
 

Siłowniki i zawory Polvalve 
INSTRUKCJA MONTAŻU, KONSERWACJI I OBSŁUGI 

DLA SIŁOWNIKA Polvalve, model/typ: 
- NPD-032-NPD270 
- Dwustronnego działania „D” i ze sprężyną powrotną „S” 
- Skok od 0° do 90° 
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1) UJĘCIE OGÓLNE 
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące montażu, konserwacji i przechowywania siłowników pneumatycznych Polvalve z mechanizmem 
zębatkowym. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zapisać ją w celu korzystania w przyszłości. Ważne jest, aby tylko odpowiednio przeszkolony 
personel wykonywał demontaż/montaż siłownika. 

2) OSTRZEŻENIE 
Siłownika nie należy używać z użyciem łatwopalnych, utleniających, żrących, wybuchowych i niestabilnych gazów lub cieczy. W przypadku siłowników 
montowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem należy upewnić się, że części wewnętrzne siłownika nie mają kontaktu z atmosferą zewnętrzną. 
■ Ważne jest, aby siłownik był eksploatowany wyłącznie w granicach ciśnienia wskazanych w naszej specyfikacji technicznej. 
■ Eksploatacja siłownika powyżej wartości granicznych ciśnienia spowoduje uszkodzenie części wewnętrznych oraz obudowy. 
■ Eksploatacja siłownika powyżej wartości granicznych temperatury spowoduje uszkodzenie elementów wewnętrznych i zewnętrznych (demontaż siłownika 

ze sprężyną powrotną może być niebezpieczny). 
■ Eksploatacja siłownika w środowisku korozyjnym z niewłaściwym zabezpieczeniem może spowodować uszkodzenie części wewnętrznych i zewnętrznych. 
■ Nie wolno demontować poszczególnych wkładów sprężynowych. Demontaż może spowodować obrażenia ciała. W celu uzyskania dalszych informacji 

należy skontaktować się z firmą Polvalve. 
■ Przed montażem lub serwisem siłownika należy odłączyć wszystkie przewody powietrza i upewnić się, że przyłącze powietrza siłownika zostało 

odpowietrzone. 
■ Nie należy zdejmować kapturków uszczelniających ani demontować siłownika, który jest pod ciśnieniem. 
■ Przed zamontowaniem na zaworze należy upewnić się, że obroty zaworu i siłownika są zbieżne oraz że obroty wskaźnika położenia również są prawidłowe. 
■ \Jeżeli siłownik jest włączony do instalacji lub też jest używany w urządzeniach lub obwodach bezpieczeństwa, klient powinien zapewnić, że przestrzegane 

są krajowe i lokalne przepisy oraz regulacje dotyczące bezpieczeństwa. 
 
