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B - Janelas removíveis para eletroduto
C - Encaixe dos pés para instalação em bancada
D - Furação para fixação por parafuso
E - Pés de apoio para instalação em bancada
F - Encaixes para trilho DIN
G - Furo para colocação do parafuso de reforço
I - Entradas para canaletas

Furação para encaixe ou fixação por parafuso

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Click

Parafusos laterais

MOLDURA FRONTAL

TAMPAS DAS

CHAVES LATERAIS

TAMPA INTERNA

CAIXA SOBREPOR

Parafuso de reforço
(fixado internamente)

TRILHO DIN

PAREDE

2. MODOS DE FIXAÇÃO DO INSTRUMENTO

2.1. Fixação por trilho DIN

IMPORTANTE
Conforme capítulos da norma NBR 5410:

Instale na alimentação.
Cabos de sensores e de sinais de computador podem estar juntos, porém não no mesmo

eletroduto por onde passam alimentação elétrica e acionamento de cargas.
Instale supressores de transientes (filtros RC) em paralelo às cargas, como forma de aumentar a vida

útil dos relés.

1:
2:

3:

protetores contra sobretensões

2.2. Fixação por sobrepor

Risco de choque elétrico e/ou
curto circuito, verifique se a
rede elétrica encontra-se

desligada antes de realizar a
instalação.

!ATENÇÃO

3. INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO
Realize a instalação da fiação conforme desejado, a caixa
sobrepor dispõe de entradas para eletrodutos na parte
superior (podendo ser invertida),na parte traseira da
caixa e também entradas para canaletas.

Parede

Trilho DIN

Gabinete
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1
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OBS: Chaves seletoras laterais - Interruptor simples 15A/250Vac

PAREDE

Fiação

Canaletas

Eletrodutos

Recomenda-se o uso de terminais faston 6,3 x 0,8mm
fêmea nos terminais dos cabos das chaves laterais.

OBS: A caixa também pode ser instalada com as
entradas para eletrodutos viradas para baixo.

PAREDE

FUROS
PARA FIXAÇÃO

Parafusos para fixação

4. INSTALAÇÃO DO INSTRUMENTO NA CAIXA SOBREPOR

4.1. Instalação do instrumento na tampa interna
Insira o instrumento e as chaves laterais, caso sejam instaladas, pela parte frontal da tampa interna e
as travas laterais do instrumento pela parte traseira conforme ilustrado abaixo.

Instrumento
Chaves seletoras

laterais

Travas laterais

do instrumento

Aparência final

Tampa interna

1.2. Abrindo a caixa
Para remover a moldura frontal e tampas das
chaves laterais, introduza a ponta de uma chave
de fenda no chanfro lateral da caixa e gire até
ouvir o click, para remover a tampa interna
retire os parafusos laterais.

GABINETE DE SOBREPOR
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Fita adesiva

Tampa

Moldura frontal

Tampas laterais

PAREDE

MOLDURA FRONTAL

PAREDE

Fiação

4.3. Fechamento da tampa interna e colocação da moldura frontal
Recoloque a tampa interna e após fixá-la com os parafusos laterais instale a moldura .

OBS: a moldura
a moldura

frontal

Caso não tenham sido instaladas chaves laterais, recoloque as tampas d frontal para

cobrir as aberturas, utilize uma fita adesiva pela parte externa d frontal para prender as
mesmas nas aberturas até ser feita a colocação do painel na caixa, remova as fitas adesivas após
concluída a instalação.

4.2. Ligações elétricas
Faça as ligações elétricas do instrumento conforme o esquema elétrico do mesmo descrito em seu
respectivo manual.

4.4. Aparência final
A montagem final deve ficar semelhante as ilustrações abaixo, são mostrados exemplos de montagem
com e sem chaves laterais instaladas.

PAREDE

Conjunto montado sem chaves laterais
Caixa modelo GB-01S

PAREDE

Conjunto montado com chaves laterais
Caixa modelo GB-01C

P para instalação em bancadasés de apoio

5. INSTALAÇÃO EM BANCADA
A caixa pode ser instalada em bancadas ou sobre superfícies bastando, para isso, destacar os
pés de apoio da parte traseira fixá-los nos locais indicados no desenho abaixo

Bancada ou superfície


