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Wyzwalacz zanikowy (UVR)

 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
Wyzwalacz podnapięciowy (UVR) jest opcjonalnym 
urządzeniem zarówno dla wyłączników sterowa-
nych ręcznie jak i elektrycznie. Otwiera on 
wyłącznik w momencie, gdy napięcie zasilania 
spadnie do wartości 35–60% napięcia znamiono-
wego. Jeżeli wyzwalacz nie jest zasilony wartością 
85% napięcia znamionowego, wyłącznik nie może 
być zamknięty elektrycznie lub ręcznie.

Sekcja 2:  Instalacja wyzwalacza 
zanikowego (UVR)

Wykonaj poniższe sześć 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: Umieść odpowiednią etykietę opisową na 
pokrywie czołowej, umiejscowionej pod listą 
akcesoriów „Accessories”.

Tabliczka znamionowa
Śruba

Rys. 1. Krok 1 i 2



Wyzwalacz zanikowy (UVR)06/09 AWA1230-2443
Ważne od czerwca 2009

Krok 3: Wsuń zamek na zestawie wyzwalacza zanikowego to pozycji 
odblokowanej (góra). Zainstaluj zaczepy na otworach, jak pokazano. 
Następnie przesuń wyzwalacz zanikowy do przodu tak, że zaczepy 
chwycą płytę montażową. Przesuń zamek na dół, do pozycji 
zablokowanej.
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Pierwszy wyzwalacz
zanikowy (UVR) zamontuj
w tym miejscu
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Krok 4: Podłącz przewody wyzwalacza zanikowego do listwy 
zacisków pomocniczych „A”, pozycje 7 i 8, zgodnie z oznaczeniami 
na przewodach.
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Krok 5: Jeżeli instalowany jest drugi wyzwalacz zanikowy, powtórz 
krok 3 i podłącz przewody do listwy zacisków pomocniczych „B”, 
pozycji 10 i 11.

Krok 6: Zamontuj pokrywę przednią, zdemontowaną w kroku 1.




