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1) WPROWADZENIE 
 

Niniejsza instrukcja zawiera wa¿ne informacje dotycz¹ce 

instalacji, obsùugi, utrzymania (konserwacji) oraz 

przechowywania dla siùowników pneumatycznych  
z mechanizmem zêbatkowym firmy AIR TORQUE. Prosimy 

uwa¿nie przeczytaã tê instrukcjê i zachowaã j¹ na przyszùo�ã. 

Wa¿ne jest, aby ten siùownik byù u¿ytkowany i konserwowany 

wyù¹cznie przez wùa�ciwie przeszkolony personel 

2) OSTRZEÝENIA 
 Nie obsùugiwaã siùownika u¿ywaj¹c ùatwopalnych, 

utleniaj¹cych, korozyjnych, wybuchowych lub 

niestabilnych gazów lub cieczy (stosowaã wyù¹cznie 

bezpieczne ciecze � grupy 2 wedùug dyrektywy 

97/26/EC). Ponadto, w przypadku siùowników 

instalowanych w strefach potencjalnie wybuchowych 

zapewniã nale¿y, by czê�ci wewnêtrzne nie wchodziùy 

w kontakt z atmosfer¹ zewnêtrzn¹.  

 Co siê tyczy Dyrektywy dot. Maszyn, to siùowniki te 

mo¿na sklasyfikowaã jako �CZÆÚCIOWO KOMPLET-

NE URZ¥DZENIE� (patrz DEKLARACJA W£¥CZENIA). 

Siùownika tego nie mo¿na wiêc oddaã do eksploatacji, 

dopóki maszyna i/lub system, w który siùownik ten 

zostaù wù¹czony nie uzyska deklaracji zgodno�ci  

z wymaganiami Dyrektywy 2006/42/EC. 

 Siùowniki AIR Torque zostaùy zaprojektowane, 

wyprodukowane i sklasyfikowane zgodnie  

z Dyrektyw¹ ATEX 94/9/EC (patrz etykietka siùownika  

i instrukcje bezpieczeñstwa). Stosowanie tych 

siùowników w potencjalnie wybuchowej atmosferze 

musi byã zgodnie z klasyfikacj¹ ATEX, wskazan¹ na 

etykietce siùownika i zgodnie z instrukcjami 

bezpieczeñstwa ATEX. 

 U¿ytkowanie, instalacja i konserwacja siùowników Air 

Torque musi byã wykonywana przez odpowiednio 

przeszkolony personel. Przy u¿ywaniu, instalacji  

i konserwacji siùowników Air Torque zaleca siê 

przestrzegaã uwag bezpieczeñstwa i stosowaã 

odpowiedni sprzêt dla ochrony zdrowia i zapobiegania 

wypadkom. 

 Wa¿ne jest, aby siùownika u¿ywaã wyù¹cznie  

w granicach roboczych, które wymieniono  

w warunkach technicznych. 

 Nie uruchamiaã siùownika w temperaturze 

wykraczaj¹cej poza ustalone ograniczenia: mo¿e to 

uszkodziã elementy wewnêtrzne i zewnêtrzne 

(demonta¿ siùownika ze sprê¿yn¹ powrotn¹ mo¿e byã 

niebezpieczny). 

 Nie uruchamiaã siùownika przy ci�nieniach 

wykraczaj¹cych poza ustalone ograniczenia: mo¿e to 

uszkodziã czê�ci wewnêtrzne oraz obudowê i pokrywy 

koñcowe. 

 Nie u¿ywaã siùownika w korozyjnych warunkach 

otoczenia bez wùa�ciwego zabezpieczenia: mo¿e to 

uszkodziã czê�ci wewnêtrzne i zewnêtrzne. 

 Nie demontowaã indywidualnych kaset sprê¿yn. Mo¿e 

to spowodowaã obra¿enia u¿ytkownika. W razie 

konieczno�ci serwisu sprê¿yn, wysùaã je do AIR 

TORQUE. 

 Zamkn¹ã i odù¹czyã wszystkie przyù¹cza powietrza, 

upewniã siê, ¿e przyù¹cza powietrza nie znajduj¹ siê 

pod ci�nieniem w trakcie konserwacji i monta¿u na 

zaworze. 

 Nie demontowaã siùownika ani nie zdejmowaã pokryw 

koñcowych, gdy siùownik znajduje siê pod ci�nieniem. 

 Siùowniki serii 4
TH

 GENERATION Upgrade s¹ 

przeznaczone do u¿ytku wyù¹cznie na zaworach. 

 Przed zainstalowaniem siùownika na zaworze upewniã 

siê, ¿e kierunek obrotu i wskaênik poùo¿enia s¹ we 

wùa�ciwej pozycji. 

  Je¿eli siùownik jest wù¹czony do systemu lub jest 

stosowany w obrêbie urz¹dzeñ lub obwodów 

bezpieczeñstwa, to klient musi zapewniã, aby 

przestrzegane byùy lokalne prawa i przepisy 

bezpieczeñstwa. 

