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Styki sygnalizacji położenia 
dla jednostek wysuwnych IZM-CS…

 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
Każdy styk sygnalizacji położenia dla jednostek 
wysuwnych zawiera 4 styki przemienne. Diagram 
połączeń, pokazany na rys. 1., ilustruje styki 
przełącznika w pozycji normalnej (nieuruchomionej) 
dla wyłącznika całkowicie wysuniętego. Jeżeli 
wyłącznik jest wsunięty do kasety, styki zmieniają 
stan. Zestaw styków może być umieszczony w 
jednym lub więcej miejscach, dla trzech pokaza-
nych pozycji (D, T lub C). Są one aktywowane 
jeden po drugim, w zależności od pozycji wsuwa-
nego wyłącznika do kasety.
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Rys. 1.  Diagram połączeń styków sygnalizacji 
położenia jednostek wysuwnych
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Sekcja 2:  Instalacja pokrywy przycisków 
zamykanych na kłódkę

Aby przeprowadzić instalację, wymagany jest śrubokręt krzyżakowy. 
Wykonaj poniższe pięć kroków:

Krok 1: Trzy zestawy z 12 znacznikami przewodów są dołączone do 
każdego zestawu styków. Pozwalają one na oznakowanie przewo-
dów w zależności od pozycji styków D, T lub C. W zależności od 
numeru i lokalizacji używanych styków, użyj odpowiednich znaczni-
ków na końcówkach przewodów. Nieużyte znaczniki mogą być 
wyrzucone.
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Rys. 2. Krok 1

Krok 2: Obróć uszczelkę o 90 stopni do linii zagięcia. Przymocuj ją 
pomiędzy zewnętrzną stroną kasety i wspornikiem uszczelki 
czterema śrubami samogwintującymi M6 x 10 mm. Prawa strona 
montażu jest pokazana na rysunku. Obróć uszczelkę w przeciwny 
sposób po lewej stronie kasety.

Uszczelka

Wspornik uszczelki

Rys. 3. Krok 2

Krok 3: Wsuń zamek na styku sygnalizacji położenia do pozycji 
odblokowanej (góra). Zainstaluj zaczepy na otworach, jak pokazano. 
Następnie przesuń styk do przodu tak, że zaczepy chwycą płytę 
montażową. Przesuń zamek na dół, do pozycji zablokowanej.

Monta¿ styków
dla pozycji CONNECTED

Monta¿ styków
dla pozycji TEST

Zaczepy
Styki sygnalizacji
po³o¿enia

Kierunek
dosuniêcia

ZamekPozycja
zablokowana
(dó³)

Monta¿ styków
dla pozycji DISCONNECTED

Rys. 4.Krok 3

Krok 4: Listwy zaciskowe powinny być umiejscowione na końcu 
każdego rzędu i powinny mieć odpowiednie znaczniki (C, D lub T i od 
1 do 6, 7 do 12). Użyj pustych tabliczek opisowych, dostarczonych 
z listwami zaciskowymi do ich identyfikacji.

Połącz styki z listwami zaciskowymi zgodnie z oznaczeniami na 
przewodach. Końcówki styków są wykonane w sposób „fast-on”, aby 
je zamontować od tyłu listwy zaciskowej, jak pokazano na rysunku.
 

Zaciski 7–12

Zaciski 1–6
 

Koñcówki „fast-on”

Rys. 5. Krok 4

Krok 5: Jeśli będzie to przydatne, każdy dodatkowy styk (maksymal-
nie trzy) wymaga dwóch listw zaciskowych lub musi być podłączony 
do zewnętrznego źródła. Akcesoria elektryczne, takie jak wyzwala-
cze zanikowe UVR, wzrostowe ST albo styki pomocnicze, mogą 
ograniczyć ilość styków, które mogą być podłączone do listew 
zaciskowych wyłącznika. W tej sytuacji, klient musi zaopatrzyć się 
w zewnętrzne listwy zaciskowe.

Rys. 6. Krok 5




