klämkoppling hulling 1/8"–1/8" NPT 
21 P1TH0025 Sexk. Ställskruv M5 x 25 
22 P1WS0012 Fjäderbricka M5 
23 E1AA0031 Lokaliseringstapp för ventil 
24 P4SL0002 Ljuddämpare 1/8” NPT 
25 P2GT0013 Svart ändkåpa i PVC 
26 P4MN0151 Bussning röd 1/4” x 1/8” BSP 
27 P4MN0089 Nippelcylinder 1/2” BSP 
28 P4MN0000 Rörböj inv. 1/8” BSP 
29 P4MN0019 Rörböj M/F 1/2” BSP 
30 P4MN0155 Bussning röd 1/2” x 1/4” BSP 
31 P1TH0030 Sexk. Ställskruv M6 x 12 
32 P1WS0003 Plan bricka M6 
33 P2GT0009 Genomföring 5,6 x 8 mm 
34 P2GT0000 Genomföring 10 mm PVC-slang 
35 R6TB0003 Slang 10 x 16 mm YD flätad PVC 
36 R6TB0046 Rör 1/8" id blå PU 
37 P4VL0114 Kulventil 1/2" BSP-ventilation 
38 P1TH0213 Sexk. Mutter M5 Nyloc 
39 P1WS0002 Plan bricka M5 
40 P4MN0134 Plugg massiv 1/4” BSP 
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10.1.3 Luftenhet för Euroblast 9 SF, 10 SF, 9 SF SL och 10 SF SL 
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Pos. Artikelnummer Beskrivning 
1 P4AP0027 Filter 1/2” BSP Autodränering 
2 P4AP0030 Regulator 1/8” BSP styrreg. 
3 P4VL0033 Kolvventil 3/2” 1/8” NPT 
4 P4AP0028 Regulator 1/2” BSP P/manövrering 
5 P4SD0000 Tryckmätarpanel 0–10 bar 
6 P4VL0059 Kolvventil 2/2” 1/4” BSP 
7 P4VL0072 Ventilpistol (2006ga44) 
8 E1AA0032 Fästbeslag 
9 P1TH0184 Knappskruv sexkant M8 x 16 

10 P1TH0228 Mutter M8 
11 P1TH0093 Huvudskruv sexkant M5 x 10 
12 D1MC0000 Grenrör A3201 (3 utlopp) 
13 P4MN0179 Låsmutter 1/2” BSP (grenrör) 
14 P1WS0036 Bricka Dowty 1/2" 
15 D1MC0001 Grenrör A15249 

16 P4CG0001 Klämkoppling 1/4" BSP x 10 mm 
slang 

17 P1HC0000 Slangklämma 10mm 
18 Y1BB0422 Etikett, "Ps: 6,0 bar" 
19 P4TF0132 Klämkoppling hulling 1/8"–1/8" NPT 
20 P1TH0025 Sexk. Ställskruv M5 x 25 
21 P1WS0012 Fjäderbricka M5 
22 E1AA0031 Lokaliseringstapp för ventil 
23 P4SL0002 Ljuddämpare 1/8” NPT 
24 P2GT0013 Svart ändkåpa i PVC 
25 P4MN0151 Bussning röd 1/4” x 1/8” BSP 
26 Y1BB0056 Etikett "Montera handventil ..." 
27 P4MN0000 Rörböj inv. 1/8” BSP 
28 P4MN0019 Rörböj M/F 1/2” BSP 
29 P4MN0155 Bussning röd 1/2” x 1/4” BSP 
30 P1TH0030 Sexk. Ställskruv M6 x 12 
31 P1WS0003 Plan bricka M6 
32 P2GT0009 Genomföring 5,6 x 8 mm 
33 P2GT0000 Genomföring 10 mm PVC-slang 
34 R6TB0003 Slang 10 x 16 mm YD flätad PVC 
35 R6TB0046 Rör 1/8" id blå PU 
36 P4MN0089 Nippelcylinder 1/2” BSP 
37 P4VL0114 Kulventil 1/2" BSP-ventilation 
38 E1AA0675 Fästbeslag 
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10.2 Elscheman och reservdelslistor 
Följande referenser används i de elektriska ritningarna. 
I de fall då numrering finns är syftet att skilja mellan liknande komponenter. 
Om en komponent består av flera enheter som utför olika funktioner ges separata detaljnummer. 
 

