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Urządzenie testujące do wyzwalaczy (zobacz na rysunkach 1.0 i 1.1) jest przenośnym, 

podręcznym testerem o zasilaniu bateryjnym, nadającym się do wyzwalaczy Digitrip 

z rodziny wyzwalaczy do wyłączników mocy Magnum. 

Rodzina Digitrip 520 obejmuje Digitrip 220+, 520, 520i, 520M, 520Mi, 520MC oraz 

520MCi. Dodatkowo urządzenie to może testowad wyzwalacze z rodziny Digitrip 1150, 

w skład której wchodzą Digitrip 1150, 1150i i  Digitrip 1150V oraz 1150Vi poprzez 

nałożenie odpowiedniej nakładki na tester. 

Dołączony jest pomocniczy moduł zasilający, aby zapewnid zasilanie jednostce 

wyzwalającej w celu sygnalizacji świetlnej przy pomocy diod LED. 

Wyłączniki kompaktowe z wyzwalaczami Digitrip 310+ również mogą byd testowane, 

dzięki nakładce na urządzenie testujące dla wyzwalaczy Digitrip 310+ oraz specjalnemu 

zestawowi kabli, które są dołączone. Testy, które można przeprowadzid, obejmują 

sprawdzenia zasilania (Power Up), zabezpieczenia przeciążeniowego (Long Time Trip), 

zwarciowe bezzwłoczne (Instantaneous), zwarciowe zwłoczne (Short Delay Trip) oraz 

ziemnozwarciowe (Ground). Wybór testu jest dokonywany poprzez przełącznik 

oznaczony „Select Test” na urządzeniu testującym. 
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Rodzina Digitrip 520 RODZINA WYZWALACZY DIGITRIP 520 DO WYŁĄCZNIKÓW MOCY 
PROCEDURA TESTU 
 
 
Kiedy testowad 
 
Wyłącznik mocy może byd testowany po wcześniejszym wyjęciu wyłącznika lub 
w pozycji TEST, DISCONNECTED lub WYSUNIĘTY (lub WYJĘTY). 
 
UWAGA: Od momentu, gdy nastawy czasowo - prądowe zostały ustawione zgodnie 
z wymaganiami systemu i schematami zabezpieczeo, ustawienia zabezpieczeo 
powinny byd ustawione tak jak przed rozpoczęciem procedury testu. 

 
 
 
 

     OSTRZEŻENIE 
 
 
TEST WYŁĄCZNIKA W TRAKCIE SERWISOWANIA LUB POD 
OBCIĄŻENIEM NIE JEST REKOMENDOWANE DLA WYŁĄCZNIKÓW 
MOCY. 
 
TESTOWANIE, KTÓRE WIĄŻE SIĘ Z WYZWALANIEM WYŁĄCZNIKA 
POWINNO BYD WYKONYWANIE TYLKO PRZY WYŁĄCZONYM 
OBWODZIE LUB W POZYCJI DISCONNECTED LUB GDY WYŁĄCZNIK 
ZNAJDUJE SIĘ W WARSZTACIE TESTOWYM. 
 
WYKONYWANIE TESTÓW BEZ URZĄDZENIA TESTUJĄCEGO, 
ZAAPROBOWANEGO PRZEZ CUTLER-HUMMER, MOŻE 
SPOWODOWAD USZKODZENIA WYZWALACZA. 
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Rysunek 1.0. Kompletny zestaw urządzenia testującego do 
wyzwalaczy 

 

 
Zestaw urządzenia testującego 

 

 
 
Nakładka testowa Digitrip 1150 

 
 

Nakładka Digitrip 310+ 

 
 
Nakładka zestawu testującego 
dla serii IZMX16 (NRX) 

 

Rysunek 1.1. Tabliczki testowe (powyżej) z nakładkami dla 1150 (lewy), 310+ (środek) i serii IZMX16 (NRX) (prawo) 
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Rodzina Digitrip 
520 

USTAWIENIE WYZWALACZA Z RODZINY DIGITRIP 520 
 
Przed testowaniem, zapisz wszystkie ustawienia, aby je przywrócid do zakooczonej 
procedurze testu. 
 

 Zdejmij z wyłącznika osłonę z pleksi oraz dodatkową osłonę na złączu „Test Kit” 
wyzwalacza. Aby to zrobid, wsuo śrubokręt pod zatrzask. 

 Jeśli potrzeba, tymczasowo zmieo pozycję złączki Thermal Memory do pozycji 
„LTM nieaktywne”, aby uniemożliwid zapamiętanie tych testów. 

