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2.0  Instalacja

2.1 Zalecenia w zakresie wyposażenia elektrycznego

2.1.1 Użytkownik odpowiada za wykonanie wszystkich koniecznych połączeń elektrycznych.  Dokumentacja połączeń elektrycznych jest 
wysyłana wraz z napędem. Identyfikacja funkcji zacisków przyłączeniowych - patrz odpowiedni schemat połączeń. Sprawdzić, czy 
parametry zasilania z sieci elektrycznej odpowiadają wymaganiom dostarczonych komponentów sterowania napędami. 

2.1.2 W przypadku, gdy napęd jest zainstalowany w obszarze niebezpiecznym, wolno stosować jedynie reduktory wlotowe, dławiki i 
przewody wykonane w wersji przeciwwybuchowej i odpowiednio certyfikowane. Wyjąć wszystkie zaślepki z tworzywa sztucznego 
założone na czas transportu. Dopasować wpusty kablowe do rodzaju i wielkości kabli. Sprawdzić, czy gwintowane adaptery, dławiki 
kablowe oraz przewody są dokręcone i całkowicie wodoodporne. Zamknąć nieużywane wpusty kablowe przy pomocy zaślepki 
wykonanej ze stali lub mosiądzu. W obszarach niebezpiecznych należy używać odpowiednio certyfikowanych zaślepek gwintowanych.

2.1.3 Praca na przewodach elektrycznych pod napięciem w obszarze niebezpiecznym jest zabroniona, chyba, że udzielono na nią specjalnego 
zezwolenia. W innym przypadku - należy odłączyć wszystkie źródła zasilania i przenieść napęd zaworu w bezpieczne miejsce w celu 
wykonania naprawy lub przeglądu. 

2.1.4 Napęd i elementy sterowania należy chronić przed skokami napięcia, udarami oraz przepięciami atmosferycznymi, a także przed 
działaniem pola magnetycznego i elektromagnetycznego. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi użytkownik.

2.2 Zasilanie w moc napędową (pneumatyka, hydraulika) 

2.2.1 Upewnić się, że napęd nie będzie narażony na działanie ciśnienia przekraczającego maksymalne dopuszczalne ciśnienie podane na 
tabliczce znamionowej.

2.2.2 Sprawdzić, czy właściwości używanego medium roboczego (np. stopień filtracji, hydratacja) odpowiadają wymaganiom napędu. Przed 
zmianą medium roboczego należy skontaktować się z Rotork Fluid Systems w celu zweryfikowania kompatybilności. 

2.2.3 Sprawdzić, czy w instalacji nie ma wycieków potencjalnie wybuchowych mediów energetycznych (np. gazu ziemnego).

Uwaga: W zależności od rozwiązania obwodu sterowania, napędy pneumatyczne w trakcie normalnej pracy mogą usuwać gazowe medium 
robocze do atmosfery. W niektórych przypadkach może to stanowić zagrożenie niemożliwe do zaakceptowania. W przypadku wątpliwości co do 
przydatności dostarczonego wyposażenia do danego zastosowania należy skonsultować się z Rotork Fluid Systems.

1.0 Wproadzenie

Niniejsza instrukcja ma na celu umożliwienie kompetentnemu użytkownikowi instalację, obsługę, regulację i inspekcję i utrzymanie 
ruchu napędów zaworów ROTORK Fluid System typoszeregu CP. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie zaleceń podanych w 
niniejszej instrukcji oraz w całej dodatkowej dostarczonej dokumentacji dotyczącej napędów zaworów lub ich wyposażenia 
produkowanych przez Rotork Fluid Systems. O ile zajdzie taka potrzeba, dodatkowe informacje i zalecenia dotyczące bezpiecznego 
użycia napędów zaworów ROTORK typoszeregu CP zostaną przekazane na życzenie. Użytkownik jest również odpowiedzialny za 
zapoznanie się z wszystkimi mającymi zastosowanie aktami prawnymi i przepisami ustawowymi w zakresie BHP i za ich przestrzeganie.

Użytkownik odpowiada za zapewnienie, by urządzenie było eksploatowane w sposób bezpieczny a cały personel pracujący na lub z 
urządzeniem został przeszkolony odpowiednio do wykonywanej pracy oraz jest świadomy odpowiedzialności w zakresie BHP na 
stanowisku pracy. Należy bezwzględnie wdrożyć wszelkie środki ostrożności, aby nie dopuścić do powstawania iskier ani wyładowań 
elektrostatycznych w obszarach potencjalnie zagrożonych obecnością atmosfery wybuchowej.