3) WARUNKI PRACY I DANE TECHNICZNE 
■ Czynniki robocze: 
Suche lub naolejone powietrze albo gazy obojętne/nieżrące, o ile są odpowiednie dla wewnętrznych części siłownika i środka smarnego. Czynniki robocze 
muszą charakteryzować się punktem rosy równym -20C (14F) lub co najmniej 10C poniżej temperatury otoczenia. Maksymalny rozmiar cząstek nie może 
przekraczać 30 μm 
■ Ciśnienie zasilania: 
Maksymalne ciśnienie zasilania wynosi 8 bar (116 PSI), 7 bar (101,5 PSI) w przypadku Pt800. 
Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku siłownika dwustronnego działania i siłownika ze sprężyną powrotną ciśnienie zasilania wynosi: od minimum 2,5 bar (36 PSI) 
do maksimum 8 bar (116 PSI). 
■ Temperatura pracy: 
Standardowa postać produktu -20C (-4F) do +80C (+176F). 
Siłownik niskotemperaturowy z silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi typu „O” od -40C (-40F) do +80C (+176F). 
Siłownik wysokotemperaturowy z pierścieniami uszczelniającymi typu „O” FPM od -15C (-5F) do +150C (+300F). 
Uwaga: W przypadku eksploatacji w warunkach niskiej lub wysokiej temperatury wymagany jest smar specjalny. W przypadku każdego zastosowania należy 
skontaktować się z firmą Polvalve. Wysoka i niska temperatura zmieniają wyjściowy moment obrotowy siłownika. 
■ Czas eksploatacji: 
Patrz arkusz danych technicznych. 
Uwaga: Robocze prędkości obrotowe zależą od kilku czynników, takich jak: ciśnienie zasilania/wydajność zasilania (tj.: średnica rurociągu/niska przepustowość 
lub osprzęt pneumatyczny), typ zaworu, moment obrotowy i charakterystyka zaworu, należy zastosować współczynnik bezpieczeństwa, częstotliwość pracy i 
temperatura. 
■ Skok: 
Skok siłownika firmy Polvalve wynosi (patrz dane techniczne): 
Konstrukcja standardowa: Obrót o 90° z regulacją skoku na 0° lub 90° +/-5°. 
Skok typu 120°: Obrót o 120° z regulacją skoku na 0° lub 120° +/-5°. 
Skok typu 180°: Obrót o 180° z regulacją skoku na 0° lub 180° +/-5°. 
■ Smarowanie: 
Siłowniki są nasmarowane fabrycznie na cały okres eksploatacji w normalnych warunkach roboczych. 
Standardowy środek smarny nadaje się do stosowania w temperaturze od -20C (-4 F) do +80C (+176F). W przypadku eksploatacji w warunkach niskiej (LT) 
i wysokiej (HT) temperatury, w których wymagany jest specjalny smar, należy skontaktować się z firmą Polvalve. 
Zalecane środki smarne do siłowników firmy Polvalve dla standardowych warunków roboczych. 
1. Kluber Unigear LA02, 2. Esso (Exxon) Beacon EP2, 3. Fina Marson EPL2, 4. Shell Alvania EP2, 5. Mobilux EP2. 
■ Budowa: 
Siłownik z mechanizmem zębatkowym z dwoma tłokami jest odpowiedni do montażu w warunkach wewnętrznych lub zewnętrznych. 
■ Ochrona antykorozyjna i odporność na korozję: 
Należy dopilnować, aby siłowniki zostały dostarczane z ochroną antykorozyjną dla normalnych warunków otoczenia. W przypadku trudnych warunków pracy 
należy wybrać zabezpieczenie wymagane do ochrony antykorozyjnej. Przed montażem siłowników należy zapoznać się z arkuszem danych technicznych. 
■ Oznaczenie i oznakowanie siłownika: 
Typ siłownika, rozmiar, ciśnienie robocze, wyjściowy moment obrotowy, kierunek obrotów, kierunek trybu awarii, temperatura robocza i typ napędu są określone 
przez oznaczenie siłownika. 

4) FUNKCJE EKSPLOATACYJNE I KIERUNEK OBROTU 
Siłownik jest urządzeniem pneumatycznym służącym do zdalnego uruchamiania zaworów. W celu jego eksploatacji (obrót w zakresie 0°–90°, 0°–120° lub 0°–
180°) można go podłączyć różnymi sposobami. 
■ NAMUR, bezpośredni montaż zaworów elektromagnetycznych (5/2 w przypadku dwustronnego działania, 3/2 w przypadku sprężyny powrotnej) na 

przyłączach ciśnieniowych 2 i 4. 
■ Poprzez połączenie śrubowe (na przyłączach ciśnieniowych 2 i 4) z przewodami powietrza z oddzielnej szafy sterowniczej. Standardowy obrót odbywa 

się zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu zamknięcia, natomiast obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara uzyskuje się, gdy przyłącze 2 jest 
pod ciśnieniem. W przypadku siłownika oznaczonego LF obrót odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu zamknięcia, 
natomiast obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara uzyskuje się, gdy przyłącze 2 jest pod ciśnieniem, 

5) WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU SIŁOWNIKA 
Siłownik firmy Polvalve jest urządzeniem pneumatycznym służącym do zdalnej obsługi zaworów przemysłowych. Siłownik firmy Polvalve będzie pracował w 
zakresie 90°, przy czym dostępna jest opcja obrotów 120° lub 180°, co umożliwia otwieranie i zamykanie wielu typów zaworów o zakresie 1/4 obrotu. 