 

 OSTRZEŻENIE: PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA TESTUJĄCEGO DO PORTU 
TESTOWEGO, SPRAWDŹ CZY ZŁĄCZKA LTM JEST W POZYCJI NIEAKTYWNEJ (zobacz na 
rysunku 1.2.). Po teście, umieśd złączkę LTM we wcześniejszej pozycji. 

 

 
Rysunek 1.2. Złączka Long Time Memory LTM 

 
Aby zacząd test: 

 Połącz kabel (model 5720B57), znajdujący się po lewej stronie urządzenia 
testującego do gniazda testowego wyzwalacza „Test Kit”. 
 
Wtyczka kabla łączącego urządzenie testujące z wyzwalaczem jest tak 
zaprojektowania, że można ją podłączyd do pinów tylko w poprawny sposób. 

 
Sprawdzanie zasilania 

 Ustaw przełącznik SELECT TEST na pozycji „Power Up” 

 Naciśnij przycisk TEST, aby sprawdzid, czy napięcia baterii na są dostępne z obu 
źródeł mocy. Oba LEDy napięd baterii A i B powinny się zaświecid 
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Rodzina Digitrip 520 UWAGA: Kabel ma właściwośd blokady i musi byd podłączony do testera, aby 
umożliwid zasilanie bateryjne. W przypadku, gdy żadna z diod się nie zaświeci, 
przejdź do Sekcji 1.7. Obserwuj status wyzwalacza Digitrip. Dioda LED stanu (Unit 
Status) powinna migad w stosunku – 1 sekunda włączone / 1 sekunda wyłączone. 
Zwolnij przycisk TEST. 
 
Na wyzwalaczach Digitrip 520M/520MC/520MCV, wartośd prądu może byd 
obserwowana poprzez naciśnięcie przycisku STEP, w celu wyboru odczytu PHase 2 
(faza 2). Odczyt powinien wynosid w przybliżeniu 30% wartości połączonej. 
 
Zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne (Instantaneous Trip) 
 
1. Ustaw przełącznik Select Test na pozycji „INST” 
2. Ustaw przełącznik Instantaneous na wyzwalaczu na 2x i Short Delay na 10x 
3. Zamknij wyłącznik. Naciśnij przycisk TEST i puśd natychmiast, gdy wyłącznik 

wyzwoli lub wyzwalacz Digitrip przejdzie w stan wyzwolenia TRIP. 
4. Sprawdź LED Instantaneous Trip na wyzwalaczu Digitrip, czy miga co 4-5 sekund. 
5. Zamknij ponownie wyłącznik i zresetuj jednostkę wyzwalacza poprzez zwolnienie 

przycisku Reset. 
 
Zabezpieczenie zwarciowe zwłoczne (nie występuje w Digitrip 220) 
 
1. Ustaw przełącznik Select Test na pozycji „SHORT” 
2. Ustaw przełącznik INST na 6x lub wyższej; SHORT ustaw na 2x 
3. Naciśnij przycisk TEST i zwolnij natychmiast to wyzwoleniu wyłącznika 

4. Dioda LED zabezpieczenia zwarciowego zwłocznego Short Time powinna migad 

5. Zresetuj wyłącznik i wyzwalacz. 
6. Ustaw przełącznik SHORT na 4x lub wyżej. 
 
Zabezpieczenie przeciążeniowe 
 
1. Ustaw przełącznik Select Test na pozycji „LONG”. 
2. Na wyłączniku ustaw zabezpieczenie zwarciowe złoczne SHORT na 4x lub wyżej. 
3. Ustaw przełącznik LONG na 0.4x, zwłoka czasowa Long Delay na 2 sekundy. 

4. Naciśnij przycisk TEST i przytrzymaj. 
 Dioda LED na wyzwalaczu powinna szybko migad, wskazując na 

przeciążenie. 
 Wyzwolenie członu przeciążeniowego powinno nastąpid w 5-8 

sekund, dioda LED Long Delay Trip powinna migad. 
 Zwolnij przycisk TEST po wyzwoleniu, zamknij ponownie 

wyłącznik i zresetuj wyzwalacz. 
 
