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Informacje ogólne

Szafka sterownicza zaworów tz-012 630 została skonstruowana do stosowania pod ziemią 
i do sterowania maks. 2 zwalniaków hamulca tz typoszeregu BKG S-A.
Spełnia wymagania przepisów dotyczących stosowania w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem wg dyrektywy 94/9/WE (ATEX) i nadaje się do pracy w podziemnych wyrobiskach 
zakładów górniczych, grupa urządzeń I, kategoria M2.

Oznaczenie ATEX: E I M2 Ex ia c 
zgodność wg EN 1710,

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapewnić długą i bezpieczną eksploatację 
tego urządzenia sterowniczego.

Producent: Tüschen & Zimmermann (adres patrz strona tytułowa)

Nazwa: Szafka sterownicza zaworów, pneumatyczna, zgodna 
z wymaganiami ATEX

Identyfikacja produktu: Tabliczka znamionowa (lokalizacja: strona przednia drzwi)

Dane techniczne: Masa: 20 kg

Wymiary: 400x200x155

Środki robocze: Sprężone powietrze, azot

Ciśnienie robocze: 3,5 – 5 bar

Napięcie robocze: 12 V DC, iskrobezpieczne

Temperatura otoczenia: 5 – 50 °C

Temperatura medium: 5 – 40 °C

Położenie montażowe: Pionowo

(dalsze informacje patrz załączniki)

 Copyright tz 2010 Nota ochronna wg DIN 34
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1 Informacje ogólne

1.1 Wyjaśnienie symboli
Zagrożenie: 
Informuje o bezpośrednim zagrożeniu dla ludzi. Nieprzestrzeganie może spowodować 
poważne obrażenia nawet ze skutkiem śmiertelnym. Wszystkie prace przy wyposażeniach 
hydraulicznych, elektrycznych i pneumatycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez 
odpowiednio przeszkolony personel. Odłączyć maszyny elektryczne od sieci elektrycznej 
i pozbawić ciśnienia systemy pneumatyczne i hydrauliczne.

Uwaga:
Instrukcję eksploatacji i konserwacji należy przeczytać przed rozpoczęciem prac i dokładnie 
stosować się do niej podczas użytkowania urządzenia.

Ochrona środowiska:
Przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska!

1.2 Gwarancja i odpowiedzialność
Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, obowiązują nasze „Ogólne Warunki Sprzedaży 
i Dostaw”. Wyklucza się możliwość wysuwania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiedzialności 
w przypadku szkód na zdrowiu lub życiu albo szkód materialnych, które spowodowane 
zostały jedną lub kilkoma z poniższych przyczyn:

• Zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
• Niefachowy montaż, uruchomienie, obsługa i konserwacja produktu.
• Eksploatacja produktów z uszkodzonymi lub niepoprawnie zamontowanymi 

zabezpieczeniami albo z niedziałającym wyposażeniem bezpieczeństwa 
i zabezpieczeniami.

• Nieprzestrzeganie wskazówek instrukcji obsługi dotyczących transportu, 
składowania, montażu, uruchamiania, obsługi, konserwacji i zbrojenia produktu.

• Samowolne modyfikacje konstrukcji lub ustawień produktu poza jego 
przeznaczeniem.

• Niewystarczający nadzór części, które ulegają zużyciu.
• Niefachowo wykonane naprawy, przeglądy lub prace konserwacyjne.
• Przypadki katastrof na skutek działania ciał obcych lub siły wyższej.

Wykroczenie przeciwko powyższym punktom powoduje wykluczenie 
odpowiedzialności za ewentualne szkody!
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1.3 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Szafkę należy eksploatować tylko z medium w postaci sprężonego powietrza lub azotu (np. 
z akumulatora ciśnieniowego). Dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 3,5 - 5 bar, 
a dopuszczalny zakres temperatury wynosi 5 – 40 °C. Szafka służy do sterowania maks. 2 
hamulców taśmowych.
Stosowanie mediów, nie tolerujących się z materiałami szafki, przekraczanie wartości 
granicznych ciśnienia i temperatury mediów oraz dodatkowe obciążenia mechaniczne, np. na 
skutek podłączenia przewodów rurowych z naprężeniem lub występowania drgań, może 
powodować uszkodzenie materiałów i rozerwanie elementów. 

