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Przyłącza od przodu dla typu 
stacjonarnego i wysuwnego IZM-TF… 
do wyłączników IZM32 i IZM63

 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
Zestawy przyłączy do IZM32 i IZM63 są dostępne 
dla wersji stacjonarnych i wysuwnych.

Zestawy 2A10885G36 (IZM-TF323B-1250), G32 
(IZM-TF323B-2500) i G33 (IZM-TF323B-3200) są 
używane do wyłączników trójpolowych. G36 jest 
używany dla jednostek do 1250 A, G32 dla 
jednostek 1600–2500 A, zaś G33 dla jednostek do 
3200 A.
Zestawy 2A10885G46 (IZM-TF324B-1250), G42 
(IZM-TF324B-2500) i G43 (IZM-TF324B-3200) są 
używane do wyłączników czteropolowych. G46 
jest używany dla jednostek do 1250 A, G42 dla 
jednostek 1600–2500 A, zaś G43 dla jednostek do 
3200 A.

Dla wyłączników IZM63 4000–6300 A wymagane 
są dwa zestawy przyłączy montowanych od 
przodu.

Elementy zestawu

Na rys.1. przedstawiono elementy dla różnych 
zestawów.

Zestaw 2A10885G50

(A)  Przyłącze zasilające: G36–G33 (trzy), G46–G43 
(cztery),

(B)  Przyłącze obciążeniowe: G36–G33 (trzy), 
G46–G43 (cztery),

(C)  Przyłącze zasilające: G36, G33 (trzy) i G46, G43 
(cztery),

(D)  Przyłącze obciążeniowe: G36, G33 (trzy) i G46, 
G43 (cztery),

(E) Przyłącze zasilające: G33 (trzy), G43 (cztery),
(F)  Przyłącze obciążeniowe: G33 (trzy), G43 

(cztery),
(G)  Podkładka dystansowa: G36–G33 (sześć), 

G46–G43 (osiem),
(H) Wspornik przyłączy: G46, G42 i G43 (dwa),
(I) Wspornik przyłączy: G36, G32 i G33 (dwa),
(J)  Śruby z łbami sześciokątnymi M10 x 70 mm: 

G33 (24), G43 (32),
(K)  Śruby z łbami sześciokątnymi M10 x 60 mm: 

G32 (24), G42 (32),
(L)  Śruby z łbami sześciokątnymi M10 x 45 mm: 

G36 (24), G46 (32),
(M)  Podkładki płaskie M10: G36–G33 (48) 

i G46–G43 (64),
(N)  Podkładki blokujące M10: G36–G33 (24), 

G46–G43 (32),
(O)  Nakrętki sześciokątne M10: G36–G33 (24), 

G46–G43 (32).
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Rys. 1. Elementy zestawów

Przed instalowaniem zestawów z przyłączami, zapoznaj się z poniż-
szymi informacjami i ilustracją.

Zestawy dla wyłączników stacjonarnych i wysuwnych dla 
prądów 800–1250 A zawierają jedno przyłącze szynowe dla każdej 
z linii (górnej i dolnej) oraz przyłącze obciążeniowe. Dłuższe przyłącza 
szynowe montuje się na górnej linii przyłączy. Krótszy przewodnik 
szynowy montuje się na dolnej linii przyłączy.

Zestawy dla wyłączników stacjonarnych i wysuwnych dla 
prądów 1600–2000 A zawierają dwa przyłącza szynowe dla każdej 
z linii (górnej i dolnej) oraz przyłącze obciążeniowe. Dłuższe przyłącza 
szynowe montuje się na górnej linii przyłączy. Krótsze przyłącza 
szynowe montuje się na dolnej linii przyłączy.

Zestaw dla wyłącznika 3200 A pokazano na rysunku 2. Trzy 
przyłącza szynowe są przymocowane to każdej z linii (górnej) 
i przyłącze obciążeniowe (dolnej), jak pokazano, są dostarczane 
z narzędziami w każdym zestawie.