UWAGA: Po tym, jak wyzwalacz wyzwolił, zwolnij przycisk „Push to Test” 
natychmiast. Jeśli będzie on trzymany zbyt długo, wyzwalacz Digitrip wejdzie w 
algorytm zabezpieczający, odliczający czas do drugiego wyzwolenia. W tej sytuacji, 
wcześniej oczekiwanie wskazanie diody LED może zniknąd. 
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Rodzina Digitrip 520 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (jeśli występuje) 
 
Test zabezpieczenia ziemnozwarciowego przeprowadza się w celu sprawdzenia 
zgodności z obowiązującymi przepisami i normami, które dotyczą systemów 
ziemnozwarciowych. Taki test należy przeprowadzid przy pierwszej instalacji. 
 
1. Ustaw przełącznik Select Test na pozycji „GROUND”. 
2. Wprowadź złącze do testów ziemnozwarciowych (Ground Fault Test Connector), 

które jest dostarczone do zestawu urządzenia testującego, do listwy zaciskowej 
„B” wyłącznika. Wymaga to tymczasowej zmiany położenia zworki z B-6 na B-7 
na wyłączniku. 

 
Uwaga: Wyłącznik będzie w pozycji rozłączonej DISCONNECTED, aby podłączyd to 
złącze. Połączenie zworką może byd wykonane w inny sposób. Żadne zmiany 
ustawieo nie są wymagane. 
 
3. Potrzymad przycisk TEST dopóki wyłącznik nie wyzwoli i/lub wskaźnik 

zabezpieczenia ziemnozwarciowego nie zaświeci. 
 
Kiedy testowanie jest zakooczone, usuń zworkę złącza do testów 
ziemnozwarciowych przy użyciu żółtej końcówki i rozłącz kabel z wyzwalacza i 
urządzenia testującego. Elementy urządzenia testującego powinny byd schowane do 
walizki. 
 

 Przed wyjęciem kabla testowego, ustaw ponownie przełącznik Select Test 
na pozycji „POWER UP”. 

 Zwolnij przycisk „PUSH TO TEST” i zwolnij przycisk Reset na wyzwalaczu. 
 
Te czynności pozwolą na kompletne zresetowanie pamięci wyzwoleo w wyzwalaczu 
Digitrip i wyeliminują ponowne zaświecenie się diod testowych LED, gdy włącznik 
zostanie ponowny uruchomiony. 
 
UWAGA: Po zakooczeniu testów: 
 
1. Zawsze wyjmij kabel z urządzenia testującego, aby zapobiec przypadkowemu 

uruchomieniu lub rozładowaniu baterii. 
2. Zresetuj wszystkie ustawienia wyzwalacza Digitrip, wracając do początkowych 

ustawieo, łącznie ze zworką LTM. 
3. Zainstaluj małą zaślepkę na wyzwalaczu Digitrip i zamontuj osłonę z pleksi na 

wyłączniku. 
 
UWAGA: Po lewej stronie rysunku 1.2, pokazane jest pomocne wycięcie obok 
zworki. Niektóre wyzwalacze Digitrip mogą nie mied takiego wycięcia. LTM jest 
aktywowane w tym przypadku przez umieszczenie zworki nad zewnętrznym pinem. 
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Rodzina Digitrip 520 Digitrip 220 
 
Oryginalny wyzwalacz Digitrip 220 (nie 220+) może byd testowany przy użyciu 
urządzenia testującego. Wyzwalacz Digitrip 220 ma regulowane nastawy 
zabezpieczenia zwarciowego bezzwłocznego (Instantaneous), ale używa stałych 
nastaw zabezpieczenia przeciążeniowego (Long Delay) na 1.0x oraz zwłoki czasowej 
na 10 sekund przy 6x. Zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne może byd testowane 
jak zostało to przedstawione w Sekcji 1.1.3. 
 
Jednakże, test zwłoki czasowej wymaga, aby na podręcznym testerze ustawid 
nastawę SHORT (200mA lub 200%). 
 

 Trzymaj przycisk „Push to Test” i zobacz, czy dioda LED szybko świeci 

 Wyłącznik/wyzwalacz powinien wyzwolid w czasie 60 do 90 sekund 
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Rodzina Digitrip 1150 USTAWIENIE WYZWALACZA Z RODZINY DIGITRIP 1150 
 
Rodzina wyzwalaczy Digitrip 1150 obejmuje Digitrip 1150, 1150i oraz Digitrip 1150V, 
Vi. 
 

 
 

Rysunek 1.3. Test wyłącznika z wyzwalaczem Digitrip 1150 – wyłącznik w pozycji 
DISCONNECTED 

Ustawienie 
 
Przed testowaniem, nałóż na urządzenie testujące odpowiednią nakładkę dla 
wyzwalaczy 1150 z procedurą testów. 
 
