
09/09 AWA1230-2435 Ważne od września 2009

Kasety do wyłączników powietrznych 
IZM32, IZM40, IZM63
Montaż zestawu kodującego kasety

 OSTRZEŻENIE
1.   TylkO pERSONEl wykwalIfIkOwaNy 

Z dZIEdZINy ElEkTROTEchNIkI, ZaZNajOmIONy 
ZE SpRZęTEm, jEgO ObSługą I mOŻlIwymI 
ZagROŻENIamI, mOŻE być dOpuSZcZONy dO 
pRacy pRZy wyłącZNIku. dOdaTkOwO, TylkO 
wykwalIfIkOwaNy pERSONEl mOŻE INSTalO-
wać I ObSługIwać SpRZęT.

2.   pRZEd pRZySTąpIENIEm dO jakIchkOlwIEk 
cZyNNOścI ZawSZE NalEŻy SIę upEwNIć, ŻE 
ObwOdy główNE I pOmOcNIcZE Są OdłącZO-
NE Od źRódła ZaSIlaNIa ORaZ ŻE wyłącZNIk 
ZOSTał wySuNIęTy dO pOZycjI bEZpIEcZNEj 
pRacy.

3.   wSZySTkIE wyłącZNIkI pOwINNy być 
wyłącZONE dO pOZycjI Off I mEchaNIZm 
SpRęŻyNOwy ZwOlNIONy.

NIEZaSTOSOwaNIE SIę dO pOwyŻSZych kROków 
dla całEj pROcEduRy, OpISaNEj w TEj 
INSTRukcjI, mOŻE SpOwOdOwać śmIERTElNE 
pORaŻENIE pRądEm, pOwaŻNE uSZkOdZENIa 
cIała ORaZ ZNISZcZENIa mIENIa

 OSTRZEŻENIE
NalEŻy STOSOwać SIę dO INSTRukcjI ZawaR-
Tych w awa ORaZ Na ETykIETach pROdukTów.
pRZESTRZEgaj pIęcIu ZaSad bEZpIEcZEńSTwa:
– OdłącZ uRZądZENIE Od ZaSIlaNIa,
–  upEwNIj SIę, ŻE uRZądZENIE NIE ZOSTaNIE 

pRZypadkOwO ZałącZONE,
– SpRawdź IZOlację uRZądZENIa Od ZaSIlaNIa,
– pamIęTaj O uZIEmIENIu I ZwaRcIu,
–  pamIęTaj O ZakRycIu I pROwadZENIu baRIER 

OchRONNych dla pRZylEgających cZęścI 
cIała.

OdłącZ SpRZęT Od ZaSIlaNIa. dO NapRawy 
uŻywaj wyłącZNIE auTORyZOwaNych cZęścI 
ZamIENNych. pRZESTRZEgaj cZaSu OkREślONE-
gO Na pRZEpROwadZENIE NapRawy ORaZ 
INSTRukcjI, aby uNIkNąć uRaZów I OkalEcZEń 
ORaZ uSZkOdZENIa ROZdZIElNIcy.

Sekcja 1: Informacje ogólne
Wyłączniki IZM w wersji wysuwnej występują 
w różnych wariantach znamionowych wartości 
prądu ciągłego. Aby uniknąć wstawienia wyłączni-
ka wysuwnego do kasety, która nie pasuje do 
niego, na wyłączniku i w kasecie znajdują się 
blokady dopasowujące z kodowaniem. Kiedy 
wyłącznik jest wsuwany w konstrukcję, pasujące 
kołki na spodzie wyłącznika omijają zestaw 
odpowiadających kołków w kasecie, jeżeli 
wyłącznik i kaseta są kompatybilne.

Wymagane narzędzia:

• 10 mm nasadka i klucz
• 10 mm klucz nasadowy

Elementy zestawu:

Na poniższym rysunku przedstawiono elementy 
zestawu:
(A) Wspornik wysuwu (jeden)
(B) Nakrętki blokujące M6 (sześć)
(C)  Śruba z łbami sześciokątnymi M6 x 12 mm 

(sześć)
(D) Ząbkowana podkładka blokująca M6 (sześć)
(E) Śruby karbowane M6 x 10 mm (dwie)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Rys. 1. Elementy zestawu
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Sekcja 2:  Instalacja zestawu kodującego 
kasety

Wykonaj poniższe 3 kroki:

Krok 1: Z Tabeli 1 odczytaj numer i miejsce nakrętek blokujących (B), 
podkładek (D) i śrub z łbami sześciokątnymi M6 (C). Nie wszystkie 
elementy są wymagana dla danego wykonania / zestawu. Wprowadź 
śruby i nakrętki blokujące w odpowiednie otwory w wsporniku 
wysuwu (A) i wkręć je w nakrętki blokujące z drugiej strony. Dokręć 
momentem obrotowym do 10,5–13 Nm.

Rys. 2. Krok 1

Uwaga: Na powyższym rysunku pokazano montaż przykładowy 
– to nie jest właściwa konfiguracja.

Krok 2: Zamontuj wspornik montażowy na podstawie kasety, tak jak 
to pokazano na rysunku. Dokręć śruby (E) momentem obrotowym 
nie mniejszym niż 10,5–13 Nm.

Jeśli kaseta jest używana do wyłącznika IZM32 do 3200 A, montaż 
jest kompletny. Jeżeli zaś kaseta jest używana do wyłącznika IZM40 
lub IZM63, przejdź do kroku 3.

Rys. 3. Krok 2

Krok 3: Na kasecie do wyłącznika IZM40 lub IZM63, zamontuj dwa 
identyczne zestawy wspornika wysuwu, jak pokazano w krokach 
1 i 2.

Rys. 4. Krok 3

Tabela 1. IZM32, IZM40, IZM 63 – umiejscowienie kołków 
blokujących wysuw kasety

umiejscowienie kołków

kaseta do 1 2 3 4 5 6 7 8

IZM32B, IN32B 
do 800–2000 A

x x x x

IZM32N, IN32N  
do 800–2000 A

x x x x x

IZM32H do 800–2000 A x x x x x x

IZM32B...25, ...32, 
IN32B...25, IN32B...32

x x x x

IZM32N...25, ...32, 
IN32N...25, IN32N...32

x x x x x

IZM32H...25, ...32 x x x x x x

IZM40B...40, IZM63B...40 x x x

IZM40N, IZM63N x x x

IZM63N x x x x

IZM40H, IZM63H x x x x

IZM63N do 5000-6300 A x x x

IZM63H do 5000–6300 A x x x x