Wszystkie napędy zaworów Rotork Fluid Systems są poddawane testom przed wysyłką z zakładu.  Dokumentacja właściwa dla danego 
zlecenia wysyłana jest wraz z napędem. Protokoły z testów i dokumentacja zastępcza są dostarczane na życzenie.  Najnowsze informacje 
ogólne dotyczące wszystkich produktów Rotork są dostępne na naszej stronie internetowej www.rotork.com.
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2.1 Maksymalna dopuszczalna temperatura

2.3.1 Maksymalna dopuszczalna temperatura dla standardowych wersji napędów zaworów wynosi 100°C (212°F). Inne maksymalne 
dopuszczalne temperatury są dostępne dla rozwiązań opcjonalnych. Użytkownik odpowiada za zapewnienie, by maks. dopuszczalna 
temperatura podana na tabliczce znamionowej nie była przekroczona, a w przypadku lokalizacji, gdzie mogą istnieć obszary 
potencjalnie zagrożone występowaniem atmosfery wybuchowej, by temperatura powierzchni napędu nie przekraczała temperatury 
zapłonu atmosfery potencjalnie wybuchowej. 

2.3.2 Należy pamiętać, że temperatura medium obecnego w zaworach i rurach oraz gazowego medium energetycznego ma wpływ na 
temperaturę napędu zaworu. Akumulacja pyłu i zanieczyszczeń na napędzie może spowalniać jego chłodzenie i przyczyniać się do 
wzrostu temperatury powierzchni. Użytkownik powinien przygotować i wdrożyć program okresowego czyszczenia/ konserwacji, dzięki 
któremu otoczenie instalacji będzie spełniać zalecenia podane w EN 1127-1 pkt. 6.4.2.  

2.4 Otoczenie pracy napędu

2.4.1 Użytkownik musi zapewnić, by otoczenie pracy i materiały obecne w sąsiedztwie napędu zaworu nie powodowały pogorszenia 
bezpieczeństwa jego pracy ani jego stopnia ochrony. O ile jest to konieczne, użytkownik musi zapewnić odpowiednie zabezpieczenie 
napędu zaworu przed oddziaływaniem środowiska pracy, w tym m.in. od przepięć atmosferycznych, wibracji i ruchu pojazdów.

2.4.2 Jeśli napęd zaworu posiada tabliczkę znamionową informującą, że nadaje się do zabudowy w obszarach zagrożonych obecnością 
atmosfery wybuchowej (niebezpiecznych), to może być zainstalowany tylko w takich obszarach niebezpiecznych, które są zgodne z 
grupami gazów i klasą temperatury podanymi na tabliczce znamionowej.

2.5 Zalecenia w zakresie wyposażenia mechanicznego

2.5.1 Zaleca się, aby przed założeniem napędu na zawór, starannie ustawić położenie zaworu i odpowiednio ukierunkować napęd.

2.5.2 Napędy zaworów Rotork mogą być zabudowane na zaworach praktycznie w każdym położeniu. Jednak, zazwyczaj ustawia się je w 
takim położeniu, aby oś siłownika i oś współpracującego rurociągu leżały w jednej linii.

Uwaga: Niektóre elementy wyposażenia i sterowania (np. spusty z filtrów, zbiorniki hydrauliczne) wymagają ustawienia w odpowiednim 
położeniu w stosunku do kierunku działania grawitacji, aby mogły pracować właściwie. W razie wątpliwości - prosimy o kontakt z Rotork Fluid 
Systems. 

2.5.3 Należy zapewnić, aby wszystkie elementy złączne zostały mocno dokręcone tak, aby nie uległy rozluźnieniu podczas pracy. Należy przy 
tym wziąć pod uwagę wibracje spowodowane dynamiką rurociągu. 

2.5.4 Wszystkie przewody hydrauliczne/ pneumatyczne zapewniające zasilanie energetyczne napędu zaworu muszą być wolne od 
zanieczyszczeń i pyłu. Należy zapewnić właściwe przymocowanie i podparcie ciągów rur, aby zminimalizować naprężenia wtórne 
wzbudzane wibracjami wywołanymi dynamiką rurociągu.