 
3) WARUNKI I PRACY I DANE TECHNICZNE 

 Czynniki robocze: 
 Suche lub nasycone olejem powietrze lub gazy obojêtne 

pod warunkiem, ¿e s¹ one kompatybilne  
z wewnêtrznymi czê�ciami i �rodkiem smaruj¹cym 

siùownika. Czynnik roboczy musi mieã temperaturowy 

punkt rosy równ¹ -20C (-4F) lub przynajmniej 10C 
poni¿ej temperatury otoczenia. Maksymalna wielko�ã 

cz¹stki w czynniku roboczym nie mo¿e przekraczaã 

30m. 
 Ci�nienie zasilania: 
 Maksymalne ci�nienie zasilania wynosi 8 bar (116 Psi), 

tylko dla AT801U wynosi ono 7 bar (101,5 Psi). 
 W przypadku siùowników dwustronnego dziaùania i ze 

sprê¿yn¹ powrotn¹ ci�nienie robocze jest w zakresie od 

2,5 bar (36 Psi) do 8 bar (116 Psi). 
 Temperatura pracy: 
 ==> Siùowniki �Standard� od -40C (-40F) do +80C 

(+176F). 
 ==> Siùowniki dla wysokich temperatur �HT� od -15C 

(+5F) do +150C (+300F). 
 ==> Siùowniki dla wyj¹tkowo niskiej temperatury �LLT� 

od -55C (-67F) do +80C (+176F). 
 Uwaga: Do eksploatacji w niskiej i wysokiej 

temperaturze potrzebny jest specjalny smar i specjalne 
czê�ci. Prosimy skontaktowaã siê z AIR TORQUE. 

Praca w wysokiej lub niskiej temperaturze mo¿e 

wpùywaã na trwaùo�ã i moment wyj�ciowy siùownika. 
 Czas pracy (patrz arkusz danych technicznych): 
 Uwaga: Czas pracy zale¿y od kilku czynników, np.  

ci�nienie zasilania, wydajno�ã systemu zasilania 

(�rednica rurki, wydajno�ã akcesoriów 

pneumatycznych), typ zaworu, moment zaworu, 
zastosowany wspóùczynnik bezpieczeñstwa, 

czêstotliwo�ã cykli, temperatura, itp. 
 Regulacja obrotu i skoku (patrz arkusz danych 

technicznych): 
 Dla siùowników standardowych (obrót siùowników 120 

(obrót 120), siùowników 135 (obrót 135) i siùowników 

180 (obrót 180). 
 Regulacja skoku przy 0 (tùoki zamkniête): max +15/-5 
 Regulacja skoku przy 90, 120, 135 i 180 (tùoki 

otwarte): max +5/-15. W przypadku siùownika AT045U 

regulacja skoku przy 90 (tùoki otwarte) jest dostêpna 

wyù¹cznie na zamówienie. 
 Smarowanie: 
 Siùowniki s¹ fabrycznie nasmarowane na caùy okres 

eksploatacji w normalnych warunkach pracy. 
 Do stosowania w temperaturze od -40C (-40F) do 

+80C (+176F), odpowiedni jest standardowy �rodek 

smarny typu GSTD. 
 Dla eksploatacji w wyj¹tkowo niskiej temperaturze (LLT) 

i wysokiej temperaturze (HT) potrzebny jest smar 
specjalny. Prosimy skontaktowaã siê z Air Torque. 

 Konstrukcja: Konstrukcja siùownika z mechanizmem 

zêbatkowym nadaje siê do instalacji wewn¹trz i na 

zewn¹trz pomieszczeñ. 
 Zabezpieczenie i odporno�ã na korozjê: 
 Wszystkie siùowniki dostarczane s¹ z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym dla normalnych warunków otoczenia. 

Odno�nie odporno�ci na korozjê ró¿nych typów 

zabezpieczenia patrz arkusz danych technicznych. 
Przed instalacj¹ siùownika w agresywnym �rodowisku 
sprawdziã, czy wybrano odpowiedni poziom 

zabezpieczenia. 
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 Okre�lenie i oznaczenie siùownika (patrz arkusze danych 

technicznych): 
 Typ, wielko�ã, ci�nienie robocze, moment wyj�ciowy, 

kierunek obrotu, dziaùanie sprê¿ynowe, temperatura 
pracy i typ podù¹czeñ/interfejsów siùownika okre�lone s¹ 

przez oznaczenie. 
 Wszystkie siùowniki AIR TORQUE s¹ dostarczane z 

etykietk¹ identyfikacyjn¹, która zawiera numer seryjny i 

wszystkie niezbêdne informacje na temat stosowania, 

serwisu, obsùugi i oznaczenia produktu. Gdy ma to 

zastosowanie, to etykietka ta wskazuje klasyfikacjê 

wedùug Dyrektywy ATEX 94/9/EC. 
 
4) FUNKCJA DZIA£ANIA I KIERUNEK OBROTU 

 Siùownik jest urz¹dzeniem pneumatycznym do zdalnego 

sterowania zaworami przemysùowymi. Dziaùanie (obrót 

90, 120, 135 lub 180) mo¿e byã aktywowany 

nastêpuj¹cymi metodami: 
 Bezpo�redni monta¿ zaworu elektromagnetycznego (5/2 

dla dwustronnego dziaùania, 3/2 dla powrotu 

sprê¿ynowego) do podù¹czeñ ci�nienia 2 i 4, 

podù¹czonych do linii zasilania i sterowania.  
 Przy sterowaniu z oddzielnej szafki sterowniczej poprzez 

podù¹czenie portów  2 i 4 z instalacj¹ sprê¿onego 

powietrza. 
 Standardowym obrotem (gdy port 4 jest pod ci�nieniem 

lub dla dziaùania sprê¿yny), jest obrót w kierunku 

zegarowym celem zamkniêcia. Gdy ci�nienie 

doprowadzone jest do portu 2, to otrzymuje siê obrót 

przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Mo¿na 

dostarczyã siùowniki Air Torque z ró¿nymi typami 

monta¿u/kierunku obrotu w zale¿no�ci od typu 

wymaganej pracy i/lub instalacji, patrz arkusze danych 
technicznych. 