 

Wszelkie niezbędne informacje techniczne dotyczące prawidłowego i bezpiecznego montażu siłownika na zaworze, tj. wymiary, wyjściowy moment obrotowy, 
ilość powietrza, regulacja skoku, temperatura robocza, kierunek obrotów i masa są dokładnie opisane na tabliczce znamionowej siłownika, w katalogu i w 
arkuszach danych technicznych. Przed przystąpieniem do montażu siłownika należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi informacjami technicznymi. 

5.1) Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa: 
■ Siłownik w żadnym momencie montażu nie może znajdować się pod ciśnieniem, ponieważ może to spowodować obrażenia. 
■ Wymagane jest zachowanie maksymalnej czystości podczas podłączania zasilania powietrzem do siłownika, tj. gwint przewodu rurowego łączącego, 

kształtki i uszczelnienia muszą być wolne od zabrudzeń. 
■ Podczas montażu osprzętu na siłowniku należy je zamontować w taki sposób, aby górna część wału napędowego była łatwo dostępna, jeżeli wymagana 

jest ręczna obsługa siłownika. 
■ Przed przystąpieniem do montażu na zaworze należy upewnić się, że siłowniki/zawory są prawidłowo zorientowany, w zależności od wymaganego 

kierunku obrotów. 
 

5.2) Elementy sterowania i przyłącza. Rysunek A: 

5.3) Montaż osprzętu: Zawory elektromagnetyczne i skrzynki rozdzielcze Rysunek B: 
■ Montaż zaworu elektromagnetycznego: 
Przed montażem zaworu elektromagnetycznego należy upewnić się, że siłownik znajduje się w normalnym położeniu (zamkniętym) ze złożonymi tłokami. 
■ W przypadku standardowego montażu i obrotów (zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu zamknięcia): rowek na wskaźniku 2 musi przebiegać 

ukośnie w stosunku do osi wzdłużnej siłownika w położeniu zamkniętym. 
Zamontować zawór elektromagnetyczny 4 na siłowniku 3 za pomocą dołączonych śrub. 
■ Montaż skrzynki rozdzielczej: 
Zamontować skrzynkę rozdzielczą i wspornik 1 na siłowniku 3 za pomocą czterech dołączonych śrub. 
 
5.4) Montaż zaworu Rysunek C: 
Przed przystąpieniem do montażu zaworu na siłowniku należy upewnić się, że siłownik działa w pożądanym kierunku obrotów oraz że zarówno siłowniki, jak i 
zawory są prawidłowo zorientowane. 
Ważne: W przypadku użycia siłownika ze sprężyną powrotną na potrzeby wykonania bezpiecznego w razie awarii należy upewnić się, że w razie awarii 
doprowadzenia powietrza lub zasilania elektrycznego kierunek obrotów będzie prawidłowy dla danego zastosowania. 
Zamontować zawór 5 na siłowniku 3. Należy upewnić się, że siłownik znajduje się w położeniu normalnym (położenie zamknięte). 
Na siłowniku znajdują się dwa rodzaje zespołów zaworów 
- Montaż bezpośredni: Dopasować kwadrat zaworu 5 bezpośrednio do kwadratu siłownika 3 i skręcić ze sobą przez podkładkę ISO zaworu. 
- Montaż na wsporniku: Montaż za pomocą wspornika 6 i łącznika (sprzęgła) 7; wspornik przykręca się do siłowników/zaworu, aby połączyć te elementy w 
jedną całość, natomiast łącznik (sprzęgło) stosuje się do połączenia napędu wyjściowego z trzpieniem zaworu (maks. moment dokręcania podano w tabeli). 
5.4.1) Alternatywne sposoby montażu: 
5.4.2) Montaż zaworu z siłownikiem typu STANDARDOWEGO (zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu zamknięcia) Rysunek D 
5.4.3) Montaż zaworu z siłownikiem typu LF (zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu otwarcia) Rysunek E 

 
6) WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI 
Poniższe informacje przedstawione przez firmę Polvalve użytkownikowi końcowemu stanowią wszystkie niezbędne informacje dotyczące konserwacji. W 
normalnych warunkach eksploatacji siłownik wymaga jedynie okresowych obserwacji w celu upewnienia się, że jest prawidłowo ustawiony. 
Przebudowa siłownika firmy Polvalve jest dozwolona wyłącznie dla personelu firmy Polvalve lub odpowiednio przeszkolonego personelu. Naruszenie tej zasady 
powoduje utratę gwarancji! 
Dostępne są zapasowe zestawy do konserwacji w celu wymiany wszystkich uszczelnień i łożysk. 
6.1) Rysunek z wyszczególnionymi elementami i zalecanymi częściami zamiennymi. 