2.5.5 W przypadku, gdy napęd jest przykręcony do kołnierza lub adapteru, należy sprawdzić położenie śrub zderzakowych w celu 
zapewnienia pełnego otwarcia i zamknięcia zaworu.  Jeśli takie końcowe położenia ruchu nie są prawidłowe, śruby te należy 
odpowiednio ustawić. W tym celu należy najpierw odkręcić nakrętkę ustalającą, a następnie dokręcić lub odkręcić śruby zderzakowe tak, 
aby uzyskać żądane położenie końcowe. Odciągnąć jarzmo od śruby zderzakowej na czas regulacji, a następnie przywrócić do 
poprzedniego położenia. Po ustawieniu właściwego końcowego położenia ruchu dokręcić nakrętkę ustalającą.

2.5.6  Niektóre zawory mają wbudowane własne ograniczniki ruchu. W takich przypadkach zaleca się, aby położenie śrub zderzakowych 
napędu było zgodne z położeniem ograniczników ruchu zaworu.

2.5.7 Należy upewnić się, że nie ma wycieków z żadnych połączeń pneumatycznych ani hydraulicznych. Dokręcić zgodnie z wymaganiami.

2.5.8 Po ustawieniu we właściwym położeniu, napęd powinien obsługiwać zawór w sposób płynny i ciągły. W przypadku działania 
niejednostajnego ("szarpanego") - należy sprawdzić czy przepływ i ciśnienie medium roboczego (pneumatycznego/ hydraulicznego) 
jest prawidłowe.  Przepływ może być ograniczony ze względu na zbyt małe wymiary przewodów lub armatury.  W takim przypadku 
może dojść do dławienia przepływu i zmniejszenia ciśnienia i przepływu objętościowego w napędzie, co z kolei może spowodować ruch 
przerywany. Dalsze procedury wykrywania usterek podano w Rozdziale 6. 
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3.0 Utrzymanie ruchu

3.1 Napędy zaworów Rotork projektowane w ten sposób, by mogły pracować przez długi czas w najtrudniejszych warunkach 
eksploatacyjnych. Pomimo tego, prewencyjne utrzymanie ruchu pomaga w unikaniu kosztownych przestojów i może zmniejszyć 
koszty posiadania urządzenia. Rotork może zaproponować umowę na prowadzenie utrzymania ruchu napędów zaworów dostosowaną 
do indywidualnych wymagań klienta. 

3.2 Cały personel pracujący na lub z urządzeniem musi być przeszkolony odpowiednio do wykonywanej pracy i musi być świadomy 
odpowiedzialności w zakresie BHP na stanowisku pracy.  

3.3 Przeglądy i naprawy wolno wykonywać tylko wtedy, gdy są zgodne z wymaganiami certyfikacji danego obszaru niebezpiecznego. W 
żadnym przypadku nie wolno przebudowywać ani wprowadzać zmian do napędu zaworu, ponieważ może to spowodować 
unieważnienie certyfikatu. 

3.4 Przed rozpoczęciem prac utrzymania ruchu należy odłączyć napęd zaworu od zdalnych sygnałów sterujących i zasilania 
pneumatycznego/ hydraulicznego. Przed demontażem należy usunąć ciśnienie wnętrza systemu. 

3.5 W wyniku nieprawidłowej obsługi, regulacji lub utrzymania ruchu napędu zaworu lub jego elementów sterujących może dojść (zależnie 
od zastosowania) do uwolnienia gazów potencjalnie wybuchowych lub niebezpiecznych cieczy.  

3.6 Po zakończeniu prac utrzymania ruchu i ponownym zmontowaniu urządzenia należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z zaleceniami 
podanymi w rozdziale 3.7. 

3.7 Okresowy przegląd 

3.7.1 Należy sprawdzić, czy napęd prawidłowo obsługuje zawór w wymaganym czasie cyklu.  Uruchomić napęd na kilka cykli i sprawdzić, jak 
pracują wszystkie elementy sterowania (np. sterowanie zdalne i lokalne, przejście ze sterowania automatycznego na ręczne) szczególnie 
wtedy, gdy napęd nie jest używany zbyt często. 

3.7.2 Sprawdzić, czy ciśnienie gazowego medium energetycznego mieści się w wymaganym zakresie. 

3.7.3 Sprawdzić wzrokowo, czy zewnętrzne elementy napędu nie są uszkodzone. 

3.7.4 Sprawdzić, czy nie ma wycieków na przyłączach pneumatycznych/ hydraulicznych. Dokręcić armaturę rurociągu zgodnie z 
wymaganiami.

