
Quick-closing
Pull release cord (G) to disengage rail
hook (F).

Szybkie zamknięcie awaryjne
Poprzez pociągnięcie linki zrywającej (G)
wyczepić hak z szyny.

Instructions for operation Instrukcja obsługi Betriebsanweisung

Zamarzanie zaworu
Jeżeli zawór ulegnie zamarznięciu i mimo
podgrzewania (wyklucza się pogrzewanie
otwartym płomieniem) nie można go
otworzyć to wówczas należy odblokować
zawór w/g punktów 1-3, dżwignię awaryjną
(R) przesunąć do góry, aż do dotknięcia
zderzaka oraz pokręcać śrubę odciskową (Q)
w prawo przesuwając ją z dołu w kierunku
dżwigni (R).
Po otwarciu się zaworu, dżwignia (R)
przesuwa się automatycznie z powrotem
do swojej pozycji wyjściowej.
Śrubę odciskową (Q) należy pokręcić z
powrotem do pozycji wyjściowej.

Freezing
If the bottom valve is frozen and cannot be
opened inspite of warming-up (Do not use
open flame) proceed as indicated under 1
to 3. Then push emergency-operating lever
(R) upward against stop and turn jacking
screw (Q)  from below against lever (R)
turning clockwise.
Lever (R) slides automatically back into the
original position once the valve is open.
Turn back jacking screw (Q).

Vereisung
Wenn das Bodenventil eingefroren ist und trotz
Erwärmung (keine offene Flamme verwen-
den) nicht geöffnet werden kann. Nach Punkt
1.-3. entriegeln. Notbetätigungshebel (R) 
nach oben gegen den Anschlag kippen und die
Abdrückschraube (Q) rechtsdrehend von unten
gegen den Hebel (R) schrauben.
Der Hebel (R) geht nach dem Öffnen des
Ventils automatisch in seine Ausgangsstellung
zurück.
Abdrückschraube (Q) zurückschrauben.

Napełnianie i opróżnianie
1. Podłączyć przewody przeładunkowe

do zaworów bocznych (D i E). 
2. Usunąć plombę i otworzyć skrzynkę.
3. Pociągnąć do przodu dżwignię blo-

kującą (C) i skręcić ją nad krawędzią
skrzynki pokonując naciąg sprężyny,
aż do zazębienia z zapadką (P).  

4. Hak szynowy (F) zaczepić na szynie i
podłączyć go z drugiej strony do
pierścienia (J) linki napinającej.

5. Przyczepić linkę zrywającą (G).
6. Otworzyć boczne zawory odcinające

(D i E).
7. Po napełnieniu lub opróżnieniu

cysterny zamknąć boczne zawory
odcinające (D i E).

8. Odczepić hak szynowy (F). 
9. Wyczepić dżwignię blokującą (C) oraz

skręcić ją nad krawędzią skrzynki i
wsunąć do skrzynki do pozycji
wyjściowej. Zamknąć pokrywę
skrzynki (O) i zaplombować.

Loading or Unloading 
1. Connect loading or unloading lines to

shut-off valves (D and E).
2. Remove seal and open cover of case

for unlocking device.
3. Pull out  unlocking handle (C) rotate

against spring pressure beyond edge
of case and let it snap into the
grooves (P) provided in the case.     

4. Engage rail hook (F) in ring (J) and
to the rail.

5. Connect quick-release cord (G).
6. Open shut-off valves (D and E).        
7. After loading or unloading close

shut-off valves (D and E).       
8. Disengage rail hook (F).     
9. Release unlocking handle (C) rotate

into original position and let it slide
back into case. Close cover (O) and
seal.        

Füllen und Entleeren
1. Verbindungsleitungen an die Ventile

(D und E) anschließen.
2. Plombe entfernen und Kasten öffnen.
3. Entriegelungsknebel (C) heraus-

ziehen, unter Federbelastung über
den Kastenrand drehen und in
die Kerben (P) am Kastenrand
einrasten lassen. 

4. Schienenhaken (F) in Ring (J) und
in die Schiene einhängen.

5. Zugseil (G) anschließen.
6. Absperrventile (D und E) öffnen.
7. Nach dem Füllen bzw. Entleeren die

Absperrventile (D und E) schließen.
8. Schienenhaken (F) aushängen. 
9. Entriegelungsknebel (C) gegen den

Federdruck vom Kastenrand
abheben und nach dem Verdrehen
in den Kasten zurückgleiten lassen.
Abdeckplatte (O) schließen und
verplomben.
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Schnellschluß
Durch Zug am Seil (G) Haken (F) aus-
lösen.
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