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Styk gotowości załączenia 
do sygnalizacji zewnętrznej

 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
Styk sygnalizacji wyzwolenia (LCS) wskazuje, czy 
wyłącznik jest „gotowy do załączenia” (rys. 1.). 
Wersja wewnętrzna używana do zdalnej sygnaliza-
cji składa się z jednego styku przemiennego, który 
jest wyprowadzony na zewnątrz przez styki 
pomocnicze w celu zintegrowania z zewnętrznymi 
systemami sterowania.

Uwaga: Podłączanie LCS do zdalnej sygnaliza-
cji bezpośrednio z akcesoriami elektromagne-
su załączającego nie jest rekomendowane, 
ponieważ funkcja „Anti-pump” jest powielana.

Wymagane narzędzia

• Rękojeść do kluczy nasadowych 1/4 cala
• Klucz nasadowy 10 mm

Identyfikacja elementów zestawu

Na rysunku 1. przedstawiono zawartość zestawu.

Styk sygnalizacji wyzwolenia
(wersja zewnêtrzna)

Rys 1. Zawartość zestawu
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Sekcja 2:  Instalacja styku gotowości 
załączenia LCS do sygnalizacji 
zewnętrznej

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.

Śruby monta¿owe

Rys. 2. Krok 1

Krok 2: Wsuń zamek na styku pomocniczym do pozycji odblokowa-
nej (góra). Zainstaluj zaczepy na otworach, jak pokazano. Następnie 
przesuń styk pomocniczy do przodu tak, że zaczepy chwycą płytę 
montażową. Przesuń zamek na dół, do pozycji zablokowanej.

Usuñ ten wyzwalacz,
aby mieæ ³atwiejszy dostêp

Zamek

Rys. 3. Krok 2

Krok 3: Połącz trzy przewody z LCS do listy zacisków pomocniczych 
B28, B29 i B30, zgodnie o oznaczeniami na przewodach. Sprawdź 
wszystkie wykonane połączenia. Następnie popchnij LCS na 
środkową pozycję podstawy akcesoriów. Upewnij się, że LCS jest 
dobrze zamocowane.

Styk sygnalizacji
wyzwolenia (LCS) Listwa pomocnicza

Rys. 4. Krok 3

Krok 4: Zamontuj akcesoria wymontowane w kroku 2.

Krok 5: Przetestuj poprawność instalacji.

 OSTRZEŻENIE
NIE dOTykaj wNęTRZa wyłącZNIka, kIEdy SpRęŻyNa jEST 
NacIągNIęTa. NacIśNIj NajpIERw pRZycISk Off, aby SIę upEwNIć, 
ŻE wyłącZNIk jEST Na pEwNO wyłącZONy. NIE wykONaNIE TEj 
cZyNNOścI mOŻE SpOwOdOwać pOwaŻNE ObRaŻENIa.

Sprawdź za pomocą omomierza czy styk LCS przewodzi. Przy 
włączniku OTWARTYM I ROZŁADOWANYM naciśnij i zwolnij 
przycisk OFF. LCS nie powinien zadziałać. Można to stwierdzić po 
braku specyficznego dźwięku – kliknięcia. Omomierzem sprawdź czy 
nie ma żadnych zmian w przewodzeniu styku LCS.

Teraz napnij wyłącznik przy użyciu dźwigni ręcznej. Kiedy sprężyna 
jest całkowicie napięta, powtórz powyższy test przez naciśnięcie 
przycisku OFF. Dźwięk kliknięcia powinien być słyszalny, a na 
omomierzu powinna być widoczna zmiana w przewodzeniu styku 
LCS.

Przycisk
OFF

 

Rys. 5. Krok 5

Krok 6: Zamontuj zdjętą pokrywę wyłącznika. Naciśnij przycisk 
CLOSE, a następnie OPEN, aby rozładować całą energię z mechani-
zmu, pozostawiając go w pozycji OTWARTEJ i ROZŁADOWANEJ.