3.7.5 Usunąć nagromadzony pył i zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni napędu. Osady te mogą spowalniać chłodzenie i spowodować 
wzrost temperatury napędu zaworu ponad dopuszczalny limit.

3.7.6 Sprawdzić, czy powłoka lakiernicza na powierzchniach napędu nie jest uszkodzona. W razie potrzeby uzupełnić braki, aby zapewnić 
ciągłość zabezpieczenia antykorozyjnego. Patrz specyfikacja stosowanych powłok lakierniczych.   
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4.0 Specyfikacja smaru i oleju hydraulicznego

4.1 Specyfikacja smaru 

 Producent:    Mobil 

 Nazwa handlowa:    Mobiltemp 78 

 Barwa:     szara/ czarna 

 Rodzaj mydła:    nieorganiczne 

 Rodzaj oleju:    mineralny 

 Konsystencja (KLASA NLGI)-ASTM D217:  1  

 Penetracja robocza w 25°C-ASTM D217:  295/325 dmm 

 Temperatura kroplenia - ASTM D2265  260°C 

 Lepkość oleju bazowego w 40°C-ASTM D445: 485 cSt 

 Lepkość oleju bazowego w 100°C-ASTM D445: 32cSt

Uwaga: Jest to standardowa specyfikacja smaru do wszystkich napędów zaworów produkowanych przez Rotork Fluid Systems. W przypadku, 
gdy zaleca i/lub dostarcza się zamiennik, informacja o tym podana jest w dokumentacji dla konkretnego zlecenia, która jest dostępna na 
życzenie.

4.2 Specyfikacja oleju hydraulicznego

 Producent:    Mobil

 Nazwa handlowa:    DTE 11

 Lepkość w 40°C:    16,5 cSt

 Lepkość w 100°C:    4,2 cSt

 Wskaźnik lepkości ASTM:   168

 Klasa wg ISO    16

 Temperatura krzepnięcia:   -42°C

 Ciężar właściwy w 15°C:   0,85 kg/dm3

 Zamiennik:    Statoil - Hydraway HVX-A15

Uwaga: Jest to standardowa specyfikacja oleju hydraulicznego do wszystkich napędów zaworów produkowanych przez  Rotork Fluid Systems. 
W przypadku, gdy zaleca i/lub dostarcza się zamiennik, informacja o tym podana jest w dokumentacji dla konkretnego zlecenia, która jest 
dostępna na życzenie.
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5.0 Wymiana uszczelnienia siłownika

Gdy uszczelnienie siłownika musi być wymienione w skutek nieszczelności lub jako część prewencyjnego programu konserwacji, należy 
wykonać procedurę opisaną poniżej (rysunek odniesienia na stronie 9). 

5.1 Demontaż

5.1.1 Upewnij się, że zasilanie napędu gazem jest wyłączone. W przypadk napędu ze sprężyną powrotną – sprawdzić, czy napęd znajduje się w 
położeniu awaryjnym (pełnego zamknięcia lub otwarcia – tzn. na końcu skoku sprężyny). 

5.1.2  Rozłączyć połączenia zasilania pneumatycznego z kołnierza (4).

5.1.3 Odkręcić ściągi cylindra (24).

5.1.4  Zdjąć kołnierz (4) oraz o-ring (14*).

5.1.5 Usunąć cylinder (7) oraz o-ring (14*) który jest pomiędzy cylindrem a obudową sprężyny (30) w napędach ze sprężyną powrotną lub 
pomiędzy cylindrem a korpusem centralnym (21) w napędach podwójnego działania.

5.1.6 W przypadku napędów za sprężyną upewnij się, że sprężyna jest na końcu skoku jak poinstruowano w punkcie 5.1.1.

Uwaga: Kiedy sprężyna jest na końcu skoku dalej pozostaje pewna siła. 

 5.1.7A Tylko napędy podwójnego działania: Odkręcić śrubę mocującą tłok (10) oraz wyjąć podkłądkę (8).

5.1.7B Tylko napędy ze sprężyną: Zacznij odkręcać śrubę mocującą tłok. Upewnij się, że tłok luźno ślizga się na wałku tak, że cała siła 
zgromadzona w sprężynie jest uwolniona przed pełnym odkręceniem śruby. Upewnij się także, że gwintowana tuleja (18C) dalej jest 
połączona z wałkiem (18B). Usuń śrubę (10) oraz podkładkę (8).  

