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 „Typ A” „Typ B”  

 Synco™ 700 
 Łącznik modułów RMZ780
  
  

Przeznaczony do elektrycznego poł ączenia regulatora z modułem rozszerze ń lub 
dwóch modułów rozszerze ń Synco™ 700, gdy urz ądzenia te musz ą być zamon-
towane na oddzielnych szynach monta żowych. 
 

Zastosowanie 

Łącznik modułów przeznaczony jest do regulatorów i modułów rozszerzeń typoszeregu 
Synco™ 700, montowanych w szafie sterowniczej na oddzielnych szynach. 
 

Działanie 

Połączenie elektrycznie regulatora z modułem rozszerzeń lub pomiędzy 2 modułami 
rozszerzeń następuje po dołączeniu modułu. Jeżeli z powodu ograniczonej przestrzeni 
montażowej, regulator i moduły nie mogą być zamocowane obok siebie, lecz na od-
dzielnych szynach, to niezbędne jest zastosowanie łącznika. 
 

Zamawianie 

Przy zamawianiu należy podać oznaczenie typu: RMZ780 
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Budowa 

Łącznik modułów RMZ780 składa się z 2 oddzielnych wkładów: 
• Wkładu „Typ A” do wyjścia 
• Wkładu „Typ B” do wejścia 

Wkłady posiadają elementy i styki potrzebne do wykonania połączenia elektrycznego. 
Po obu stronach wyposażone są w 2 zaczepy do mechanicznego zamocowania. Do 
elektrycznego połączenia 2 wkładów stosowany jest kabel 4-żyłowy, nie dostarczany z 
łącznikiem. Okablowanie między wkładem „Typ A” a „Typ B” wykonuje się na obiekcie. 
 

Wskazówki do monta żu i instalacji 

• Okablowanie mi ędzy wkładem „Typ A” i „Typ B” musi by ć wykonane przed 
monta żem! 

• Po zamontowaniu, zacisków nie mo żna rozł ączać! 
Do podłączenia przewodów należy użyć wkrętak wielkości 0. 

Łącznik modułów należy montować w następujący sposób: 
• Wkład „Typ A” podłączany jest do strony wyjściowej regulatora lub modułu rozsze-

rzeń (pierwsza szyna montażowa) 
• Wkład „Typ B” podłączany jest do strony wejściowej modułu rozszerzeń (druga szyna 

montażowa) 
Jeśli zasady te nie będą przestrzegane, połączenie elektryczne nie nastąpi. 

Aby łącznik zdemontować, należy odblokować 2 zaczepy mocujące (1), popychając je 
wkrętakiem. 
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1 Zaczepy mocujące 

Łącznik modułów dostarczany jest z instrukcją montażu (nr 74 319 0380 0). 
 

Utylizacja 

Urządzenia muszą być złomowane jako zużyty sprzęt elektroniczny zgodnie z odpo-
wiednią Dyrektywą Europejską i nie mogą być utylizowane wraz z odpadami komunal-
nymi. 
• Urządzenie należy utylizować odpowiednimi kanałami przewidzianymi do tego celu. 
• Przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w tym zakresie. 

 

Legenda 
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Dane techniczne 

Maksymalna długość kabla 10 m (całkowita) 

Specyfikacja kabla przekrój zgodnie z bezpiecznikami G/G0 (regulator) 

Specyfikacja wkładu 4 styki SELV/PELV 

Zgodność EU (CE) CE1T3110xx *) 

Zgodność RCM CE1T3110en_C1 *) 

Zgodność EAC Euroazjatycka zgodność 

*) Dokumenty można pobrać ze strony http://siemens.com/bt/download 
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