1.4 Zakres dostawy
• Szafka, kompletnie zmontowana,
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji,
• Deklaracja zgodności WE
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2 Bezpieczeństwo
Niniejsza instrukcja jest częścią produktu i dlatego musi:

• być starannie przechowywana,
• być zawsze dostępna podczas montażu, konserwacji i napraw,
• być uzupełniania w przypadku pojawienia się suplementów,
• z chwilą zmiany właściciela być przekazywana razem z urządzeniem,
• zostać przeczytana oraz być stosowana przez wszystkie osoby, którym zlecono 

pracę z szafką.

Niniejsza instrukcja eksploatacji i konserwacji została sporządzona zgodnie z przepisami 
dyrektywy 94/9/WE (ATEX). Ma pomóc w bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej 
eksploatacji szafki. Została ona opracowana z największą starannością. Mimo tego nie 
można całkowicie wykluczyć wszystkich błędów i pomyłek. Producent nie przejmuje 
odpowiedzialności za szkody rzeczowe oraz szkody na zdrowiu i życiu, spowodowane 
błędami i pomyłkami.
Zastrzega się możliwość zmian produktu, służących postępowi technicznemu.
Przestrzegając wskazówek w tej instrukcji można:

• zwiększyć niezawodność oraz trwałość produktu,
• unikać zagrożeń,
• unikać napraw i przestojów.

Szafka została skonstruowana zgodnie z najnowszym stanem techniki i według uznanych 
zasad bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Pomimo tego w przypadku nieprawidłowej 
obsługi lub nieprawidłowego użytkowania mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia 
użytkownika lub osób trzecich albo pogorszenie stanu maszyny lub innych wartości trwałych.

2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać całą instrukcję obsługi i stosować się do jej 
zaleceń.
Używać szafki wyłącznie:

• zgodnie z przeznaczeniem,
• w nienagannym i bezpiecznym stanie technicznym.

Należy przy tym przestrzegać przepisów danych technicznych oraz wymagań dotyczących 
temperatury otoczenia. Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie szafki zostało opisane w tej 
dokumentacji w rozdziale 1.3. Należy go bezwzględnie przestrzegać. Warunkiem 
bezpiecznego obchodzenia się i bezawaryjnej eksploatacji szafki jest znajomość 
podstawowych wskazówek i przepisów bezpieczeństwa.Oprócz tego należy stosować się do 
obowiązujących w miejscu zastosowania zasad i przepisów bhp, wymagań dotyczących 
wykonywania instalacji elektrycznych i mechanicznych oraz dotyczących zapobiegania 
zakłóceniom radiowym. Przy wykonaniu prac konserwacyjnych i napraw uważać na czystość 
stanowiska pracy. Podczas pracy nie wolno spożywać posiłków i napojów. Dokonywanie 
samowolnych zmian, wykraczających poza zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności ze strony producenta.

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi, a zwłaszcza symboli bezpieczeństwa 
i ostrzeżeń na urządzeniu i w dokumentacji. Starannie przechowywać niniejszą instrukcję 
eksploatacji.
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Postępowanie z olejami i smarami
Uwaga!
Przy obchodzeniu się z olejami, smarami i innymi substancjami chemicznymi przestrzegać 
przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących dla danego produktu.

Przedsięwzięci
a ochronne 
i BHP:

Unikać dłuższego, częstego i intensywnego kontaktu ze skórą. Podczas pracy 
używać środka do pielęgnacji skóry. Ewentualnie nosić odzież ochronną, 
odporną na olej (np. rękawice, okulary ochronne). Po zabrudzeniu umyć części 
ciała wodą i delikatnym dla skóry środkiem do mycia lub mydłem. Nie czyścić 
rąk naftą, rozpuszczalnikiem lub emulsją. Trzymać z daleka od artykułów 
spożywczych i używek.