Zamontowane dwa zestawy przyłączy pionowych do IZM63 
pokazano na rys. 3.
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Rys. 2. Zestaw montażowy dla wyłączników 3200 A
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Rys. 3. Instalacja dla wyłącznika IZM63
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Sekcja 2:  Instalacja przyłączy od przodu 
na wyłącznikach stacjonarnych

Instalując przyłącza korzystaj z odpowiedniego rysunku i wykonaj 
poniższe cztery kroki:

Krok 1: Przymocuj przyłącza obciążeniowe do zacisków obciążenio-
wych wyłącznika, używając śrub sześciokątnych, wyspecyfikowanych 
na odpowiedniej ilustracji, wraz ze sferycznymi podkładkami 
blokującymi pod łbami śrub, i płaskimi podkładkami przy powierzchni 
miedzi. Dokręć palcami w tym momencie.

Krok 2: Przymocuj wspornik przyłączy wzdłuż przyłącza obciążenio-
wego, używając śrub sześciokątnych, wyspecyfikowanych na 
odpowiedniej ilustracji, wraz ze sferycznymi podkładkami blokujący-
mi pod łbami śrub, i płaskimi podkładkami przy powierzchni montażo-
wej. Umieść izolujące podkładki dystansowe pomiędzy wspornikiem 
przyłączy a przyłączem głównym. Dokręć śruby momentem obroto-
wym 52 Nm.

Krok 3: Dokręć śruby, użyte w kroku 1 momentem obrotowym 
52 Nm.

Krok 4: Przymocuj przyłącza zasilające do przyłączy zasilających 
wyłącznika, powtarzając kroki 1 do 3. Dzięki temu montaż przyłączy 
obciążeniowych i zasilających będzie kompletny.

Uwaga: Dostarczone podkładki dystansowe (G) muszą być 
zainstalowane pomiędzy wspornikami przyłączy (H) lub (I) 
a przyłączami obciążeniowymi i zasilającymi.

Dwa zestawy przyłączy montowanych od przodu są wymagane 
dla wyłączników IZM63 4000–6300 A.
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Rys. 4. Kroki 1–4: 800–1250 A
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Rys. 5. Kroki 1–4: 1600–2500 A
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Rys. 6. Kroki 1–4: 3200 A
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Sekcja 3:  Instalacja przyłączy od przodu 
na kasetach do wyłączników 
wysuwnych

Aby zainstalować przyłącza, zwróć uwagę na dołączone ilustracje. 
Nawiąż do Sekcji 2 i dwóch pierwszych ilustracji do właściwej identy-
fikacji elementów oraz ich umiejscowienia dla określenia amperażu 
kaset. Wykonaj poniższe cztery kroki:

Krok 1: Przymocuj przyłącze obciążeniowe do kasety, używając śrub 
sześciokątnych, wyspecyfikowanych na odpowiedniej ilustracji, wraz 
ze sferycznymi podkładkami blokującymi pod łbami śrub, i płaskimi 
podkładkami przy powierzchni miedzi. Dokręć palcami w tym 
momencie.

Krok 2: Przymocuj wspornik przyłączy wzdłuż przyłącza obciążenio-
wego, używając śrub sześciokątnych, wyspecyfikowanych na 
odpowiedniej ilustracji, wraz ze sferycznymi podkładkami blokujący-
mi pod łbami śrub, i płaskimi podkładkami przy powierzchni montażo-
wej. Umieść izolujące podkładki dystansowe pomiędzy wspornikiem 
przyłączy a przyłączem obciążeniowym. Dokręć śruby momentem 
obrotowym 52 Nm.

Krok 3: Dokręć śruby, użyte w kroku 1 momentem obrotowym 
52 Nm.

Krok 4: Przymocuj przyłącza zasilające do przyłączy zasilających 
wyłącznika, powtarzając kroki 1 do 3. Dzięki temu montaż przyłączy 
obciążeniowych i zasilających będzie kompletny.

Uwaga: Dostarczone podkładki dystansowe (G) muszą być 
zainstalowane pomiędzy wspornikami przyłączy (H) lub (I) 
a przyłączami obciążeniowymi i zasilającymi.

Dwa zestawy przyłączy montowanych od przodu są wymagane 
dla wyłączników IZM63 4000–6300 A.

Rys. 7. Kroki 1–4: Kaseta z pojedynczą ramą

Rys. 8. Kroki 1–4: Kaseta do wyłącznika IZM63




