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Montageanweisung
Installation Instructions
Notice d’installation
Istruzioni per il montaggio

Instrukcja montażu
Инструкция по монтажу
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Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch 
unterwiesene Personen dürfen die im Folgen-
den beschriebenen Arbeiten ausführen.

Electric current! Danger to life!
Only skilled or instructed persons may carry out the 
following operations.

Tension électrique dangereuse !
Seules les personnes qualifiées et averties doivent 
exécuter les travaux ci-après.

Tensione elettrica: Pericolo di morte!
Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire 
le operazioni di seguito riportate.

Prąd elektryczny! Zagrożenie życia!
Poniższe czynności mogą być wykonywane 
tylko przez przeszkolony personel.

Электрический ток! Опасно для жизни!
Только специалисты или проинструктированные 
лица могут выполнять следующие операции.

NZM1(-4)-XKS
NZM1(-4)-XKSA
NZM1(-4)-XKA

-NA
-CNA
(Wersja UL/CSA)

Zestawy przyłączeniowe dla wyłączników kompaktowych NZM1...

Vorsicht!
Für die Durchführung der beschriebenen Arbeiten kann das Entfernen oder der 
Austausch von Teilen notwendig sein.
Bitte alle Installations-Anweisungen beachten, um die erforderlichen Luft- und 
Kriechstrecken nach dem Zusammenbau zu gewährleisten.

Uwaga!
Podczas montażu konieczne może być usunięcie lub wymiana pewnych 
elementów.
W celu poprawnego montażu i zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego  
należy przestrzegać informacji zawartych w instrukcji instalowania. 
Осторожно!
При проведении описанных процедур может возникнуть необходимость 
демонтировать или заменить детали.
Для обеспечения надлежащих зазоров и вывода тока утечки,  соблюдайте 
все инструкции по монтажу.

Caution!
The removal or exchange of parts during mounting may become necessary. 
Refer to installation instructions for proper assembly and to maintain electrical
clearances.
Attention !
L’enlèvement où l’échange de certaines pièces pendant le montage est parfois
nécessaire.
Consultez l’instruction d’assemblage pour assurer une installation conforme aux
normes.
Attenzione!
Per l'esecuzione degli interventi descritti potrebbe essere necessaria la rimozione o 
sostituzione di alcuni pezzi. 
Attenersi alle istruzioni d'installazione per garantire dopo l'assemblaggio le vie di dis-
persione necessarie.

Usunięcie zacisku X K C z wyłącznika NZM1

Usunięcie zacisku XKC tak, jak pokazano powyżej,
umożliwi zamontowanie zestawów przyłączeniowych
typu XKS, XKA.

We wszystkich przypadkach należy zainstalowaćæ
osłonę zacisków i izolacyjną płytę montażową.
Element NZM1-XKSA zapewnia utrzymanie
właściwych odległości. Patrz rysunki poniżej.

ON

Trip

OFF
OFF

ON

Trip

OFF

pchnij

Przegroda (na rysunku wyszarzona) jest zamocowana mocno w rowkach na górze i dole wyłącznika
i musi zostać usunięta dla zainstalowania przyłączy NZM1-XKA i - XKS.
Aby usunąćæ:
Wcisnąć i pchnąćæod tyłu wyłącznika lub zastosować odpowiednie narzędzie, delikatnie stukajac z każdej strony
przegrody, aby ułatwić jej wyciagnięcie.
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NZM1(-4)-XKS
NZM1(-4)-XKSA

(Podkładki przyłączeniowe)

 

NZM1(-4)-XKA
NZM1(-4)-XKSA 

NZM1(-4)-XKSA
(Osłona zacisków i płyta izolacyjna)
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9 Nm,  80 lb-in

We wszystkich przypadkach należy 
zainstalować osłonę zacisków i płytę
montażową izolacyjną. Element NZM1-XKSA
zapewnia utrzymanie właściwych odległości
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tylko Cu, amperaż dla 75 C.

mm

a F 10
b F 16
c F 7 (2 x 3.5)
o 6.5

Cu 1 x 10 – 70 mm2

2 x 6 – 25 mm2

Al 1 x 10 – 35 mm2

2 x 10 – 35 mm2

1 x AWG 12 – 1 x AWG 2/0

n = Anzahl der Pressungen
n = Number of crimps
n = Nombre de sertissages
n = Numero delle crimpature
n = Liczba zagięć
n = Число прессований

n = 2
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5 mm
15 Nm
133 lb-in
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4 mm
9 Nm,  80 lb-in

Steuerleitungsanschluss
Control circuit terminal
Borne pour conducteur de commande
Collegamento cavo di comando
Przyłącze obwodu sterowniczego
Присоединение к линии управления

Tylko Cu

1 x 0.75 – 2.5 mm2 1.2 Nm
2 x 0.75 – 1.5 mm2 11 lb-in

1 x AWG 18 – 14

Tylko Cu, amperaż dla 75C

Cu 1 x 16 – 95 mm2

Al 1 x 16 – 95 mm2

1 x AWG 3/0 – 6
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We wszystkich przypadkach należy
zainstalować osłonę zacisków i płytę
izolacyjną montażową. Element NZM1-X KSA
zapewnia utrzymanie właściwych odległości.
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