5.1.8 Usuń tłok (5).

5.1.9 Usuń o-ringi tłoka zewnętrzny (6) oraz wewnętrzny (9)

5.2 Montaż 

5.2.1 Starannie oczyścić rowki na o-ringi i wszystkie powierzchnie uszczelniające.

5.2.2 Nasmarować wszystkie nowe o-ringi smarem oraz umieścić je w odpowiednich 
miejscach.

5.2.3 W celu ponownego złożenia napędu – wykonać czynności jak przy demontażu w 
odwrotnej kolejności.

5.2.4 Podłączyć przewody zasilania pneumatycznego do napędu.

5.2.5 Uruchomić napęd zaworu na kilka cykli. Ruch napędu powinien być równomierny i 
ciągły. Jeśli nie jest – patrz Rozdział 6 Wykrywanie usterek.

 * W napędach podwójnego działania o-ring (14) znajduje się w dwóch miejscach: po 
obu stronach cylindra od strony kołnierza i korpusu centralnego. W napędach ze 
sprężyną o-ring (14) znajduje się w trzech miejscach: pomiędzy kołnierzem a 
cylindrem, pomiędzy cylindrem a obudową sprężyny oraz pomiędzy obudową 
sprężyny i korpusem centralnym.
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ŚCIĄGI (TYLKO W CP065)

MONTAŻ NA ZAWORZE BEZPOŚREDNIO LUB PRZEZ ADAPTER



PRZYCZYNA

6.1.1  Nieregularny dopływ medium 
roboczego.

6.1.2  Niewystarczające smarowanie.
 
6.1.3  Zużyte części.
 

6.1.4  Uszkodzony zawór.
 

6.2.1  Nieprawidłowo ustawione 
ograniczniki ruchu (zaworu i/lub napędu).

 
6.2.2  Stwardniały smar.
 

6.2.3  Obecność zanieczyszczeń w 
siłowniku lub obudowie pozostałych 
po pracach utrzymania ruchu.

6.2.4  Uszkodzony zawór.
 

6.3.1  Niewłaściwe ciśnienie na zasilaniu.
 

6.3.2  Nieprawidłowe ustawienie 
sterowania prędkością.

 
6.3.3  Zablokowany otwór wydechowy.
 

6.3.4  Przewód rurowy zablokowany, 
pęknięty lub nieszczelny.

 
6.3.5  Uszkodzone elementy sterowania.
 

6.3.6  Uszkodzone uszczelnienia tłoka.
 

6.3.7  Uszkodzone uszczelnienia tłoczyska.
 

6.3.8  Do otwarcia/ zamknięcia zaworu 
konieczny jest duży moment; zawór 
jest zablokowany.

OBJAWY

6.1  Niejednostajny 
("szarpany") ruch

6.2  Krótki skok

6.3  Możliwy brak zasilania

DZIAŁANIA ZARADCZE

6.1.1.1 Sprawdzić, czy ciśnienie zasilania medium roboczego 
jest prawidłowe. W razie potrzeby skorygować.

 
6.1.2.1 Rozłożyć, nasmarować i ponownie złożyć napęd.
 
6.1.3.1 Rozłożyć. Sprawdzić wizualnie, czy stopień zużycia 

elementów nie jest za duży. Może zajść konieczność 
wymiany napędu zaworu.

 
6.1.4.1 Przejrzeć dokumentację dostarczoną przez producenta 

zaworu.

6.2.1.1 Sprawdzić położenie ograniczników ruchu i ustawić w 
razie potrzeby.

6.2.2.1 Rozłożyć napęd, usunąć cały stwardniały smar, 
ponownie nasmarować i złożyć.

6.2.3.1 Rozłożyć zespół siłownika i usunąć nagromadzone 
zanieczyszczenia. Ponownie złożyć zespół siłownika.

6.2.4.1 Przejrzeć dokumentację dostarczoną przez producenta 
zaworu.

6.3.1.1 Sprawdzić, czy ciśnienie na zasilaniu jest wyższe od 
minimalnego ciśnienia roboczego napędu zaworu i czy 
wytwarzany moment wyjściowy dla tego ciśnienia 
zasilania jest wyższy od minimalnego momentu 
wymaganego przez zawór. 

