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Panel kontrolny - 600-CPLC
Control panel - 600-CPLC

Sposób zamawiania / How to order
Panel kontrolny standardowy
Standard control panel 600-CPLC 01
Panel kontrolny z zaworem bezp. SD
Control panel with rupture disc SD 600-CPLC 02 lub 03

Dane techniczne / Technical data
Zakres ciśnienia / Pressure range:
Temperatura pracy / Operating temperature:

0 - 600 bar
0º- 80ºC

Panel kontrolny  600-CPLC _ _ umożliwia:

Stałe monitorowanie  ciśnienia  w jednej lub kilku •	
sprężynach gazowych.

Łatwą obsługę podczas procesu tłoczenia,  bez •	
konieczności otwierania narzędzia  i manipulacji  przy 
sprężynach.

Zapewnienie jednolitego ciśnienia w całym systemie.•	

Równoczesną zmianę ciśnienia wszystkich połączonych •	
sprężyn gazowych.

Napełnianie i opróżnianie instalacji.•	

Panel wyposażony jest w:
- 4 wyjścia z gwintem G1/8”
- 1 przyłącze do napełniania z szybkozłączką QCM 1/4
- 1 zawór spustowy VD 14
- 1 manometr MN-14-600-40
- model 600-CPLC 02 posiada zawór bezp.  SD 517 bar
- model 600-CPLC 03 posiada zawór bezp.  SD 360 bar

Wyposażenie dodatkowe:
Czujnik ciśnienia SPS 1/8 - umożliwiający automatyczny 
monitoring instalacji azotowej (str. H/266)

The control panel 600-CPLC _ _ allows you to:

Monitor constantly the pressure of one or more gas •	
springs from outside the die.

Easy maintenance tasks during stamping •	
process, avoiding the tool opening and gas spring 
manipulation.

Ensure uniform pressure in the whole system.•	

Adjust the pressure of all the gas springs •	
connected.

Filling or draining the system.•	

This model is supplied with:
- 4 outlets for connection G1/8”
- 1 filling port with quick coupling QCM 1/4
- 1 unloading valve VD 14
- 1 gauge MN-14-600-40
- model 400-CPLC 02  has rupture disc SD 517 bar
- model 400-CPLC 02  has rupture disc SD 360 bar

Additional equipment:
Pressure sensor SPS 1/8 - allows automatic control 
of piping circuits (page H/266)

600-CPLC _ _ 
Panel kontrolny 1/8”
Control panel 1/8”
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VD 14 zawór spustowy
VD 14 unloading valve

QCM 1/4 szybkozłącze
QCM 1/4 quickcoupling

SD 517 / SD 360 
Zawór bezpieczeństwa (opcja)
Rupture disc (optional)

* 4 x G1/8” wyjścia pod zawór
* 4 x G1/8” outlets for valve

MN-14-600-40

SD 517
SD 360

OPCJA / OPTIONAL

Zawór bezpieczeństwa 517 bar / 360 bar
Rupture disc 517 bar / 360 bar
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Panel kontrolny - 600-CLTO
Control panel - 600-CLTO

Sposób zamawiania / How to order

Panel kontrolny z zaworem bezp.  SD517
Control panel with rupture disc SD517 600-CPTO 01

Dane techniczne / Technical data

Zakres ciśnienia / Pressure range:
Temperatura pracy / Operating temperature:

0 - 600 bar
0º- 80ºC

Panel kontrolny  600-CLTO _ _  umożliwia:

Stałe monitorowanie  ciśnienia  w jednej lub kilku •	
sprężynach gazowych.

Łatwą obsługę podczas procesu tłoczenia,  bez •	
konieczności otwierania narzędzia  i manipulacji  przy 
sprężynach.

Zapewnienie jednolitego ciśnienia w całym systemie.•	

Równoczesną zmianę ciśnienia wszystkich połączonych •	
sprężyn gazowych.

Napełnianie i opróżnianie instalacji.•	

Panel wyposażony jest w:
- 3 wyjścia z gwintem G1/8”
- 1 przyłącze do napełniania z szybkozłączką QCM 1/4
- 1 zawór spustowy VD 14
- 1 manometr MN-14-600-62
- 1 zawór SKK-L 12R
- 1 zawór bezpieczeństwa SD 517 bar

Wyposażenie dodatkowe:
Czujnik ciśnienia SPS 1/8 - umożliwiający automatyczny 
monitoring instalacji azotowej (str. H/266)

The control panel 600-CLTO_ _  allows you to:

Monitor constantly the pressure of one or more gas •	
springs from outside the die.

Easy maintenance tasks during stamping •	
process, avoiding the tool opening and gas spring 
manipulation.