 
 

FUNKCJA DWUSTRONNEGO DZIA£ANIA 

(STANDARDOWY OBRÓT TYPU �ST�) WIDOK Z GÓRY 

 

 
 
 
Powietrze doprowadzone do portu 2 przesuwa tùoki na zewn¹trz w kierunku 

pokryw koñcowych. 
Uzyskuje siê obrót przeciwny do kierunku wskazówek zegara. 
Powietrze wylotowe wychodzi z portu 4. 
 
......................................................................................... 

 

 
 
 

Powietrze doprowadzane do portu 4 przesuwa tùoki do wewn¹trz. 
Uzyskuje siê obrót zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 
Powietrze wylotowe wychodzi z portu 2. 

  

FUNKCJA JEDNOSTRONNEGO DZIA£ANIA 

(STANDARDOWY OBRÓT TYPU �ST�) WIDOK Z GÓRY 

 

 
 

Powietrze doprowadzane do portu �2� przesuwa tùoki w kierunku pokryw 

koñcowych siùownika i �ciska sprê¿yny. 
Uzyskuje siê obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

Powietrze wylotowe wychodzi z portu 4. 
 

................................................................................................ 

 

 
 

Spadek ci�nienia powietrza (awaria sprê¿. powietrza lub elektryczno�ci) na 

porcie �2� umo¿liwia sprê¿ynom przesuniêcie tùoków do wewn¹trz. 
Uzyskuje siê obrót zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 
Powietrze wylotowe wychodzi z Portu 2. 
 
 
5) INSTRUKCJA INSTALACJI SI£OWNIKA 

Siùownik Air Torque jest urz¹dzeniem pneumatycznym do 
zdalnego sterowania zaworami przemysùowymi. Siùownik ten 

bêdzie pracowaù przez obrót 90, 120, 135 i 180 
powoduj¹c otwieranie i zamykanie wielu typów zaworów o k¹t 

obrotu do 180. 
Wszystkie niezbêdne informacje do wùa�ciwej i bezpiecznej 

instalacji siùownika na zaworze to: 
wymiary, moment wyj�ciowy, ci�nienie zasilania, objêto�ã 

powietrza, regulacja skoku, czas pracy, temperatura robocza. 
Kierunek obrotu i ciê¿ar podane s¹ wyraênie na tabliczce 

siùownika, w katalogu i arkuszach danych technicznych. 
Przed przyst¹pieniem do instalacji prosimy przeczytaã 

wszystkie informacje techniczne. 

 5.1) Wa¿ne uwagi bezpieczeñstwa! 
 Z przyczyn bezpieczeñstwa, w ¿adnym momencie 

instalacji nie wolno doprowadzaã do siùownika ci�nienia, 

gdy¿ spowodowaã to mo¿e obra¿enia. 
 Podczas podù¹czania zasilania powietrzem wymagana 

jest wyj¹tkowa czysto�ã, tzn. gwint rurki podù¹czenia, 

zù¹czki i uszczelki musz¹ byã czyste. 
 Przy monta¿u akcesoriów na siùowniku montowaã je  

w taki sposób, aby kontrola awaryjna zaworu steruj¹cego 
 i górna czê�ã waùka napêdowego byùy ùatwo dostêpne,  
w razie konieczno�ci wykonania rêcznych operacji 

awaryjnych. 
 Przed zamontowaniem na zawór upewniã siê, ¿e siùownik 

i zawór s¹ wùa�ciwie wzglêdem siebie ustawione, 

zale¿nie od wymaganego kierunku obrotu. 
 W przypadku siùowników ze sprê¿yn¹ powrotn¹ 

zapewniã, aby niebezpieczne i/lub korozyjne substancje 

w �rodowisku roboczym nie dostaùy siê do komór 

wewnêtrznych poprzez zastosowanie odpowiednich 

filtrów i/lub zaworów steruj¹cych. 
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 Podczas instalacji i obsùugi wyj¹ã korki z podù¹czeñ po-

wietrza siùownika. Nale¿y chroniã podù¹czenia powietrza, 

które nie bêd¹ natychmiast u¿ywane. 
5.2 Interfejsy do sterowania siùownikiem i podù¹czenia, 

rysunek A: 
 

 
 
5.3 Monta¿ akcesoriów: zawory steruj¹ce i skrzynki 

wyù¹czników krañcowych, rysunek B: 
 

 
 
 Monta¿ zaworu steruj¹cego: 
 Przed zamontowaniem zaworu upewniã siê, ¿e siùownik 

znajduje siê w swoim normalnym poùo¿eniu (pozycja 

zamkniêta) z tùokami ustawionymi do wewn¹trz. 
 Monta¿ w przypadku typu obrotu standardowego �ST� 

(zgodnie z ruchem wskazówek zegara - pozycja 
zamkniêta): w zamkniêtym poùo¿eniu rowek na waùku 

napêdowym lub wskaêniku poùo¿enia 2 musi byã 

poziomo do osi wzdùu¿nej siùownika. 
 Zamocowaã zawór steruj¹cy 4 na siùowniku 3 za pomoc¹ 

dostarczonych wkrêtów (max. moment dokrêcenia � 
patrz tabela). 