 

 

Nr 
części Ilość Opis części 

Nr 
części Ilość Opis części 

1 1 
Krzywka skoku 
(ustawienie 
zatrzymania) 

15 2 Łożysko tłoka 

2 2 Śruba skoku 16 2 
Pierścień 
uszczelniający typu 
„O” tłoka 

3 2 Podkładka 17 
min. 
5/maks. 
12 

Wkład sprężynowy 

4 
2 

Nakrętka (śruba 
oporowa) 18 1 

Zacisk sprężynowy 
(wałek zębaty) 

5 2 Prowadnica tłoka 19 1 Wskaźnik położenia 

6 1 
Łożysko oporowe 
(górna część wałka 
zębatego) 

20 1 

Pierścień 
uszczelniający typu 
„O” (dolna część 
wałka zębatego) 

7 1 
Łożysko oporowe 
(dolna część wałka 
zębatego) 

21 1 

Pierścień 
uszczelniający typu 
„O” (górna część 
wałka zębatego) 

8 2 
Łożysko oporowe 
(wałek zębaty) 

30 1 
Kapturek 
uszczelniający 
(prawy) 

9 2 Gniazdo wtykowe 31 1 
Kapturek 
uszczelniający (lewy) 

10 1 
Podkładka oporowa 
(wałek zębaty) 

39 1 
Śruba z łbem 
walcowym 
(wskaźnik) 

11 2 

Pierścień 
uszczelniający typu 
„O” (śruba oporowa) 

40 
2 

Tłok 

13 8 
Śruba z łbem 
walcowym (kapturek 
uszczelniający) 

50 1 Korpus 

14 2 

Pierścień 
uszczelniający typu 
„O” (kapturek 
uszczelniający) 

60 1 Wał napędowy 

 
6.2) Demontaż 
W przypadku, gdy wymagany jest demontaż siłownika na potrzeby konserwacji, w pierwszej kolejności należy zdemontować siłownik z zaworu. Przed 
przystąpieniem do wykonania czynności demontażu należy sprawdzić, czy siłownik nie jest pod ciśnieniem. Należy zawsze zachować ostrożność i dokładnie 
sprawdzić, czy przyłącza 2 i 4 zostały odpowietrzone i nie są podłączone do żadnego osprzętu ani urządzenia. Jeżeli siłownik jest wyposażony w sprężynę 
powrotną, przed demontażem należy upewnić się, że znajduje się on w położeniu awaryjnym. 

A) Demontaż wskaźnika położenia (część nr 19), rysunek 01: - 
■ Wykręcić śrubę z łbem walcowym (39), jeśli została zamontowana. 
■ Unieść wskaźnik położenia (19) z wału – może być konieczne delikatne podważenie 

śrubokrętem. 
 

B) Demontaż śruby oporowej z łbem walcowym (część nr 02), rysunek 02: 
■ Odkręcić obie śruby ograniczające z łbem wraz z nakrętką (04) i podkładką (03). 
■ Zdjąć pierścienie uszczelniające typu „O” (I 1) śrub oporowych i wyrzucić w przypadku 

wymiany wszystkich części miękkich. 
 

C) Demontaż kapturków uszczelniających (część nr 30), rysunek 03: 
■ Wykręcić śrubę z łbem walcowym (kapturek uszczelniający 13) w kolejności przedstawionej 

na rysunku 03. Uwaga: podczas demontażu siłownika ze sprężyną powrotną kapturek 
uszczelniający (30) musi być luźny po odkręceniu śrub kapturka uszczelniającego (13) o 4 
do 5 obrotów. Jeżeli po wykonaniu 4–5 obrotów śrub kapturka uszczelniającego nadal działa 
na niego siła, może to wskazywać na uszkodzenie wkładu sprężynowego, w związku z czym 
należy przerwać jakikolwiek dalszy demontaż. Dalszy demontaż pokryw czołowych może 
spowodować obrażenia ciała. Należy odesłać siłownik do firmy Polvalve w celu 
przeprowadzenia dalszych prac konserwacyjnych. 

