
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE
VAROITUS

ÄLÄ IRROITA SUOJAKANTTA VIRRAN OLLESSA PÄÄLLÄ. Estä mahdollinen vaarallisten
kaasujen syttyminen asettamalla kansi aina paikoilleen ennen virran kytkemistä. Pidä suojakansi
tiiviisti kiinni rajakytkimen toiminnan aikana.

Johdon läpiviennin suojatulppa, joka toimitetaan rajakytkimen kanssa, on tarkoitettu vain
kuljetuksen ajaksi. IP67 suoja riippuu johdon liittimistä sekä käytetystä johdotustavasta.
Jokainen käyttämätön johdon läpivientireikä täytyy olla asianmukaisesti riittävällä suojatulpalla
peitetty.

1e ASENNUS
1.1 Kiinnitä asennussarja (21) SB koteloon (1) käyttämällä siihen tarkoitettuja M6x8 pultteja (20).

1.2 Aseta kara (4) samansuuntaisesti toimilaitteen karan kanssa ja kiinnitä se paikoilleen.

1.3 Kiinnitä asennussarja toimilaitteeseen siihen tarkoitetuilla osilla.

2e RAJAKYTKIMEN SÄÄTÖ
2.1 Löysää ruuvit (18) ja irroita suojakansi (2).

2.2 Irroita ruuvi (19) ja nosta asennonosoitin pois (17). Varoitus: pidä osoittimesta (17) kädellä kiinni
löysätessäsi ja kiristäessäsi ruuvia (19). Älä pyöritä osoitinta (17) sen ollessa kiinni karassa (12c).

2.3 Käännä toimilaite toiseen ääriasentoonsa.

2.4 Nosta alempaa nokkaa (11a) ja käännä, kunnes rajakytkin aktivoituu ja vapauta se. Paina nokka

2.6 Työnnä ylempää nokkaa (11b) alaspäin ja käännä, kunnes rajakytkin aktivoituu ja vapauta se. 
Nosta nokka (11b) kevyesti takaisin paikalleen yläasentoonsa (12b). Jousi (13) varmistaa nokan
kiinnityksen.

2.7 Aseta osoitin (17) toimilaitteen asennon mukaisesti ja kiinnitä se varovaisesti karaan (12c).

2.8 Pidä kädellä kiinni osoittimesta  (17) ja kiristä ruuvi (19).

2.9 Aseta suojakansi (2) paikalleen ja kiristä ruuvit (18). Varoitus: tarkista, että tiiviste (3) on tiiviisti 
kannen reunassa kiinni.
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3e SÄHKÖJOHDOTUS

3.1 Irroita suojakansi (2) ja osoitin (17) kohtien 2.1 ja 2.2 mukaisesti.

3.2 Irroita suojatulpat läpivientiaukoista ja korvaa ne johtolaipoilla tai asianmukaisilla suojatulpilla.

VAROITUS : IP67 suojan aste riippuu myös perustetusta liitännästä, eli käytettäessä puutteellisia
tai riittämättömiä komponentteja tai asennettaessa huolimattomasti, vahingoitetaan rajakytkin 
laatikkoa.

3.3 Yhdistä navat  (10) käyttämällä max. 3.5 mm ruuvimeisseliä allaolevan diagrammin mukaisesti:

3.4 Asenna suojakansi (2) ja osoitin (17) kohtien 2.7, 2.8 ja 2.9 mukaisesti paikoilleen.
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Komformiteetti todistukset
Tämä tuote on seuraavien normien mukainen:
1. Direktiivi 89/336/CEE– Electromagnetic compatibility

CEI EN 50081-2 (1992) - Emission
CEI 50082-2 - Immunity

2. Direktiivi 72/33/CEE - Low Tension
EN 6024-1

Mikrokytkin
01 (hopeoitu), luokitus: 100 mA _10A 250 VAC:lla, 100 mA → 4A 24 VDC:lla
02 (kullattu),luokitus; max. 3A 250 VAC:lla, min. 1mA 24VDC:lla
03 (kullattu), luokitus: max. 3A 250 VAC:lla, min. 1mA 24VDC:lla

Mikrokytkin kpl

Navat
0 cb 10 napaa / vihreä
1 cb 6 napaa / vihreäjuovainen
2 cb 9 napaa / sininen
3 cb 6 napaa / sininen

Värit
0 musta polyesteri
1 sininen polyesteri RAL 5015

Läpiviennit
0 PG13.5
1 1/2” NPT
2 M20x1.5
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