Kontakt 
z oczami:

Przepłukać oczy dużą ilością wody. Przy trwałym podrażnieniu udać się do 
okulisty.

Połknięcie: Nigdy nie doprowadzać do wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza.

Środowiska: Materiały eksploatacyjne mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Dlatego nie 
mogą się dostawać do powietrza, gleby lub wody.

Karty 
bezpieczeństw
a produktów:

Zawierają one informacje o ochronie zdrowia, BHP i środowiska. Można je 
uzyskać u producenta olejów i smarów.

Postępowanie z instalacjami pneumatycznymi
Uwaga!
Prace konserwacyjne i naprawy wyposażenia pneumatycznego należy zlecać wyłącznie 
odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi. Przed pracami konserwacyjnymi i naprawami 
pozbawić ciśnienia elementy układu pneumatycznego. Wszystkie prace serwisowe przy 
instalacji pneumatycznej muszą być wykonywane tylko przy bezruchu podłączonej maszyny. 
Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie napędy przed niezamierzonym 
włączeniem. Wymieniać przewody giętkie (węże) w ramach konserwacji prewencyjnej. 
(Przestrzegać informacji producentów)

Uwaga!
Podczas prac przy układzie hamulcowym należy zabezpieczyć instalację przed ruszeniem. 
Nigdy nie otwierać pomieszczeń pod ciśnieniem.

Zwrócić uwagę na mocne osadzenie przyłączy ciśnieniowych.

Złącza gwintowe
Uwaga!
Używać odpowiednich środków uszczelniających.

Przyłącze elektryczne
Uwaga!
Przyłącze elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez specjalistę elektryka. 
Przestrzegać lokalnych przepisów instalacyjnych, wymagań instrukcji obsługi 
elektrohydraulicznych zaworów elektromagnetycznych oraz postanowień zaświadczenia 
homologacyjnego WE.
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2.2 Zobowiązania użytkownika
Użytkownik zobowiązuje się dopuszczać do pracy przy szafce tylko takie osoby, które:

• zostały poinstruowane o podstawowych przepisach bezpieczeństwa pracy 
i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przy pracy oraz są zaznajomione 
z obsługą układu sterowania i całego urządzenia,

• przeczytały ze zrozumieniem rozdział dotyczący bezpieczeństwa pracy w niniejszej 
instrukcji obsługi oraz w całej dokumentacji do produktu i zapoznały się 
z ostrzeżeniami,

• są regularnie poddawane kontroli, czy wykonują swoje prace poprawnie i ze 
świadomością wymagań bezpieczeństwa.

Wszystkie prace utrzymywania sprawności, konserwacyjne i naprawy muszą być 
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Należy natychmiast usuwać 
wszystkie usterki, które mogą mieć ujemny wpływ na bezpieczeństwo pracy.

2.3 Zobowiązania personelu
Personel, któremu zlecono montaż, demontaż, naprawy i regulacje urządzenia być 
zapoznany z instrukcją obsługi. Osoby, którym zlecono pracę przy produkcie, zobowiązują 
się:

• przestrzegać podstawowych przepisów BHP i przepisów zapobiegania 
nieszczęśliwym wypadkom,

• przeczytać rozdział dotyczący bezpieczeństwa pracy w niniejszej instrukcji obsługi 
i zapoznać się z ostrzeżeniami oraz przestrzegać podanych tam wymagań.

Niniejsza instrukcja musi:
• być zawsze dostępna podczas uruchamiania, montażu, konserwacji i napraw,
• zostać przeczytana oraz być stosowana przez wszystkie osoby, którym zlecono 

pracę przy urządzeniach.