■ W przypadku siłowników ze sprężyną powrotną należy zawsze zdemontować wkład 
sprężynowy. 

■ Zdemontować pierścienie uszczelniające typu „O” (14) kapturka uszczelniającego i wyrzucić 
w przypadku wymiany wszystkich elementów miękkich. 

 
D) Demontaż tłoków (część nr 40), rysunek 04: 
■ Trzymając korpus (50) w imadle lub podobnym urządzeniu, obracać wał napędowy (60) do momentu zwolnienia tłoków (40). 
■ Uwaga: nie należy wykorzystywać ciśnienia powietrza w celu wyjęcia tłoków z korpusu. 
■ Zdemontować pierścień uszczelniający typu „O” (16) tłoka małym śrubokrętem; zdemontować prowadnice tłoka (05) i łożyska tłoka (15). Podczas wymiany 

wszystkich elementów miękkich należy wyrzucić prowadnice tłoka i łożyska. 
 
E) Demontaż wału tłoka (część nr 60), rysunek 05: 
■ Ostrożnie zdjąć zacisk sprężynowy (18), używając szczypiec do pierścieni osadczych, zdemontować zewnętrzne łożysko 

oporowe (06) i podkładkę oporową (10). 
■ Przyłożyć siłę w dół do górnej części wału napędowego (60), aż częściowo wysunie się z dolnej części korpusu, kiedy to 

będzie możliwe zdjęcie krzywki skoku (01) i wewnętrznego łożyska oporowego (08), a następnie całkowicie wypchnąć wałek 
zębaty (60) z dolnej części korpusu, zaś jeżeli wałek zębaty nie wyjdzie swobodnie, popukać delikatnie młotkiem plastikowym 
górną część wału. 

■ Zdemontować górne i dolne łożyska wałka zębatego (06) i (07) oraz górne i dolne pierścienie uszczelniające typu „O” wałka 
zębatego (20) i (21). 

■ W przypadku wymiany wszystkich elementów miękkich wyrzucić łożyska (06) i (07), wewnętrzną i zewnętrzną podkładkę 
oporową (08) oraz pierścienie uszczelniające typu „O” (20) i (21). 

 
Po zdemontowaniu wszystkich wymienionych elementów te, które nie podlegają wymianie, należy odpowiednio oczyścić i sprawdzić pod kątem zużycia przed 
ich nasmarowaniem i ponownym zmontowaniem. 
 



 

6.3) Montaż: 
Przed montażem należy upewnić się, że wszystkie elementy są idealnie czyste i wolne od 
uszkodzeń. 
A) Montaż wału napędowego (część nr 60), rysunki 06 i 07: 
■ Zamontować górne i dolne łożyska wałka zębatego (06) i (07) oraz górne i dolne pierścienie 

uszczelniające typu „O” wałka zębatego (20) i (21) na wale. 
■ Nasmarować zewnętrzną powierzchnię wału napędowego w sposób pokazany na rysunku 05. 
■ Częściowo umieścić wał napędowy (60) w korpusie (50), zamontować krzywkę skoku (01) w 

prawidłowym położeniu, jak pokazano na rysunku 07 dotyczącym dolnej i górnej części wału 
napędowego oraz obrotów siłownika po podaniu napięcia, a następnie zamontować 
wewnętrzne łożysko oporowe (08). Całkowicie wsunąć wał napędowy w korpus. 

■ Zamontować zewnętrzne łożysko oporowe (08), podkładkę oporową (10), a następnie 
zewnętrzny pierścień osadczy sprężynujący (18) przy użyciu szczypiec do pierścieni 
osadczych. 

 
B) Montaż tłoków (część nr 40), rysunek 08, 09,10 i 11: 
■ Zamontować pierścienie uszczelniające typu „O” (16) tłoka, prowadnicę tłoka (05) i łożyska tłoka (15); 
■ Nasmarować wewnętrzną powierzchnię korpusu (50) i zęby zębatki tłoka (40). 
■ Przytrzymać korpus (50) w położeniu poziomym, wkładając górną część wału do imadła lub dolną część połączenia wału do napędu męskiego 

zamocowanego w imadle, jak pokazano na rysunku 08. 
■ Upewnić się, że krzywka skoku znajduje się we właściwym położeniu, jak pokazano na rys. 09. 
■ W przypadku standardowego zespołu obrotowego (zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu zamknięcia) obrócić korpus (50) o około 40–45° w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc od dołu lub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, patrząc z góry, w zależności 
od tego, w jaki sposób wał został połączony, jak pokazano na rysunku 10. 