1. Zdejmij z wyłącznika osłonę z pleksi. Jeżeli wyzwalacz Digitrip nie jest jeszcze 

zasilany, podłącz w tym czasie również zasilanie pomocnicze do złącza 
wyzwalacza Digitrip, które znajduje się w prawym górnym rogu. 
 

 Przed testowaniem, zapisz wszystkie ustawienia, aby je przywrócid do 
zakooczonej procedurze testu. Można to zrobid poprzez wejście w 
menu podglądu ustawieo (VIEW SETtings). 
 

2. Wejdź do menu programu ustawieo (Program Setting). Tymczasowo wejdź w 
ustawienia testowe poprzez zwolnienie przycisku Reset i wybór ProGraM 
SETtings (na środkowym wyświetlaczu), używając dolnej wskazówki przycisku 
VIEW. 
 

3. Wybierz CURRENT, a następnie LSIG (krzywa). Przyjmij poniższe nastawy 
testowe: 

 

 LONG SLOPE = I2T 

 LONG Pickup = 0.4x 

 LONG TIME = 2 

 SHORT PU = 4x 

 INST = 2.5x 

 GROUND = 0.24x lub 0.4x. 
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Rodzina Digitrip 1150  Naciśnij SAVE, aby zapisad ustawienia w pamięci 

 Ustawienia napięd VOLTAGE (jeśli występują) muszą byd wyłączone 
(DISABLED) w trakcie testu „wstrzykiwania” prądu 

 
4. Zdejmij z wyłącznika osłonę z pleksi oraz dodatkową osłonę na złączu „Test Kit” 

wyzwalacza. Aby to zrobid, wsuo śrubokręt pod zatrzask. 
 
Aby zacząd testy, połącz kabel (model 5720B57), znajdujący się po lewej stronie 
urządzenia testującego do gniazda testowego wyzwalacza „Test Kit”. Wtyczka kabla 
łączącego urządzenie testujące z wyzwalaczem jest tak zaprojektowania, że można ją 
podłączyd do pinów tylko w poprawny sposób. 
 
Sprawdzanie zasilania 
 
1. Ustaw przełącznik SELECT TEST na pozycji „Power Up”. 
2. Naciśnij przycisk TEST, aby sprawdzid, czy napięcia baterii na są dostępne z obu 

źródeł mocy. 

 Oba LEDy napięd baterii A i B powinny się zaświecid. W przypadku, gdy 
żadna z diod się nie zaświeci, zapoznaj się z uwagą na stronie 7, na 
koocu sekcji dotyczącej zabezpieczenia przeciążeniowego. 
 

3. Obserwuj status wyzwalacza Digitrip. Dioda LED stanu (Unit Status) powinna 
migad w stosunku – 1 sekunda włączone / 1 sekunda wyłączone. Zwolnij przycisk 
TEST. 

 
Zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne 
 
1. Ustaw przełącznik SELECT TEST na pozycji „INST” i zamknij wyłącznik. 
2. Naciśnij przycisk TEST i zwolnij go od razu, gdy wyzwalacz wyzwoli. 
 
Uwaga: Kabel ma właściwośd blokady i musi byd podłączony do testera, aby 
umożliwid zasilanie bateryjne. W przypadku, gdy żadna z diod się nie zaświeci, 
zapoznaj się z uwagą na stronie 6, na koocu sekcji dotyczącej zabezpieczenia 
przeciążeniowego. 
 
Zabezpieczenie zwarciowe zwłoczne 
 
1. Ustaw przełącznik SELECT TEST na pozycji „SHORT”. 
2. Naciśnij przycisk TEST i trzymaj go maksymalnie przez jedną sekundę. Zwolnij 

natychmiast to wyzwoleniu. LED zabezpieczenia zwarciowego zwłocznego (Short 
Delay) powinien migad po wyzwoleniu. 

3. Zresetuj wyzwalacz i czerwoną flagę wyzwolenia na wyłączniku. 
 

 
 
Rysunek 1.4. Umiejscowienie zworki to testu zabezpieczenia ziemnozwarciowego na listwach zacisków 
pomocniczych wyłącznika 
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Rodzina Digitrip 1150 Zabezpieczenie przeciążeniowe 
 
1. Ustaw przełącznik SELECT TEST na pozycji „LONG”. 
2. Naciśnij przycisk TEST i przytrzymaj. Wskaźnik LED na wyzwalaczu powinien 

szybko migad, wskazując, że etap przeciążenia trwa. 