 Monta¿ skrzynki rozdzielczej: 
 Zamocowaã skrzynkê wyù¹czników krañcowych 

i wspornik 1 na siùowniku 3 za pomoc¹ czterech 

 5.4) Monta¿ na zaworze, rysunek C: 
 Przed przyst¹pieniem do monta¿u siùownika na zaworze 

upewniã siê, ¿e po doprowadzeniu ci�nienia siùownik 

dziaùaã bêdzie we wùa�ciwym kierunku i zarówno siùownik 

jak i zawór maj¹ wùa�ciwe poùo¿enie. 

 
 
 Wa¿ne: Przy stosowaniu siùownika ze sprê¿yn¹ powrotn¹ do 

operacji zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo upewniã siê, ¿e w razie 

awarii zasilania elektrycznego lub sprê¿onego powietrza, 

kierunek obrotu jest wùa�ciwy dla danego zastosowania. 
 Zamontowaã siùownik 3 na zawór 5. Monta¿ siùownika na 

zaworze mo¿na wykonywaã dwoma sposobami: 
 Monta¿ bezpo�redni: Wùo¿yã trzonek zaworu 5 

bezpo�rednio w wewnêtrzne podù¹czenie siùownika 3 i 

skrêciã �rubami przez podkùadkê ISO zaworu (max. 

moment dokrêcenia � patrz tabela). 
 Monta¿ na wsporniku: zamontowaã wspornik 6 i ù¹cznik 7. 

Wspornik przykrêca siê do siùownika/zaworu ù¹cz¹c je razem. 

£¹cznik sùu¿y poù¹czeniu napêdu wyj�ciowego siùownika z 

trzonkiem zaworu (max. moment dokrêcenia � patrz tabela) 
 

 
 
6) INSTRUKCJA KONSERWACJI SPRZÆTU 

Poni¿ej AIR TORQUE dostarcza u¿ytkownikowi koñcowemu 

wszystkich niezbêdnych informacji na temat konserwacji 

sprzêtu. W normalnych warunkach, do wùa�ciwej pracy 

siùownik potrzebuje jedynie okresowej obserwacji. Okresow¹ 

obsùugê techniczn¹ (demonta¿, konserwacja i ponowny 

monta¿) siùowników AIR TORQUE mo¿e wykonywaã 

wyù¹cznie personel AIR TORQUE lub odpowiednio 

przeszkolony personel. W przypadku kontrowersji gwarancja 

produktu zostanie uniewa¿niona. 

Dostêpny jest zestaw czê�ci zamiennych do wymiany 

wszystkich uszczelnieñ i ùo¿ysk (czê�ci wskazane w 

tabeli), które mog¹ byã konieczne miêdzy 300.000 i 

1.000.000 cykli, zale¿nie od warunków pracy i otoczenia 

oraz wielko�ci siùownika. 

Tabela momentów dokrêcenia: 

ISO 5211/DIN 3337 
Zamocowanie siùownika zaworu 

 

VDI/VDE 3845 
Podù¹czenia ci�nienia 

 

VDI/VDE 3845 
Zamocowanie urz¹dzeñ pomocniczych 

 

Wskaênik poùo¿enia 

 



dostarczonych wkrêtów (max. moment dokrêcenia � 
patrz tabela). 
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6.1) RYSUNEK Z PONUMEROWANYMI CZÆÚCIAMI I ZALECANYMI CZÆÚCIAMI ZAPASOWYMI 
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CZÆÚÃ NR 

 
ILOÚÃ NA 

ZESPÓ£ 
UWAGA OPIS CZÆÚCI 

01 1 Nie dot. AT045U KRZYWKA OCTI-CAM (ukùad blokuj¹cy) 

02 2 Nie dot. AT045U WKRÆT OGRANICZAJ¥CY Z £BEM ZMNIEJSZONYM 

03 2 Nie dot. AT045U PODK£ADKA 

04 2 Nie dot. AT045U NAKRÆTKA (wkrêta ograniczaj¹cego) 

05* 2  £OÝYSKO (tylne tùoka) 

06* 1  £OÝYSKO (górne waùka zêbatego) 

07* 1  £OÝYSKO (dolne waùka zêbatego) 

08* 2 1 szt. dla modelu AT045U £OÝYSKO OPOROWE (waùka zêbatego) 

09* 2 Nie dot. AT801U KOREK 

09.1* 2  PIERÚCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY TYPU O-RING (dla ATU801U) 

10 1  PODK£ADKA OPOROWA (waùka zêbatego) 

11* 2 Nie dot. AT045U PIERÚCIEÑ USZCZELN. TYPU  O-RING (wkrêta ograniczaj¹cego) 

12 2 Nie dot. AT045U PROWADNICA T£OKA 

13 8/12/16 (A) WKRÆT  Z £BEM ZMNIEJSZONYM (pokrywy koñcowej) 

14* 2  PIERÚCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY TYPU O-RING (pokrywy koñcowej) 