2.4 Przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 
środowiska

Przy wszystkich pracach przy produkcie należy przestrzegać ustawowych obowiązków 
unikania powstawania odpadów oraz wymagań dotyczących ich prawidłowej utylizacji. 
Zwłaszcza podczas prac instalacyjnych, konserwacyjnych i napraw substancje zagrażające 
wodzie, jak:

• smary i ciecze robocze,
• cieczy do czyszczenia, zawierające rozpuszczalniki

nie mogą dostawać się do gleby lub kanalizacji!

Te substancje muszą być przechowywane, transportowane i zbierane do odpowiednich do 
tego celu pojemników i usuwane!

Uwaga!
Zadbać o bezpieczne i nieszkodliwe dla środowiska usuwanie materiałów 
eksploatacyjnych i pomocniczych oraz wymienionych części. Przestrzegać 
odnośnych przepisów. Przy obchodzeniu się z olejami, smarami i innymi 
substancjami chemicznymi przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących 
dla tych produktów.

2.5 Utylizacja
Utylizacja opakowania i zużytych części musi spełniać wymagania kraju, w którym zostało 
zainstalowane urządzenie.
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3 Opis urządzenia

3.1 Zasada działania szafki sterującej zaworów

Rys. 1: Schemat połączeń

Medium robocze (powietrze) musi być podłączone przez zawór odcinający, udostępniony 
przez użytkownika. Za pomocą zamontowanej zasuwy ręcznej z odpowietrznikiem wtórnym, 
tzn. pozbawiającego ciśnienia podłączony system, można odcinać zasilanie szafki sterującej 
sprężonym powietrzem. Wysokość ciśnienia w systemie można odczytać na manometrze. 
Filtr medium roboczego zatrzymuje cząstki stałe > 30 µm oraz oddziela znajdujące się w nim 
skropliny. Spust skroplin następuje automatycznie. Zawór 3/2-drogowy (MV) jest wyposażony 
w cewkę elektromagnetyczną i ręczne uruchamianie. Po wysterowaniu cewki 
elektromagnetycznej (12 V DC) następuje włączenie wyjścia roboczego 2 i otwarcie 
podłączonych hamulców. Gdy wysterowanie cewki elektromagnetycznej zostanie wyłączone, 
zawór zamyka i odpowietrza wyjście robocze 2 przez przyłącze 3. Prędkość zaciskania 
hamulców można regulować za pomocą zwrotnych zaworów dławiących (DRV1, DRV2).
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UWAGA!
NIE zamykać zwrotnych zaworów dławiących, muszą zawsze umożliwiać wypływanie 
powietrza!
Wysterowanie odbywa się poprzez nadrzędny układ sterowania elektrycznego.

Rys. 2: Szafka sterownicza zaworów
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4 Instalacja i uruchamianie
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem 2 oraz ostrzeżeń 
w rozdziale 1.

Produkty są zbudowane z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki i uznanych zasad 
bezpieczeństwa technicznego. Pomimo tego w przypadku nieprawidłowej obsługi lub 
nieprawidłowego użytkowania mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub 
osób trzecich albo pogorszenie stanu maszyny lub innych wartości trwałych.

4.1 Warunki użytkowania produktu:
Ogólne wskazówki dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu, których 
należy zawsze przestrzegać:

• Usunąć wszystkie opakowania transportowe, jak folie ochronne, zatyczki, kartony itp. 
• Przestrzegać podanych wartości granicznych, np. ciśnień, sił, momentów i temperatur!
• Uwzględnić warunki otoczenia (temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie powietrza, otoczenie 

EMC itp.).
• Urządzenie jest dopuszczone wyłącznie do prawidłowej i zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji 

w typowej atmosferze przemysłowej (górniczej).
• Należy przestrzegać przepisów zawodowych stowarzyszeń ubezpieczeń 

wypadkowych, Urzędu Dozoru Technicznego UDT oraz odpowiednich przepisów 
krajowych.

• Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek, podanych 
w instrukcji obsługi.

