
 روش نصب:

  در محل خود محکم کنید. 1درب کلیدفیوز را جدا نمایید و سپس قطعه کالهک را مطابق شکل  ) 1

به کلید  2 مطابق شکلرا  خروجی روي کلیدفیوز پایه نصب-با توجه به مسیر شبکه و عالیم ورودي) 2

   متصل نمایید و سپس کلید را بر روي تیر نصب کنید.

کابل هاي شبکه را از داخل درزگیر عبور دهید و خروجی و توالی فازها -با توجه به عالیم ورودي) 3

یا ترمینال به کلید متصل نمایید و درزگیرها را در جاي  کابلشو با استفاده از 3آنها را مطابق شکل  سپس

  خود قرار دهید.

نصب  در هنگام محکم کنید.در جاي خود  4) قاب هاي محافظ را به صورت کشویی مطابق شکل 4

  به صورت کشویی روي هم قرار دهید. 5قابهاي محافظ را مطابق شکل  کار جهت سهولت انجاممیتوانید 

از محل لوال به درب را  6مطابق شکل  خود قرار دهید و سپس جاي) فیوز ها را داخل درب کلید در 5

  بدنه وصل نمایید.

ستفاده از چوب استیک ابتدا قالب استیک را داخل دستگیره ) جهت باز و بسته نمودن درب کلید با ا6

مت باال داخل دستگیره به سدر کلید قرار دهید و آن را به صورت عمود به پایین بکشید سپس قالب را 

  شود.لوالهاي درب از بدنه خارج فشار دهید تا 

  

 هشدار:

ورودي و خروجی، در صورت ورود باران به داخل محفظه بهتر بین ) کالهک عالوه بر ایزوالسیون 1

  آب را به بیرون هدایت میکند لذا از نصب صحیح آن اطمینان حاصل فرمایید.

پل، سه پل براي فازها و یک پل  4) از وارد کردن سیم نول به داخل کلید خودداري نمایید. در کلید 2

  فاز روشنایی معابر استفاده میشود. براي

) کابلشوهاي الزم جهت اتصال کابلهاي خودنگهدار باید بیمتال یا فول بیمتال باشند و در صورت 3

استفاده از ترمینال باید روکش کابل به اندازه طول ترمینال برداشته شود و پس از قرارگیري داخل ترمینال 

  با گشتاور مناسب بسته شود.

  ار بردن فیوزهاي غیر استاندارد در داخل کلید خودداري نمایید.) از به ک4
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