15* 2  £OÝYSKO (gùowicy tùoka) 

16* 2  PIERÚCIEÑ USZCZELNIAJ¥CY TYPU O-RING (tùoka) 

17 min.5/max.12 dla AT101U  AT801U SPRÆÝYNA (kaseta) 

17.1  

max.2 dla AT045U 

max.4 dla AT051U 

Nie dot AT101U  AT801U SPRÆÝYNA (dla AT045U  AT051U) 

17.2 Nie dot AT101U  AT801U SPRÆÝYNA (dla AT045U  AT051U) 

17.3 Nie dot AT101U  AT801U SPRÆÝYNA (dla AT045U  AT051U) 

18 1  PIERÚCIEÑ SPRÆÝYNUJ¥CY (waùka zêbatego) 

19 1  WSKA�NIK PO£OÝENIA (dla AT045U  AT101U) 

19.0 1  PIERÚCIEÑ Z PODZIA£K¥ 

19.1 1 Nie dot. AT045U  AT101U WSKA�NIK PO£OÝENIA 

19.5 1 Nie dot. AT045U  AT101U ADAPTER GÓRNY 

19.6 2 Nie dot. AT045U  AT101U WKRÆT Z GNIAZDKIEM SZEÚCIOK¥TNYM (adaptera górnego) 

20* 1  PIERÚCIEÑ USZCZELN. TYPU O-RING (dolny waùka zêbatego) 

21* 1  PIERÚCIEÑ USZCZELN. TYPU O-RING (górny waùka zêbatego) 

30 2  POKRYWA KOÑCOWA 

39 1  WKRÆT Z £BEM ZMNIEJSZONYM 

40 2  T£OK 

41 1  TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA SI£OWNIKA 

42 2 Tylko dla AT045U, AT751U TABLICZKA POKRYWY KOÑCOWEJ 

43 1  CZOP (tylko na zamówienie) 

50 1  KORPUS 

60 1  WA£EK NAPÆDOWY 

60.1 1 tylko dla poziomu ochrony 
�E� i �F� 

INTEGRALNY WA£EK NAPÆDOWY 

65 1  WK£ADKA PLASTIKOWA 

 
* Zalecane CZÆÚCI ZAPASOWE dla okresowej obsùugi technicznej. 

Uwagi: A) 12 szt. dla modeli AT701U / AT75U, 16 szt. dla modeli AT801 
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6.2) DEMONTAÝ 

 Gdy do obsùugi technicznej potrzebny jest demonta¿, 

nale¿y najpierw zdemontowaã siùownik z zaworu. Przed 

wykonaniem jakiejkolwiek czynno�ci demonta¿u wa¿ne 

jest, aby sprawdziã, czy siùownik nie znajduje siê pod 

ci�nieniem. 
 Zawsze uwa¿aã i dwukrotnie sprawdzaã, czy porty 2 i 4 s¹ 

odpowietrzone i bez ¿adnych akcesoriów i/lub urz¹dzeñ. 

Gdy siùownik jest urz¹dzeniem ze sprê¿yn¹ powrotn¹, to 

przed demonta¿em upewniã siê, ¿e siùownik jest  
w bezpiecznej pozycji z tùokami przesuniêtymi caùkowicie 

do wewn¹trz. 
 
A) Demonta¿ wskaênika poùo¿enia i pier�cienia z 

podziaùk¹ (czê�ã nr 19, 19.0, 19.1), rysunek 01: 
 

 

 
 Zdj¹ã pier�cienie uszczelniaj¹ce typu O-ring (14) za 

pomoc¹ wkrêtaka. W razie wymiany czê�ci miêkkich 

wyrzuciã je. 
 Tylko dla siùowników z regulacj¹ 50% lub 100%: 

odkrêciã nakrêtkê 04R, zdj¹ã podkùadki 03R  
i pier�cienie uszczelniaj¹ce 11R. W razie wymiany 

czê�ci miêkkich wyrzuciã pier�cienie uszczelniaj¹ce. 
 
D) Demonta¿ tùoków (czê�ã nr 04), rysunek 04: 

 Przytrzymuj¹c korpus (50) w imadle lub podobnym 

urz¹dzeniu obracaã waùek napêdowy (60), a¿ do 

zwolnienia tùoków (40). Uwaga: do wyjmowania tùoków 

z korpusu nie nale¿y stosowaã sprê¿onego powietrza. 
 Zdj¹ã pier�cienie uszczelniaj¹ce typu O-ring (16) za 

pomoc¹ wkrêtaka. Zdj¹ã ùo¿ysko tùoka tylne (05)  
i ùo¿ysko gùowicy tùoka (15). 

 Przy wymianie wszystkich czê�ci miêkkich wyrzuciã te 

ùo¿yska. 

 
 
E) Demonta¿ waùka napêdowego (czê�ã nr 60), 

rysunek 05: 

 W razie potrzeby, za pomoc¹ wkrêtaka zdj¹ã pier�cieñ 

z podziaùk¹ (19.0), zdj¹ã pier�cieñ sprê¿ynuj¹cy (18) 

szczypcami do pier�cieni lub wkrêtakiem dla pier�cieni, 

zdj¹ã podkùadkê oporow¹ (10) i zewnêtrzne ùo¿ysko 

oporowe (08). Nacisn¹ã górê waùka napêdowego (60), 

a¿ czê�ciowo wyjdzie z doùu korpusu i umo¿liwi zdjêcie 

wewnêtrznego ùo¿yska oporowego (08) i krzywki octi-
cam (01), a nastêpnie wypchn¹ã caùkowicie waùek 

zêbaty (60) z korpusu. Je¿eli waùek zêbaty nie chce 

swobodnie wyj�ã, to delikatnie uderzaã plastikowym 

mùotkiem w górê waùka. 