• Starannie oczyścić przewody rurowe z osadu rdzy i innych zanieczyszczeń.
• Przewody (rurowe, elastyczne) muszą zostać szczelnie połączone z szafką.
• Uziemić szafkę przez śrubę uziemienia (patrz rys.).

Rys. 3: Uziemienie

• Powoli otwierać dopływ medium roboczego, zwracając przy tym uwagę na 
szczelność systemu.

• Przełączać zawory za pomocą nadrzędnego elektrycznego układu sterowania, 
zwracając przy tym uwagę na działanie i szczelność systemu.

• Nigdy nie narażać szafki na silne uderzenia lub drgania.
• Produktu należy używać wyłącznie w oryginalnym stanie. Nie dokonywać żadnych 

samowolnych zmian.
• Można stosować wyłącznie dopuszczalne elementy złączne (np. wg DIN EN 1515-1) 

i dopuszczalne elementy uszczelniające (np. wg DIN EN 1514).
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Śruba uziemienia

Hamulec 1

Hamulec 2



Szafka sterownicza 
zaworów
Instalacja

4.2 Informacje dotyczące zabezpieczenia przeciwwybuchowego
Pneumatyczny system sterowania może być instalowany w grupie I M2. Iskrobezpieczne 
obwody elektryczne muszą być wykonywane przez specjalistów zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami instalacyjnymi (udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy fachowej 
przez instalatora, chronione ułożenie iskrobezpiecznych obwodów elektrycznych itp.). Zawory 
są skonstruowane ze stopniem ochrony IP54 i dlatego muszą być odpowiednio chronione 
przy utrudnionych warunkach otoczenia, np. przy rozpryskach wody lub zanieczyszczeniu 
powyżej stopnia zanieczyszczenia 2.
Usuwać osady pyłu.
Należy przestrzegać zaświadczeń homologacji typu WE. Przestrzegać zawartych tam 
ewentualnie „wymagań specjalnych”. Połączenia z układami zasilania należy sprawdzić 
oddzielnie. Usuwać osady pyłu.

Przy występowaniu atmosfery wybuchowej nie wolno przemocą luzować zakleszczonych 
części (np. na skutek mrozu lub korozji).
Uważać, aby instalować tylko urządzenia z odpowiadającym danej strefie zabezpieczeniem 
przed zapłonem!
Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być odpowiednie dla danego zastosowania.
W strefie zagrożenia 2 w kopalniach pod ziemią wymagane są zaświadczenia homologacji 
typu WE.
Bezwzględnie przestrzegać przepisów instalacyjnych dotyczących urządzeń w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem, np. VDE 0118.
Aby zapewnić ochronę przed wybuchem, dodatkowe urządzenia elektryczne i mechaniczne 
muszą spełniać lokalnie obowiązujące wymagania kategorii urządzeń M2 i muszą być 
oddzielnie badane przez instalatora systemu.
Produkt wolno użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Przyłącze płynów:
Przed podłączaniem usunąć zanieczyszczenia z przewodów rurowych. Dopływ medium 
otwierać dopiero po prawidłowym podłączeniu i kontroli. Użytkownik musi zapewnić 
wystarczającą ekwipotencjalizację. Urządzenie instalować poza wpływem jakiejkolwiek 
wybuchowej atmosfery.

Podłączenie elektryczne należy wykonać za pomocą zacisków przyłączeniowych lub wtyku. 
Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłową instalację i zapewnienie stopnia ochrony 
IP. Aby uniknąć podanych pozostałych zagrożeń należy przestrzegać odpowiednich zasad 
bezpieczeństwa, podanych w tej instrukcji montażu i obsługi!
W przeprowadzonej analizie monter musi uwzględnić zagrożenia całej maszyny oraz 
zagrożenia spowodowane przez zanik energii elektrycznej lub pneumatycznej oraz 
przedsięwziąć stosowne kroki.