Ensure uniform pressure in the whole system.•	

Adjust the pressure of all the gas springs •	
connected.

Filling or draining the system.•	

This model is supplied with:
- 3 outlets for connection G1/8”
- 1 filling port with quick coupling QCM 1/4
- 1 unloading valve VD 14
- 1 gauge MN-14-600-62
- 1 valve SKK-L 12R
- 1 rupture disc SD 517 bar

Additional equipment:
Pressure sensor SPS 1/8 - allows automatic control 
of piping circuits (page H/266)

600-CPTO_ _
Panel kontrolny 1/8”
Control panel 1/8”

VD 14 zawór spustowy
VD 14 unloading valve

QCM 1/4 szybkozłącze
QCM 1/4 quickcoupling

SD 517 zawór bezpieczeństwa
SD 517 rupture disc

SKK-L 12R zawór
SKK-L 12R valve
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* 3 x G1/8” wyjścia pod zawór
* 3 x G1/8” outlets for valve

MN-14-600-62

SD 517

STANDARD / STANDARD

Zawór bezpieczeństwa 517 bar
Rupture disc 517 bar
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Panel kontrolny - 600-CPFI
Control panel - 600-CPFI

Sposób zamawiania / How to order
Panel kontrolny standardowy
Standard control panel 600-CPFI 01
Panel kontrolny z zaworem SD 517
Control panel with rupture disc SD 517 600-CPFI 02

Dane techniczne / Technical data

Zakres ciśnienia / Pressure range:
Temperatura pracy / Operating temperature:

0 - 600 bar
0º - 100ºC

Panel kontrolny 600-CPFI_ _ umożliwia:

Stałe monitorowanie  ciśnienia  w jednej lub kilku •	
sprężynach gazowych.

Łatwą obsługę podczas procesu tłoczenia,  bez •	
konieczności otwierania narzędzia  i manipulacji  przy 
sprężynach.

Zapewnienie jednolitego ciśnienia w całym systemie.•	

Równoczesną zmianę ciśnienia wszystkich połączonych •	
sprężyn gazowych.

Napełnianie i opróżnianie instalacji.•	

Panel wyposażony jest w:
- 2 wyjścia z gwintem G1/8”
- 1 przyłącze do napełniania z szybkozłączką QDM 1/8
- 1 manometr MN-14-600-62
- model 600-CPFI 02 posiada zaworem bezp.  SD 517 bar

Wyposażenie dodatkowe:
Czujnik ciśnienia SPS 1/8 - umożliwiający automatyczny 
monitoring instalacji azotowej (str. H/266)

The control panel 600-CPFI_ _ allows you to:

Monitor constantly the pressure of one or more gas •	
springs from outside the die.

Easy maintenance tasks during stamping •	
process, avoiding the tool opening and gas spring 
manipulation.

Ensure uniform pressure in the whole system.•	

Adjust the pressure of all the gas springs •	
connected.

Filling or draining the system.•	

This model is supplied with:
- 2 outlets for connection G1/8”
- 1 filling port with quick coupling QDM 1/8
- 1 gauge MN-14-600-62
- model 600-CPFI 02 has rupture disc SD 517 bar

Additional equipment:
Pressure sensor SPS 1/8 - allows automatic control 
of piping circuits (page H/266)

600-CPFI_ _
Panel kontrolny 1/8”
Control panel 1/8”

QDM 1/8 szybkozłącze
QDM 1/8 quickcoupling

* 2 x G1/8” wyjścia pod zawór
* 2 x G1/8” outlets for valve
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VD 14 zawór spustowy
VD 14 unloading valve

MN-14-600-62

SD 517 zawór bezpieczeństwa (opcja)
SD 517 rupture disc (optional)

SD 517

OPCJA / OPTIONAL

Zawór bezpieczeństwa 517 bar
Rupture disc 517 bar
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Panel kontrolny - 600-CPGM
Control panel - 600-CPGM

Sposób zamawiania / How to order
Panel kontrolny standardowy
Standard control panel 600-CPGM 01
Panel kontrolny z zaworem SD 360
Control panel with rupture disc SD 360 600-CPGM 02

Dane techniczne / Technical data

Zakres ciśnienia / Pressure range:
Temperatura pracy / Operating temperature:

0 - 600 bar
0º- 80ºC

Panel kontrolny  600-CPGM _ _  umożliwia:

Stałe monitorowanie  ciśnienia  w jednej lub kilku •	
sprężynach gazowych.

Łatwą obsługę podczas procesu tłoczenia,  bez •	
konieczności otwierania narzędzia  i manipulacji  przy 
sprężynach.

Zapewnienie jednolitego ciśnienia w całym systemie.•	

Równoczesną zmianę ciśnienia wszystkich połączonych •	
sprężyn gazowych.

