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Osłona ochronna do drzwi IZM-DC
6D32995H01

 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

Sekcja 1: Informacje ogólne
Osłona o IP55, chroniąca przed pyłem i wodą, jest 
prześwitującą osłoną na zawiasach, o zaokrąglonej 
formie. Jest ona dołączana do metalowego 
przedziału drzwi (panelu), aby ograniczyć wpływ 
pyłu i zapewnić ochronę przed wodą dla wyłączni-
ków stacjonarnych i wysuwnych, dając ochronę 
IP55. Oznaczenie IP oznacza stopień ochrony 
przed wpływem ciał stałych i wody.

Uwaga: Osłona ochronna IP55 jest używana 
w połączeniu z ramką i uszczelką do drzwi, 
które zabezpieczają przestrzeń pomiędzy 
wyłącznikiem a otworem w drzwiach rozdziel-
nicy. Jeżeli ramka i uszczelka nie zostały 
zainstalowane, to trzeba je zainstalować przed 
montażem osłony ochronnej IP55. Istniejąca 
osłona musi zapewniać ochronę IP55.

Wymagane narzędzia

• Śrubokręt krzyżakowy (rekomendowane 2)
• Wiertło
• Bit 6,5 mm z wietłem
• Mały regulowany klucz

Elementy zestawu

W skład zestawu wchodzą następujące elementy:

(A)  Osłona ochronna IP55 z narzędziem chwytają-
cym

(B) Bolec zawiasu (jeden)
(C) Blok zawiasu (dwie)
(D) Dystanse sześciokątne (dwa)
(E) Śruby M6 x 20 (cztery)
(F) Śruby M6 x 8 (dwie)
(G) Nakrętki sześciokątne M6 (cztery)
(H) Podkładki blokujące M6 (cztery)
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Rys. 1. Elementy zestawu

Sekcja 2: Instalacja osłony ochronnej IP55
Wykonaj poniższe cztery kroki:

Krok 1: Umiejsców i wywierć dwa otwory montażowe o średnicy 
6,5 mm w drzwiach rozdzielnicy (na panelu) względem już zamonto-
wanej ramki i uszczelki jak pokazano, dla wyłączników wysuwnych 
i stacjonarnych.

 7,7

 
84,5

 247,6

 Ramka i uszczelka do drzwi ju¿ zamontowane

Rys. 2.Krok 1

Krok 2: Zamontuj dwie podkładki sześciokątne (D), używając dwóch 
śrub M6 x 8 mm (F), skręcając je od tylnej strony drzwi rozdzielnicy. 
Skręcaj w otworach przygotowanych w kroku 1.

Dystans
sześciok¹tny (D)

Śruba
M6 x 8 (F)

 

Rys. 3. Krok 2
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Krok 3: Zamontuj plastikową osłonę IP55 (A) na dwóch podkładkach, 
zamontowanych w kroku 2, używając narzędzia chwytającego. 
Zapewni to właściwe umiejscowienie sprzętu, który będzie zainstalo-
wany w kroku 4.

Os³ona IP55  

Podk³adki

Rys 4. Krok 3

Os³ona IP55

Śruby M6 x 20 (E)

Blok zawiasu (C) Nakrêtki M6 (G)
i podk³adki M6 (H) (pod panelem)

Zamontowane wcześniej ramka
i uszczelka do drzwi

Bolec zawiasu (B)

Dystanse sześciok¹tne

Blok zawiasu (C)

Kana³
bolca zawiasu

Śruby M6 x 20 (E)

Nakrêtki M6 (G) i podk³adki M6 (H) (pod panelem)

 
Rys. 5. Krok 4

Krok 4: Wyrównaj dolny blok zawiasu (C) tak, aby środek otworu 
w bloku zawiasu pokrywał się ze środkiem kanału bolca zawiasu na 
osłonie IP55. Blok zawiasu powinien być zrównany z kanałem 
zawiasu na osłonie. Użyj dwóch otworów montażowych na bloku 
jako wzorca do rozmieszczenia dwóch otworów o średnicy 6,5 mm 
w drzwiach rozdzielnicy. Zamontuj dolny blok zawiasu, używając 
dwóch śrub M6 x 20 (E), nakrętek sześciokątnych M6 (G) i podkła-
dek M6 (H). Nakrętki sześciokątne i podkładki są umiejscowione za 
drzwiami rozdzielnicy (panelu). Powtórz tę samą procedurę dla 
górnego bloku, chwytając bolec zawiasu na końcowych otworach 
dolnego i górnego bloku zawiasu. Bolec zawiasu musi być wpasowa-
ny w kanał bolca zawiasu. 

Uwaga: Osłona IP55 na rysunku 5 jest otwarta, aby w sposób 
przejrzysty pokazać sposób montażu.
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