■ Wcisnąć dwa tłoki (40) równocześnie do korpusu (50) aż do momentu ich zagnieżdżenia, a następnie obrócić korpus zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
patrząc od dołu lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc od góry, aż do zakończenia skoku. 

■ Po włożeniu tłoków należy upewnić się, że oba zazębiają się jednocześnie. Sprawdzić położenie całkowicie zamknięte i otwarte, jak pokazano na rysunku 
11. 

 
C) Montaż zespołu sprężyn (dotyczy tylko siłownika ze sprężyną powrotną), rysunki 12 
i 13. 
Przed przystąpieniem do montażu kapturków uszczelniających należy ustawić siłownik 
w położeniu pionowym i postępować zgodnie z poniższym opisem, najpierw z jednej 
strony, a następnie z drugiej strony siłownika. 
■ Wstawić odpowiednią liczbę wkładów sprężynowych wewnętrznego zestawu 

sprężyn zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 12 (odnoszącym się 
do całkowitej liczby sprężyn). Poszczególne sprężyny należy włożyć zgodnie z 
rysunkiem 13. 

■ Następnie postępować w ten sam sposób po drugiej stronie. 
 
D) Kapturek uszczelniający (części 30 i 31), rysunek 14. 
■ Zamontować pierścień uszczelniający typu „O” (14) kapturka uszczelniającego w rowku na obu 

kapturkach. 
■ Zamontować kapturek uszczelniający na korpusie (50), sprawdzając, czy pierścień uszczelniający 

typu „O” pozostaje w rowku. 
■ Włożyć wszystkie śruby z łbem walcowym (13) i dokręcić każdą z nich tylko częściowo. Dokręcanie 

należy zakończyć zgodnie z kolejnością wskazaną na rysunku 14. 
 
E) Montaż śruby oporowej z łbem walcowym (część 02) i regulacja skoku, rysunek 15. 
■ Włożyć zarówno śrubę oporową z łbem walcowym (02), nakrętkę (04), podkładkę (03), jak i pierścień uszczelniający typu „O”. 
■ Zamontować śrubę oporową z łbem walcowym (02) w korpusie. 
 

 

Regulacja skoku w przypadku siłownika o standardowych obrotach (zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu zamknięcia): 
■ w przypadku siłownika w położeniu złożonym 0° (zamkniętym), wkręcić lub wykręcić prawą (patrząc od góry) śrubę oporową z łbem walcowym, aż do 

uzyskania wymaganego położenia zatrzymania. Następnie dokręcić nakrętkę regulacyjną ogranicznika (04), aby zablokować go na miejscu. 
■ w przypadku siłownika w położeniu rozłożonym 90° (otwartym), wkręcić lub wykręcić lewą (patrząc od góry) śrubę oporową z łbem walcowym, aż do 

uzyskania wymaganego położenia zatrzymania. Następnie dokręcić nakrętkę regulacyjną ogranicznika (04) i zablokować go na miejscu. 
 
F) Montaż wskaźnika położenia (części nr 19, 39), rysunek 16: 
■ Zamontować wskaźnik położenia (19) na wale, sprawdzając, czy wskazuje on prawidłowe położenie siłownika. 
■ Następnie zamontować śrubę z łbem walcowym (39), jeżeli została dostarczona. 
 
7) INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA 
Jeżeli siłowniki nie są przeznaczone do natychmiastowego użytku, należy zastosować następujące środki ostrożności 
podczas ich przechowywania: 
■ Przechowywać je należy w miejscu suchym i w temperaturze otoczenia. 
■ Zaleca się przechowywanie siłownika w oryginalnym opakowaniu. 
■ Nie należy zdejmować plastikowych zatyczek z portów zasilania powietrzem. 
 

 
 

Potrzebujesz więcej informacji? 
Napisz do nas: 

 
serwis@polvalve.com 