Rys. 4: Znakowanie
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Szafka sterownicza 
zaworów
Eksploatacja

5 Eksploatacja, konserwacja, utrzymywanie w stanie 
sprawności

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem 2 oraz ostrzeżeń 
w rozdziale 1.

Podczas eksploatacji obowiązują przepisy na temat bezpieczeństwa i zapobiegania 
nieszczęśliwym wypadkom. Zmiany lub modyfikacje mogą zredukować jego bezpieczeństwo 
i nie mogą być wykonywane bez zgody producenta. Należy co miesiąc sprawdzać czystość 
elementu filtracyjnego w filtrze medium roboczego i czyścić lub wymieniać go odpowiednio do 
stopnia zanieczyszczenia. Sprawdzić poziom oleju w olejarce mgiełkowej i ewentualnie 
uzupełnić.

• Przed otwarciem filtra medium roboczego lub olejarki zamknąć zasilanie powietrzem 
za pomocą zasuwy ręcznej. Uważać, aby podłączony system został pozbawiony 
ciśnienia.

• W razie otwarcia elementów pod ciśnieniem zachodzi śmiertelne niebezpieczeństwo!

Usuwać przy tym osady pyłu z szafki (z poszczególnych urządzeń i z obudowy ochronnej).

5.1 Obsługa
Podłączona olejarka powinna być zawsze napełniona olejem do instalacji pneumatycznych 
(klasa lepkości VG32 wg ISO3448). Zależnie od potrzeb za pomocą dławika oleju można 
regulować dawkę oleju, przy czym we wzierniku widać ilość kropli. Najmniejsza liczba kropli 
powinna wynosić co najmniej trzy krople na minutę. 
Więcej oleju: obracać śrubę w lewo
Mniej oleju: obracać śrubę w prawo
Rozlany olej natychmiast zebrać i usunąć.

Rys. 5: Śruba dławiąca oleju

MBA – tz-013425 szafka sterownicza zaworów; stan na: 03.01.11 indeks: g Strona 
17

 

Oeldrosselschraube

OEL

      Tüschen & Zimmermann

Śruba dławiąca oleju

OLEJ



Szafka sterownicza 
zaworów
Eksploatacja

Przez obracanie aktywatora ręcznego następuje włączenie zaworu elektromagnetycznego 
bez zasilania elektrycznego. Obrócić kołek do oporu, tylko w tym położeniu zawór 
elektromagnetyczny jest na pewno przełączony.

Rys. 6: Uruchomienie ręczne

5.2 Konserwacja, utrzymywanie w stanie sprawności
Następujące prace konserwacyjne należy przeprowadzać tylko przy systemie pozbawionym 
ciśnienia:

• Usunąć stwierdzone nieszczelności na złączach gwintowych i w wężach.
• Zanieczyszczone elementy filtracyjne należy oczyścić lub wymienić.
• Uzupełnić zapas oleju w olejarce.
• Części zamienne muszą spełniać wymagania techniczne określone przez firmę 

Tüschen & Zimmermann. Gwarantują to zawsze oryginalne części zamienne, 
podlegające ciągłej kontroli jakości.

Ostrzeżenie:
• Szafka może być montowana i konserwowana wyłącznie przez autoryzowany 

personel i tylko w systemie pozbawionym ciśnienia. Starannie oczyścić 
doprowadzające przewody rurowe (powietrze zasilające) z osadu rdzy i innych 
zanieczyszczeń.

• Wszystkie przewody (rurowe, elastyczne) muszą zostać szczelnie połączone 
z produktem.

• Powoli otwierać dopływ medium roboczego, zwracając przy tym uwagę na 
szczelność systemu.

• Przełączać zawory za pomocą nadrzędnego elektrycznego układu sterowania, 
zwracając przy tym uwagę na działanie i szczelność systemu.

• W razie otwarcia elementów pod ciśnieniem zachodzi śmiertelne 
niebezpieczeństwo.