 Zabezpieczenie przeciążeniowe powinno zadziaład w czasie 5-8 sekund 
przy jednoczesnym miganiu diody LED zabezpieczenia przeciążeniowego 

3. Zwolnij przycisk TEST natychmiast po wyzwoleniu. 
 
Uwaga: Po tym, jak wyzwalacz wyzwolił, natychmiast zwolnij przycisk „Push to Test”. 
Jeśli będzie on trzymany zbyt długo, wyzwalacz Digitrip wejdzie w algorytm 
zabezpieczający, odliczający czas do drugiego wyzwolenia. W tej sytuacji, wcześniej 
oczekiwanie wskazanie diody LED może zniknąd, a na wyświetlaczu pojawi się 
informacja „CHECK AUX SWITCH”. 
 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
 
Test zabezpieczenia ziemnozwarciowego przeprowadza się w celu sprawdzenia 
zgodności z obowiązującymi przepisami i normami, które dotyczą systemów 
ziemnozwarciowych. Taki test należy przeprowadzid przy pierwszej instalacji. 
 
Ustaw przełącznik SELECT TEST na pozycji „GROUND”. Wprowadź złącze do testów 
ziemnozwarciowych (Ground Fault Test Connector), które jest dostarczone do 
zestawu urządzenia testującego, do listwy zaciskowej „B” wyłącznika (rysunek 1.4). 
 
Uwaga: Wyłącznik będzie w pozycji rozłączonej DISCONNECTED, aby podłączyd to 
złącze. Połączenie zworką może byd wykonane w inny sposób. Żadne zmiany 
ustawieo nie są wymagane. Trzymaj przycisk TEST dopóki nie wyzwoli wyłącznik i 
dioda LED na wyzwalaczu nie zacznie migad. 
 
UWAGA: Po zakooczeniu testów: 
 

 Zawsze wyjmij kabel z urządzenia testującego, aby zapobiec 
przypadkowemu uruchomieniu lub rozładowaniu baterii. 

 Zresetuj wszystkie ustawienia wyzwalacza Digitrip, wracając do 
początkowych ustawieo, łącznie ze zworką LTM. 

 Zainstaluj małą zaślepkę na wyzwalaczu Digitrip i zamontuj osłonę z 
pleksi na wyłączniku. 

 
UWAGA: Po lewej stronie rysunku 1.2, pomocne wycięcie jest pokazane obok 
zworki. Niektóre wyzwalacze Digitrip mogą nie mied takiego wycięcia. LTM jest 
aktywowane w tym przypadku przez umieszczenie zworki nad zewnętrznym pinem. 
 
Kiedy testowanie jest zakooczone, usuo zworkę złącza do testów 
ziemnozwarciowych i rozłącz kabel z wyzwalacza i urządzenia testującego. Elementy 
urządzenia testującego powinny byd schowane do walizki. 
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Seria IZMX16 (NRX) PROCEDURA TESTOWA DLA WYŁĄCZNIKÓW Z SERII IZMX16 (NRX) 
 
 

 
Rysunek 1.6. Testowanie wyłącznika z serii NRX 

 
Ustawienie 
 
Przed testowaniem, zapisz wszystkie ustawienia, aby je przywrócid do zakooczonej 
procedurze testu. 
 
Aby zacząd testy: 
1. Podłącz kabel dla Serii IZMX16 (NRX) to urządzenia testującego i wyłącznika. 
2. Użyj poniższych ustawieo: 

 Long PU = 0.6x 

 Long Time = 2 

 Inst = 2x 

 GROUND = 0.25 
 
Sprawdzenie zasilania 
 
1. Ustaw przełącznik SELECT TEST na pozycji „POWER UP”. 
2. Ustaw przełącznik na kablu na pozycję „PHASE”. 
3. Naciśnij przycisk TEST: 

 LEDy Ai B powinny świecid na urządzeniu testującym 

 Dioda statusu LED powinna migad na wyzwalaczu 

 Jednostka nie powinna wyzwolid 
4. Zwolnij przycisk TEST. 
 
Zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne 
 
1. Ustaw przełącznik SELECT TEST na pozycji „INST”. 
2. Naciśnij przycisk TEST i zwolnij go od razu, gdy wyzwalacz wyzwoli. 
3. LED zabezpieczenia powinien migad. 
4. Zresetuj wyłącznik i wyzwalacz. 
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Seria IZMX16 (NRX) Zabezpieczenie zwarciowe zwłoczne 
 
1. Ustaw przełącznik SELECT TEST na pozycji „SHORT”. 
2. Ustaw przełącznik zabezpieczenia zwarciowego bezzwłocznego INST na 10x. 
3. Naciśnij przycisk TEST i zwolnij go od razu, gdy wyzwalacz wyzwoli. 
4. LED zabezpieczenia powinien migad. 
5. Zresetuj wyłącznik i wyzwalacz. 
 
