
Ważne od czerwca 200906/09 AWA1230-2440

Licznik cykli łączeń do IZM26

 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
Licznik cykli łączeń jest urządzeniem 
mechanicznym, używanym do rejestrowania liczby 
operacji otwierania – zamykania wyłącznika 
powietrznego. Jest on zamontowany w dolnej 
prawej części wyłącznika i może być sprawdzany 
przez przednią osłonę. 

Wymagane narzędzia

• Klucz nasadowy 1/4 cala
• Nasadka 10 mm
• Śrubokręt krzyżakowy (rekomendowane 2)
• Małe dłuto
• Mały pilnik

Zawartość zestawu

Na poniższym rysunku przedstawiono elementy 
zestawu:

(A) Wspornik montażowy (jeden)

(B) Urządzenie sterujące licznikiem (jedno)

(C) Licznik (jeden)

(D) Sprężyna powrotu (jedna)

(E) Śruby samogwintujące M3.5 x 8 (dwie)

(F) Śruby samogwintujące M3 x 6 (trzy)

Rys. 1. Zawartość zestawu
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Sekcja 2:  Instalacja licznika cykli łączeń
Wykonaj poniższe dziesięć kroków:

Krok 1: Zdejmij pokrywę czołową wyłącznika, odkręcając śruby         
z łbem sześciokątnym, które łączą pokrywę z wyłącznikiem, przy 
użyciu klucza nasadowego 10 mm. Następnie trzymaj dźwignię 
napinającą sprężynę na dole, aby wyciągnąć pokrywę.

Krok 2: Usuń osłabienie montażowe pod licznik cykli łączeń, kładąc 
pokrywę frontem do góry na płaskiej powierzchni. Osłabienie 
montażowe wyłam przy pomocy dłuta lub podobnego narzędzia. 
Wyrównaj brzegi przy pomocy pilnika.

Rys. 2. Kroki 1 i 2

Krok 3: Upewnij się, że ramię licznika jest podniesione o 14 stopni 
względem pozycji swobodnej, poziomej. Zwróć uwagę na kierunek 
licznika.

Rysunek 3. Krok 3

Krok 4: Zainstaluj licznik (C) na wsporniku montażowym (A) przy 
użyciu dwóch śrub M3.5 x 8 (E). Dokręć momentem 0.55-0.9 Nm.

Zdejmnij i usuń istniejący wspornik (jeśli jest na wyposażeniu)           
i zainstaluj licznik oraz wspornik montażowy na mechanizmie przy 
użyciu trzech śrub M3 x 6 (F), jak pokazano na rysunku.

Rysunek 4. Krok 4

Krok 5: Zamontuj sprężynę powrotu (D) na urządzeniu sterującym 
licznikiem (B) i zaczep jej jeden koniec na dolnym otworze, jak 
pokazano na rysunku. Wyrównaj urządzenie sterujące licznika na 
urządzeniu napięcia sprężyny. Upewnij się, że ramię licznika jest 
umieszczone w otworze urządzenia sterującego licznikiem.

Rysunek 5. Krok 5.
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Krok 6: Sprawdź funkcjonowanie licznika po zamontowaniu.

Rysunek 6. Krok 6.

Krok 7: Załóż pokrywę przednią, zdjętą w kroku 1.
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