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AZM150-B6 250 18 250 22

AZM150-B1 – – – –
AZM150-B5 – – – –

Legende

d

d

R min.

R min.

 

Bedieningsradius, wanneer de bediensleutel  
langs voor wordt ingevoerd
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Bedieningsradius, wanneer de bediensleutel  
langs boven wordt ingevoerd

Het draaipunt van het scharnier en de bovenkant van de 
veiligheidsschakelaar plus d mm moeten een vlak vormen. De 
basisinstelling is op de kleinste radius Rmin ingesteld.

instelschroef
Bij levering zijn de bediensleutels AZM 150-B6 op de kleinste radius 
ingesteld. Voor grotere radii gebeurt de instelling door het verdraaien 
van de instelschroeven a + b met een inbussleutel 2 mm.
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Montageposities met ingevoerde bediensleutel, zie 
bedieningshandleiding AZM150.

Toebehoren

Benaming Bestelnummer
Eenwegschroeven ACC-NRS-M5x15-FHS-2PCS 103033698 

Bestendigheid van de schroeven van de bediensleutel 5.6.

Bestemming en gebruik

De bediensleutels worden in combinatie met de veiligheidsvergrendelingen 
AZM 150 gebruikt aan beschermvoorzieningen.

Verschillende modellen van bediensleutels zijn verkrijgbaar:
Bij voorkeur voor verschuifbare en afneembare beschermvoorzieningen:
AZM150-B1 rechte bediensleutel
AZM150-B5 haakse bediensleutel
Voor draaibare beschermvoorzieningen:
AZM150-B6  beweeglijke bedieningssleutel

Montage-instructies

De instructies van de handleiding van de veiligheidsvergrendeling AZM150 
moeten steeds in acht worden genomen.

Bij de montage aan de draaibare beschermvoorziening moet men er op letten 
dat het draaipunt zich ter hoogte van het oppervlak van de veiligheidsschakelaar 
bevindt, waar de bedienbeugel ingestoken wordt (zie tabel)

Dankzij de invoertrechter aan de kop van de veiligheidsvergrendeling kan een 
beweeglijke bediensleutel worden ingevoerd met een zijdelingse afwijking van 
±1 mm en een hoogteafwijking van ±1 mm.

De bediensleutels moeten via geschikte maatregelen (gebruik 
van eenwegschroeven, lijmen, uitboren van de schroefkoppen, 
borgen met pennen) onlosmakelijk aan de beschermvoorziening 
bevestigd worden en tegen verschuiven beveiligd worden.

Als de schakelaar via nieten of lassen bevestigd wordt, 
moet men er op letten dat de insteekdiepte van de 
bediensleutel niet wijzigt.
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KA. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Duitsland
Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Production site: 
SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu, P.R.CHINA

Phone: +31 341 432525
Fax: +31 341 425257
E-Mail:  info@schmersal.com.cn
Internet:  www.schmersal.net

Schmersal Industrial Switch Manufacturing
地址：上海市青浦区漕盈路3336号
邮编：201712

电话：021 63758287
传真：021 69214398

网址：www.schmersal.com.cn