Zabezpieczenie przeciążeniowe 
 
1. Ustaw przełączniki zabezpieczenia zwarciowego bezzwłocznego INST i 

zwłocznego SHORT na 10x. 
2. Ustaw przełącznik SELECT TEST na pozycji „SHORT”. 
3. Naciśnij przycisk TEST i przytrzymaj. 

 Dioda LED statusu na wyzwalaczu powinna szybko migad 

 Zabezpieczenie przeciążeniowe powinno wyzwolid w czasie 3 do 35 
sekund 

 Dioda LED zabezpieczenia powinna migad 
4. Zwolnij przycisk TEST po wyzwoleniu. Zresetuj wyłącznik i wyzwalacz. 
 
Uwaga: Po tym, jak wyzwalacz wyzwolił, natychmiast zwolnij przycisk „Push to Test”. 
Jeśli będzie on trzymany zbyt długo, wyzwalacz Digitrip wejdzie w algorytm 
zabezpieczający, odliczający czas do drugiego wyzwolenia. W tej sytuacji, wcześniej 
oczekiwanie wskazanie diody LED może zniknąd. 
 
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (jeśli występuje) 
 
Test zabezpieczenia ziemnozwarciowego przeprowadza się w celu sprawdzenia 
zgodności z obowiązującymi przepisami i normami, które dotyczą systemów 
ziemnozwarciowych. Taki test należy przeprowadzid przy pierwszej instalacji. 
 
1. Ustaw przełącznik Select Test na pozycji „GROUND”. 
2. Naciśnij przycisk TEST i przytrzymaj przez 1 sekundę i zwolnij natychmiast po 

wyzwoleniu wyłącznika. 
3. Dioda LED wyzwalacza i/lub zabezpieczenia ziemnozwarciowego powinna migad. 
4. Zresetuj wyłącznik i wyzwalacz. 
 
Uwaga: Przywród wszystkie tymczasowe połączenia, zrobione na potrzeby 
przeprowadzenia powyższego testu, zanim wyłącznik zostanie ponownie 
uruchomiony. 
 
Zapisz wyniki testów na formularzu, dołączony do zestawu. 
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 Niniejsza instrukcja jest wydana wyłącznie w celach informacyjnych. 
W razie dodatkowych informacji, należy skonsultowad się z Cutler-Hammer, 
Inc. 
 
Sprzedaż produktu przedstawionego w niniejszym opracowaniu jest 
przedmiotem umów i warunków Cutler-Hammer Inc, polityki sprzedażowej 
lub innych uzgodnieo kontraktowych pomiędzy stronami. Niniejsze 
opracowanie nie ma na celu i nie rozszerza lub nie dodaje niczego do 
żadnego z takich kontraktów. Jedynym źródłem decydującym o prawach 
i zadośduczynieniach nabywcy tego wyposażenia jest kontrakt pomiędzy 
tym nabywcą a Cutler-Hammer, Inc. 
 
ZAWARTE TUTAJ INFORMACJE, ZALECENIA I OPISY NIE STANOWIĄ 
GWARANCJI, W SPOSÓB BEZPOŚREDNI I POŚREDNI, WŁĄCZNIE 
Z PRZYDATNOŚCIĄ DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA, RYNKOWOŚCIĄ 
LUB GWARANCJAMI WYNIKAJĄCYMI Z UMÓW LUB ZWYCZAJÓW 
RYNKOWYCH. 
 
W żadnym przypadku Cutler-Hammer, Inc. nie ponosi odpowiedzialności 
przed nabywcą lub użytkownikiem w kontrakcie (włącznie 
z niedopatrzeniem), odpowiedzialności całkowitej lub innej za żadne 
szczególne, pośrednie, przypadkowe lub wynikające z konsekwencji 
zniszczenia lub straty, włącznie, lecz nie ograniczone, ze zniszczeniami lub 
stratami z użytkowania wyposażenia, zakładu lub zasilania, kosztów 
kapitału, straty zasilania, dodatkowych kosztów użytkowania istniejących 
obiektów lub zażaleo klientów nabywcy lub użytkownika wynikających 
z zastosowania informacji, zaleceo i opisów tutaj zawartych. 
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