5.3 Pomoc na wypadek wystąpienia zakłóceń
W razie zakłóceń prosimy zwracać się do:

Tüschen & Zimmermann GmbH & Co. KG
57356 Lennestadt-Saalhausen
Postfach 4010
Telefon: +49 (0) 2723 9145-0 
Faks: +49 (0) 2723 9145-40
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Handbetätigung Uruchomienie ręczne 
MV 
Magnetantrieb (TZ-MA1) 

MV 
Napęd magnetyczny (TZ-MA1) 

EIN WŁ. 
AUS WYŁ. 
ZULUFT DOPŁYW POWIETRZA 
Handschiebeventil Zasuwa ręczna 
Öler Olejarka 
Filter Filtr 
12VDC 12 V DC 
DRV 1 DRV 1 
Bremse Hamulec 
Erdung Uziemienie 
Bemerkung Uwaga 
Zust. Odp. 
Änderung Zmiana 
Datum Data 
Name Nazwisko 
Bearb. Oprac. 
Gepr. Spr. 
Norm Norma 
F.Zng. TZ-013425/MB do rys. TZ-013425/MB 
Ur.St. TZ-013425/MBS Ur.st. TZ-013425/MBS 
Benennung Nazwa 
Ventilsteuerschrank,kpl. 
12V eigensicher, ATEX 
Montage-u.Betriebsanleitung 

Szafka sterownicza zaworów, kompl. 
12 V iskrobezpieczny, ATEX 
Instrukcja montażu i obsługi 

Ersatzteil- Stückliste Nr.: 
TZ-013425/MB 

Wykaz części zamiennych nr: 
TZ-013425/MB 

Index 
a 

Indeks 
a 

Art.-Nr.:  
MB0160013425 

Nr art.:  
MB0160013425 

Blatt 1 Arkusz 1 
1 Bl. 1 str. 
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1 2 3 4 5. 6 
Poz. Ilość Jedn. Nazwa Nr rys. TZ/Nr wykazu części TZ Nr art. TZ 

1 1 Szt. Elektryczna szafa sterownicza 
 
400x200x155 

 160 000 013 401 

2 4 Szt. Uchwyt do mocowania na ścianie 
 
 

 160 000 013 402 

3 1 Szt. Zasuwa ręczna 
1/2" 
 

 160 000 013 403 

4 1 Szt. Filtr z oddzielaczem wody 
1/2" 
 

 160 000 013 404 

5. 1 Szt. Olejarka mgiełkowa 
1/2" 
 

 160 000 013 405 

6 1 Szt. Manometr 
Ø50, 0–6 bar 
 

 160 000 013 406 

7 1 Szt. 3/2-drogowy suwakowy zawór 
sterujący 
3/8" 
 

 160 000 013 407 

8 1 Szt. Płytka adaptera 
 
 

 160 000 013 408 

9 1 Szt. Zawór wysterowania wstępnego, 
kompl. 
BKG900PL 
 

 162 000 005 950 

10 2 Szt. Zawór zwrotny dławiący 
3/8"-DN8 
 

 160 000 013 409 

11 3 Szt. Końcówka przyłączeniowa węża 
R 1/2" x RD 32x1/8", ocynkowana 
z sitem wewn. z tworzywa 
sztucznego 

 130 052 5 

12 2 Szt. Zatyczka rury zbiornika TL-1-318 
do średn. rury 31,8 mm 
 

 110 180 2 

13 1 Szt. Zatyczka 
RD 32 x 1/8" 
ze stali ocynkowanej, 

 110 130 1 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Uwaga: 
 
 
     Data Naz

wisk
o 

    Oprac. 27.01.2009 CR 
    Spr. 28.01.2009 MS 
    Norma   

 

    

 

Nazwa: 
 

Szafka sterownicza zaworów 
do BKG900PL/SA 

Instrukcja montażu i obsługi 
Indeks 

    F. Rys. TZ-013425/M Wykaz części do montażu i eksploatacji nr: TZ-
013425/MBS 

Arkusz 1 
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