Napełnianie i opróżnianie instalacji.•	

Panel wyposażony jest w:
- 3 wyjścia z gwintem G1/8”
- 1 przyłącze do napełniania z szybkozłączką QCM 1/4
- 1 zawór spustowy VD 14
- 1 manometr MN-14-600-40
- model 600-CPGM 02 posiada zawór bezp.  SD 360 bar

Wyposażenie dodatkowe:
Czujnik ciśnienia SPS 1/8 - umożliwiający automatyczny 
monitoring instalacji azotowej (str. H/266)

The control panel 600-CPGM_ _  allows you to:

Monitor constantly the pressure of one or more gas •	
springs from outside the die.

Easy maintenance tasks during stamping •	
process, avoiding the tool opening and gas spring 
manipulation.

Ensure uniform pressure in the whole system.•	

Adjust the pressure of all the gas springs •	
connected.

Filling or draining the system.•	

This model is supplied with:
- 3 outlets for connection G1/8”
- 1 filling port with quick coupling QCM 1/4
- 1 unloading valve VD 14
- 1 gauge MN-14-600-40
- model 600-CPGM 02 has rupture disc SD 360 bar

Additional equipment:
Pressure sensor SPS 1/8 - allows automatic control 
of piping circuits (page H/266)

600-CPGM_ _
Panel kontrolny 1/8”
Control panel 1/8”

VD 14 zawór spustowy
VD 14 unloading valve

QCM 1/4 szybkozłącze
QCM 1/4 quickcoupling SD 360 zawór bezpieczeństwa

SD 360 rupture disc

* 3 x G1/8” wyjścia pod zawór
* 3 x G1/8” outlets for valve

MN-14-600-40

SD 360

OPCJA / OPTIONAL

Zawór bezpieczeństwa 360 bar
Rupture disc 360 bar



H/264

126

2 x Ø7
106

7

40

23

80

45

50

30
12

16 19 19 19 19

7
* * * * *

* * * *

* * * * *

* *

Panel kontrolny  600 CPM6_ _ umożliwia:

Stałe monitorowanie  ciśnienia  w jednej lub kilku •	
sprężynach gazowych.

Łatwą obsługę podczas procesu tłoczenia,  bez •	
konieczności otwierania narzędzia  i manipulacji  przy 
sprężynach.

Zapewnienie jednolitego ciśnienia w całym systemie.•	

Równoczesną zmianę ciśnienia wszystkich połączonych •	
sprężyn gazowych.

Napełnianie i opróżnianie instalacji.•	

Panel wyposażony jest w:
- 16 wyjść z gwintem M6
- 1 przyłącze do napełniania z szybkozłączką QCM 1/4
- 1 zawór spustowy VD14
- 1 manometr MN-14-600-40
- model 600-CPM6 02 posiada zawór bezp.  SD 360 bar

Wyposażenie dodatkowe:
Czujnik ciśnienia SPS - umożliwiający automatyczny 
monitoring instalacji azotowej (str. H/266)

The control panel 600 CPM6_ _ allows you to:

Monitor constantly the pressure of one or more gas •	
springs from outside the die.

Easy maintenance tasks during stamping •	
process, avoiding the tool opening and gas spring 
manipulation.

Ensure uniform pressure in the whole system.•	

Adjust the pressure of all the gas springs •	
connected.

Filling or draining the system.•	

This model is supplied with:
- 16 outlets for connection M6
- 1 filling port with quick coupling QCM 1/4
- 1 unloading valve CD14
- 1 gauge MN-14-600-40
- model 600-CPM6 02 has rupture disc SD 360 bar

Additional equipment:
Pressure sensor SPS - allows automatic control 
of piping circuits (page H/264)

600 CPM6_ _
Panel kontrolny M6
Control panel M6

Panel kontrolny - 600-CPM6
Control panel - 600-CPM6

VD 14 zawór spustowy
VD 14 unloading valve

QCM 1/4 szybkozłącze
QCM 1/4 quickcoupling

SD 360 zawór bezpieczeństwa (opcja)
SD 360 rupture disc (optional)

* 16 x M6 wyjścia pod zawór KRM6
* 16 x M6 outlets for KRM6 valve

MN-14-600-40

Sposób zamawiania / How to order
Panel kontrolny standardowy
Standard control panel 600-CPM6 01
Panel kontrolny z zaworem SD360
Control panel with rupture disc SD360 600-CPM6 02

Dane techniczne / Technical data

Zakres ciśnienia / Pressure range:
Temperatura pracy / Operating temperature:

0 - 400 bar
0º- 100ºC

SD 360

OPCJA / OPTIONAL

Zawór bezpieczeństwa 360 bar
Rupture disc 360 bar


