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Promienie aktywacji

d

d

R min..

R min..
d

d

R min..

R min..
Rmin  

[mm] 
d  

[mm] 
Rmin  

[mm] 
d  

[mm] 

AZM150-B6 250 18 250 22

AZM150-B1 – – – –
AZM150-B5 – – – –

Legenda
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Promienie aktywacji, gdy aktywator  
zostanie odchylony od przodu
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Promienie aktywacji, gdy aktywator  
zostanie odchylony od góry

Oś obrotu zawiasu musi znajdować się d mm powyżej górnej powierzchni 
wyłącznika bezpieczeństwa na równoległej do niego płaszczyźnie. 
Ustawieniem podstawowym jest najmniejszy promień Rmin.

śruba do ustawiania
Fabrycznie aktywatory AZM 150-B6 są ustawione na najmniejszy promień. 
W przypadku większych promieni ustawienie odbywa się przez obrót śrub 
nastawczych a + b za pomocą klucza do śrub sześciokątnych 2 mm.
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Pozycje montażowe z wprowadzonym aktywatorem, patrz 
instrukcja obsługi AZM150.

Akcesoria

Oznaczenie Numer 
zamówieniowy

Śruby odporne na 
manipulacje

ACC-NRS-M5x15-FHS-2PCS 103033698 

Wytrzymałość śrub aktywatora 5.6.

Przeznaczenie i zastosowanie

Aktywatory są stosowane w osłonach w połączeniu z wyłącznikami 
bezpieczeństwa AZM150.

Dostępne są różne formy aktywatorów:
Przede  wszystkim  do  osłon przesuwnych  i  zdejmowanych :
AZM150-B1 aktywator prosty
AZM150-B5 aktywator kątowy
Do osłon obrotowych:
AZM150-B6  aktywator ruchomy

Instrukcje montażu

Przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi elektromagnetycznej blokady 
bezpieczeństwa AZM150.

Podczas montażu wyłącznika na osłonie uchylnej należy zwrócić 
uwagę, aby punkt obrotu znajdował się na poziomie powierzchni 
wyłącznika bezpieczeństwa, do której jest wprowadzany aktywator 
(patrz Tabela).

Lejek wprowadzający na głowicy blokady zapewnia wprowadzenie 
ruchomego aktywatora z przesunięciem bocznym ±1 mm i 
przesunięciem wysokości ±1 mm.

Za pomocą odpowiednich metod (stosowanie śrub 
jednokierunkowych, klejenie, rozwiercanie łbów śrub, 
kołkowanie) należy zamocować aktywator do osłony w 
sposób nierozłączny i zabezpieczyć przed przesuwaniem.

W przypadku mocowania, np. za pomocą nitowania lub 
spawania, należy pamiętać, aby nie zmienić głębokości 
wprowadzenia aktywatora.08
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K.A. Schmersal
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Polska
Telefon: +49 202 6474-0
Faks: +49 202 6474-100
E-mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

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

Phone: +86 21 63758287
Fax: +86 21 69214398
E-mail:  info@schmersal.com.cn
Internet:  www.schmersal.com.cn

施迈赛工业开关制造（上海）有限公司
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