 

 Je¿eli zainstalowany, to od-
krêciã wkrêt (39). 

 Zdj¹ã do góry wskaênik poùo-
¿enia (19 lub 19.1) z waùka. 

Konieczne mo¿e byã ostro¿ne 

podwa¿enie wkrêtakiem. 
 W razie potrzeby zdj¹ã pier�-

cieñ z podziaùk¹ (19.0) z korpu-
su. Konieczne mo¿e byã ostro-
¿ne podwa¿enie wkrêtakiem. 

 
 
 
 
 

 

 

B) Demonta¿ wkrêtów ograniczaj¹cych (czê�ã nr 02), 

rysunek 02: 

 

 

 Odkrêciã oba wkrêty ograni-
czj¹ce razem z nakrêtk¹ (04)  
i podkùadk¹ (03). 

 Zdj¹ã pier�cienie uszczelniaj¹ce 

typu ) O-ring (11) wkrêtów ogra-
niczaj¹cych i je¿eli wymieniamy 

wszystkie miêkkie czê�ci, to 

wyrzuciã je. 
 
 
 
  

 

C) Demonta¿ pokryw koñcowych (czê�ã nr 30), rysunek 03: 

 Demonta¿ pokryw koñcowych w przypadku siùowników ze 

sprê¿yn¹ powrotn¹ (w danym momencie demontowaã tylko 

jedn¹ pokrywê). 
 Odkrêcaã wkrêty pokrywy (13) w kolejno�ci pokazanej na 

rysunku 03, a¿ do uwolnienia pokryw od siùy sprê¿yn  
(w przypadku AT045U i AT051U 20-23 obrotów wkrêtów,  
w przypadku AT101U do AT801U 4-5 obrotów wkrêtów). 

 Nastêpnie, caùkowicie odkrêciã wkrêty i zdj¹ã pokrywê,  
i wyj¹ã sprê¿yny. 

 Je¿eli po powy¿szym odkrêceniu pokryw koñcowych nadal 

wystêpuje siùa od sprê¿yn, to mo¿e to wskazywaã, ¿e 

kaseta sprê¿yn jest uszkodzona lub ¿e tùoki nie s¹ 

caùkowicie w zamkniêtej pozycji i nale¿y zaprzestaã 

dalszego demonta¿u. Dalszy demonta¿ pokryw koñcowych 

mo¿e spowodowaã obra¿enia. 
 Demonta¿ pokryw koñcowych w przypadku siùowników 

dwustronnego dziaùania (w danym momencie demontowaã 
tylko jedn¹ pokrywê koñcow¹) 

 Odkrêcaã wkrêty pokrywy koñcowej (13) w kolejno�ci 

pokazanej na rysunku 03, a¿ do caùkowitego ich 

wykrêcenia i uwolnienia pokrywy. 
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 Zdj¹ã górne (06) i dolne (07) ùo¿ysko waùka zêbatego  

i górny (20) i dolny (21) pier�cieñ uszczelniaj¹cy typu O-
ring waùka zêbatego. 

 Je¿eli wymieniamy czê�ci miêkkie, to wyrzuciã ùo¿ysko 

(06) i (07), wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ podkùadkê oporow¹ 

(08) i pier�cienie uszczelniaj¹ce (20) i (21). 
 
 
 Wszystkie zdemontowane i niewymieniane na nowe 

czê�ci nale¿y wyczy�ciã i skontrolowaã pod k¹tem ich 

zu¿ycia i w razie potrzeby przed monta¿em wymieniã 

równie¿ korki (09). 
 
 
6.3)  MONTAÝ: 

 Przed monta¿em sprawdziã, czy: 
 wszystkie czê�ci s¹ dokùadnie wyczyszczone i s¹  

w dobrym stanie. 
 czê�ci zapasowe i stosowany �rodek smaruj¹cy nadaj¹ 

siê do temperatury pracy siùownika (patrz arkusze 

danych technicznych Air Torque). 
 Uwaga: w Air Torque dostêpne s¹ �rodki smaruj¹ce dla 

ró¿nych temperatur pracy (siùowniki standardowe, HT  
i LLT). 

 Úrodek smaruj¹cy Dow Corning typu Molykote® G-2003 
mo¿na stosowaã tylko dla siùowników �standardowych�, 

dla temperatury od -40C (-40F) do +80C (+176F). 
 
A)  Monta¿ waùka napêdowego (czê�ã nr 60), rysunki 06, 

07 i 07A: 

 

 

 
 
 Zaùo¿yã ùo¿ysko oporowe (08), podkùadkê oporow¹ (10), 

a nastêpnie przy u¿yciu szczypiec do pier�cieni lub 

wkrêtaka do pier�cieni zewnêtrzny pier�cieñ 

sprê¿ynuj¹cy (18). 
 