6.3.2.1 Ustawić odpowiednio elementy sterowania prędkością 
tak, aby zwiększyć przepływ.

6.3.3.1 Zdjąć tłumiki na otworze wydechowym i oczyścić lub 
wymienić.

6.3.4.1 Sprawdzić, czy rury nie są zatkane, pęknięte lub 
nieszczelne. W razie potrzeby oczyścić lub wymienić.

 
6.3.5.1 Sprawdzić elementy sterujące - w razie potrzeby 

zregenerować lub wymienić. Patrz dokumentacja 
dostarczona przez producenta danego elementu.

 
6.3.6.1 Rozłożyć zespół siłownika i wyjąć uszkodzone 

uszczelnienie tłoka. Założyć nowe uszczelnienie i 
ponownie zmontować zespół.

6.3.7.1 Rozłożyć zespół siłownika i wyjąć uszkodzone 
uszczelnienie tłoczyska. Założyć nowe uszczelnienie i 
ponownie zmontować zespół.

6.3.8.1 Przejrzeć dokumentację dostarczoną przez producenta 
zaworu.

 

6.0 Wykrywanie usterek

W bardzo rzadkich przypadkach wystąpienia usterek poniższa Tabela Lokalizacji Usterek może stanowić pomoc dla pracowników utrzymania 
ruchu. Tabela obejmuje najszerszy możliwy zakres napędów zaworów Rotork Fluid Systems. Odniesienia do wyrobów innych niż posiadane 
należy pominąć
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Sworzeń sprężyny

Wał zewnętrzny

Płyta adaptacyjna
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18C

2
3

22

4
24

1

10
8

6
5

9

16

17

15

19
26

23

27

11

29

13

12

7

14

14

25

21

18A

30

14

31

18B

28

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

Stal stopow

Stal stopow

NBR

żeliwo sferoidalne

Stal stopow

NBR

Stal stopow (Nit-ox® gwintowana)

Stal stopow

Buna-N

Stal stopowa

Stal sprężynowa

Stal stopow

Stal sprężynowa

NBR

NBR

Steel/Bronze/Teflon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Śruba zderzakowa

Nakrętka mocującą śrubę zderzakową 

O-ring

Kołnierz górny

Tłok

O-ring

Rura siłownika

Podkładka 

O-ring

Piston Retaining Bolt

Pierścień ustalający

Klucz

Sprężyna

O-Ring

O-ring

Tuleja

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

2

2

1

1

1

1

Stal sprężynowa

Stal stopowa (Nit-ox® gwintowana)

Stal stopowa(Nit-ox® gwintowana)

Stal stopowa

Stal/brąz/PTFE

Stal stopow

Stal stopow

Stal stopow

żeliwo sferoidalne

Stal stopowa

żeliwo sferoidalne

Stal stopow

Stal/brąz/PTFE

Stal stopowa (Nit-ox®gwintowana)

Stal stopowa (Nit-ox® gwintowana)

Stal stopow

Stal sprężynowa

17

18A

18B

18C

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sworzeń Sprężysty

Wałek – Podwójnego Działania

Wałek – Ze Sprężyną

Tuleja

Tuleja

 ( )Zaślepka Korpusu nie pokazano

Korpus centralny

Śruba zderzakowa

Jarzmo

Ściąg

Karta sieciowa

Podkładka

Tuleja

Sworzeń Jażma

Wał Wyjściowy

Obudowa sprężyny

Sprężyna

Tylko dla napedów ze sprężyną.

Ilość (2) dla podwójnego działania, (3) dla ze sprężyną.

CZĘŚCI TYLKO DLA NAPĘDÓ ZE SPĘŻYNĄ

ZE SPRĘŻYNĄ

PODWÓJNEGO DZIAŁANIA
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Pełny wykaz naszej sieci sprzedaży
i usług jest dostępny na naszej
stronie internetowej.

Siedziba korporacji
Rotork plc
tel   +44 (0)1225 733200
fax   +44 (0)1225 333467
email  mail@rotork.com

Ze wzgl�du na ci�gły proces rozwoju produktu, Rotork zastrzega sobie prawo do uzupełniania i zmian 
specyfikacji bez uprzedzenia. Opublikowane dane mog� ulec zmianie. Najnowsza wersja dost�pna jest na 
naszej stronie internetowej pod adresem: www.rotork.com. 

Nazwa Rotork jest zastrze�onym znakiem towarowym. Rotork uznaje wszystkie zarejestrowane znaki 
towarowe. Opracowano i opublikowano w Wielkiej Brytanii przez Rotork Controls Limited. ROWMH0217

www.rotork.com