Referens Beskrivning Exempel 
A Enheter/underenheter 

 
Hastighetsregulator, PLC 

B Omvandlare Tryck-, vakuum-, tungkontakts-, 
närhets- och gränslägesbrytare 

 
E Diverse utrustning Maskinbelysning 

 
F Skyddsanordningar Säkringar, överbelastningsskydd, 

jordfelsbrytare 
 

H Signalenheter Ljus- och ljudindikatorer 
 

KA Reläer Styr-, signal- och gränssnittsreläer 
 

KM Huvudkontaktorer Motorkontaktorer 
 

KT Timers Process-, gränssnitts- och 
fördröjningstimer 

 
M Motorer Alla elektriska motorer 

 
P Testenheter, mätare Timmätare, räkneverk, amperemetrar, 

voltmetrar 
 

Q Mekaniska anslutningsenheter för 
effektkretsar 

 

Isolatorer, kretsbrytare 

R Motstånd Potentiometrar, motstånd 
 

S Mekaniska anslutningsenheter för 
manöverkretsar 

Växlare, tryckknappar 
 

T Transformatorer Spänning: belysning, styrning, drivning, 
sensorer 

 
U Omvandlare (elektriska) Likriktare, kodare, filter 

 
X Slutkontakter Kontakter, anslutningar 

 
Y Elmanövrerade enheter Magnetventiler, motorbromsar, lås 

 
 
Obs: 
 
Dessa referensbokstäver ska hållas skilda från gemena bokstäver som används för att identifiera 
anslutningar 
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10.2.1 Elektriska installation av dammuppsamlare och cykloner 

Guyson dammuppsamlare och motoriserade cykloner (enfas- eller trefasmatning) är utrustade med 
startanordningar när de levereras som kompletteringsutrustning till blästringskabiner. Dessa ska 
anslutas från kundens säkringsförsedda elskåp. 
 
Startmotorn måste anslutas av en behörig elektriker. Elscheman för enfas- och trefassystem 
medföljer. 
 
Matningen återfinns i detta diagram: 
 

Modell Fas Spänning Frekvens 
(Hz) 

Effekt 
(kW) 

Full last 
ström (A)* 

21/41 1 230 50 0.37 3 
C400 1 230 50 0.75 5 
C600 1 230 50 0.75 5 
C800 1 230 50 1.5 6.8 
75/16 1 230 50 0.55 4.7 
CY600 1 230 50 1.5 6.8 

41 3 400 50 0.37 1.4 
C400 3 400 50 0.75 1.8 
C600 3 400 50 0.75 1.8 
C800 3 400 50 1.5 3.6 
75/16 3 400 50 0.55 1.5 
CY600 3 400 50 1.5 3.6 
CY900 3 400 50 1.5 3.6 

 
* Säkringarna ska vara dimensionerade så att de klarar full lastström. Vid dimensionering av säkringar 
ska den minsta säkringsdimensionen användas så att säkringarna passar motorns och 
startanordningarnas egenskaper. 
 

 
 
Vid problem med installationen ska Guyson International kontaktas för support. 
 

För enfas- och trefasmotorer är det 
mycket viktigt att kontrollera att motorns 
rotationsriktning stämmer överens med 
den pil som finns på motorhuset. Detta 
görs bäst genom en visuell kontroll. Om 
motorn roterar i fel riktning måste 
maskinen stängas av och den elektriska 
matningen ska frånskiljas. På 
enfasmaskiner ska L1 och L2 kastas om. 
På trefasmaskiner ska TVÅ av 
matningskablarna (L1, L2 eller L3) kastas 
om. 
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Vid montering av en ny startmotor måste överbelastningen ställas in på erforderlig fulllastström. 
Använd tabellen i början av detta avsnitt för att välja rätt värde och justera överbelastningen därefter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att justera, dra ut väljaren 
och skjut till önskat läge 
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10.3 Våra bruksanvisningar 

Produktdatablad ZX393 1-6-vägs sekvensregulator 
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