B) Monta¿ tùoków (czê�ã nr 40), rysunki 08, 09, 10 i 11: 

 Nasmarowaã i zainstalowaã pier�cienie uszczelniaj¹ce 

(16), ùo¿ysko tylne tùoka (05) i ùo¿ysko gùowicy tùoka (15). 
 Nasmarowaã wewnêtrzn¹ powierzchniê korpusu (50)  

i zêby zêbatki tùoka (40). 
 Wùo¿yã wewnêtrzne podù¹czenie waùka napêdowego (60) 

we wùa�ciwie ustawiony ù¹cznik. 
 Sprawdziã, czy krzywka octi-cam znajduje siê we 

wùa�ciwej pozycji jak pokazano na rysunku 09. 
 

 
 
 W przypadku monta¿u standardowego obrotu �ST� 

(zegarowo celem zamkniêcia) obróciã korpus (50) okoùo 

40-45 zgodnie ze wskazówkami zegara patrz¹c od góry, 

patrz rysunek 10. 
 

 
 
 Wùo¿yã i jednocze�nie wciskaã dwa tùoki (40) w korpus 

(50) do zazêbienia siê tùoków, a nastêpnie obracaã 

korpus w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara, patrz¹c od góry, a¿ do zakoñczenia skoku. 
 Upewniã siê, ¿e przy caùkowicie zamkniêtych tùokach 

otrzymany obrót wzglêdem osi korpusu wynosi okoùo 

 Zainstalowaã górne (06) i 

dolne (07) ùo¿ysko, 

nasmarowaã i zaùo¿yã dolny 

(20) i górny (21) pier�cieñ 

uszczelniaj¹cy waùka 

zêbatego. 
 Posmarowaã zewnêtrzn¹ 

powierzchniê waùka napê-
dowego, patrz rysunek 06. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 Wùo¿yã czê�ciowo waùek napêdowy (60) w korpus (50), 

zainstalowaã krzywkê octi-cam (01) w prawidùowej 

pozycji (dla zespoùu standardowego lub blokady), patrz 

rysunek 07 i 07A, wzglêdem doùu i góry waùka 

napêdowego i obrotu siùownika przy doprowadzeniu 
zasilania. Zainstalowaã wewnêtrzne ùo¿ysko oporowe 

(08). Wùo¿yã waùek napêdowy caùkowicie w korpus. 
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 0 dla modeli AT051UAT801U (0,5 ponad 0 dla 

AT045U) i ¿e wymiar A po obu stronach jest taki sam, 
patrz rysunek 11. 

 
C) Monta¿ pokryw koñcowych (czê�ã nr 30), rysunki 12, 

13 i 14: 

 W danym momencie montowaã tylko jedn¹ pokrywê 

koñcow¹. 
 Posmarowaã korpus. 
 W przypadku siùowników ze sprê¿yn¹ powrotn¹ wùo¿yã 

sprê¿yny w ka¿d¹ pokrywê koñcow¹ zgodnie z ¿¹dan¹ 

konfiguracj¹, patrz rysunek 12 i odno�ne tabele.  
W przypadku modeli AT101UAT801U wùo¿yã kasety 

sprê¿yn jak pokazano na rysunku 13. 

 
KONFIGURACJA ZESPO£U SPRÆÝYNY 

 

Konfiguracja AT045U: 

 
 

Zespóù sprê¿yn 

Strona B Strona A 

ATU045U 

Typ sprê¿yny 

ATU045U 

Typ sprê¿yny 

S1-1 1 (zielony) 1 (zielony) 
S1-2 1 (zielony) 2 (czerwony) 
S2-2 2 (czerwony) 2 (czerwony) 
S2-3 2 (czerwony) 3 (czarny) 
S3-3 3 (czarny) 3 (czarny) 

 

 Konfiguracja AT051U: 

 
 

Zespóù 

sprê¿yn 

Strona B Strona A 
ATU051U 

Typ 

sprê¿yny 

wewnêtrznej 

ATU051U 

Typ 

sprê¿yny 

zewnêtrznej 

ATU051U 

Typ 

sprê¿yny 

wewnêtrznej 

ATU051U 

Typ 

sprê¿yny 

zewnêtrznej 
S1 1 (zielony) ------ ------ 2 (czarny) 
S2 ------ 2 (czarny) ------ 2 (czarny) 
S3 ------ 2 (czarny) ------ 3 (czerwony) 
S4 ------ 3 (czerwony) ------ 3 (czerwony) 
S5 ------ 3 (czerwony) 1 (zielony) 2 (czarny) 
S6 1 (zielony) 2 (czarny) 1 (zielony) 2 (czarny) 
S7 1 (zielony) 2 (czarny) 1 (zielony) 3 (czerwony) 
S8 1 (zielony) 3 (czerwony) 1 (zielony) 3 (czerwony) 

 

 
 

 Wùo¿yã pier�cieñ uszczelniaj¹cy pokrywy koñcowej (14) 

w rowek na obu pokrywach. 
 

 
 
 Zaùo¿yã pokrywy koñcowe na korpus (50) sprawdzaj¹c, 

czy pier�cieñ uszczelniaj¹cy pozostaje w rowku. 
 W przypadku tylko siùowników z 50% lub 100% regulacj¹ 

skoku upewniã siê, ¿e wkrêty regulacyjne 221G/222G s¹ 

caùkowicie wkrêcone w pokrywê koñcow¹. 
 Wùo¿yã wkrêty (13) i dokrêciã ka¿dy tylko czê�ciowo. 

Dokrêciã kompletnie wykonuj¹c 1-2 obrotów dla ka¿dego 

wkrêtu w kolejno�ci pokazanej na rysunku a¿ do 

zakoñczenia dokrêcania. Odno�nie momentu dokrêcenia 

wkrêta patrz tabela. 
 
D) Monta¿ wkrêtów ograniczaj¹cych (czê�ã 020  

i regulacja skoku dla modeli AT051UAT801U, 

rysunki 15 i 16: 

 Zainstalowaã nakrêtkê (04), podkùadkê (03) i pier�cieñ 

uszczelniaj¹cy (11) na oba wkrêty ograniczaj¹ce (02). 
 Wkrêciã wkrêty ograniczaj¹ce (02) w korpus. 
 Regulacja skoku dla siùowników z obrotem/monta¿em 

standardowego typu �ST� (zegarowo celem zamkniêcia). 
 
 

Strona A 

Strona B 

Strona B Strona A 
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 Regulacja skoku w poùo¿eniu zamkniêtym: z siùownikiem 

w poùo¿eniu zamkniêtym 0 wkrêcaã lub wykrêcaã prawy 

wkrêt ograniczaj¹cy (patrz¹c z góry), do chwili uzyskania 

¿¹danej pozycji blokady. Nastêpnie, dokrêciã nakrêtkê 

regulacji blokady (04) do jej zablokowania. 
 Regulacja skoku w poùo¿eniu otwartym: z siùownikiem w 

poùo¿eniu otwartym 90 wkrêcaã lub wykrêcaã lewy wkrêt 

ograniczaj¹cy (patrz¹c od góry), a¿ do uzyskania 

¿¹danej pozycji blokady. Nastêpnie, dokrêciã nakrêtkê 

regulacji blokady (04) do jej zablokowania. 
 W przypadku siùowników ze sprê¿yn¹ powrotn¹ mo¿e 

byã niezbêdne wykonanie prób obrotu celem 

zweryfikowania wùa�ciwej regulacji skoku w poùo¿eniu 

otwartym. 
 W przypadku tylko siùowników z regulacj¹ 50% lub 100% 

zainstalowaã wkrêty regulacyjne pokrywy koñcowej 

221G/222G, pier�cienie uszczelniaj¹ce 11R, podkùadki 

03R i nakrêtki 04R. Aby regulowaã skok w poùo¿eniu 

otwartym: z siùownikiem w czê�ciowo lub caùkowicie 

otwartym poùo¿eniu wkrêcaã lub wykrêcaã wkrêt 

regulacyjny pokrywy koñcowej 221G/222G do chwili 

uzyskania ¿¹danej pozycji. Wa¿ne jest, aby oba wkrêty 

regulacyjne pokryw koñcowych byùy w kontakcie  
z tùokami. Nastêpnie, zablokowaã (dokrêciã) nakrêtki 

04R. 
 

 
 
E) Monta¿ pier�cienia z podziaùk¹ i wskaênika poùo¿enia 

(czê�ã nr 19, 19.0, 19.1) rysunki 17, 18 i 19: 

 Zaùo¿yã pier�cieñ z podziaùk¹ (19.0) na korpus. 
 W razie potrzeby, wùa�ciwie ustawiã �adapter górny� 

(19.5) i zablokowaã go odpowiednimi wkrêtami (19.6). 
 Wùo¿yã wskaênik (19 lub 19.1) upewniaj¹c siê, ¿e 

wskazuje wùa�ciwe poùo¿enie siùownika. 
 Po zmontowaniu wkrêciã wkrêt wskaênika (39). 
 

 

 
 

7) INSTRUKCJE PRZECHOWYWANIA 

Je¿eli siùownik nie bêdzie od razu u¿ywany, to przy 

przechowywaniu nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych 

ostrze¿eñ: 
 Siùownik przechowywaã w czystym i suchym 

�rodowisku i temperaturze miêdzy -20C (-4F) i +40C 
(+104F). 

 Zaleca siê, aby siùownik przechowywaã w jego 

oryginalnym opakowaniu. 
 Nie usuwaã plastikowych korków z portów zasilania 

powietrzem. 
 
8) PODNOSZENIE I PRZENOSZENIE 

Zaleca siê, aby siùowniki podnosiã za pomoc¹ wùa�ciwych, 

odpowiednich i dopuszczalnych systemów w stosunku do 

ciê¿aru siùownika i z przestrzeganiem przepisów 

bezpieczeñstwa pracy. Ciê¿ar siùowników podano w 

katalogu Air Torque i w zwi¹zanych z nimi arkuszach 

danych technicznych. 
Podczas podnoszenia i przenoszenia siùowników zaleca siê 

unikaã zderzeñ i/lub przypadkowych upadków, aby unikn¹ã 

nienaprawialnych uszkodzeñ i naruszenia funkcjonalno�ci 

siùowników. 
Odno�nie informacji i arkuszy danych technicznych 

kontaktowaã siê z Air Torque. 
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SERWIS SI£OWNIKÓW W POLSCE 
 
 
 

1. ARAPNEUMATIK L.T.M. Ko�cielniak Sp. J. 

ul. Wy�cigowa 38 
53 � 012 Wrocùaw 
e-mail: ara@arapneumatik.pl 
tel. +48 71 364 72 82 
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