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CTX3 mini / przekaźniki mini / styczniki sterujące 

Instrukcja powinna być przekazana osobie, która jest użytkownikiem produktu oraz jest odpowiedzialna za konserwację urządzenia. 

 
 

UWAGA! 

1) Przed rozpoczęciem napraw lub przeglądów należy odłączyć urządzenie od zasilania.  

Brak odłączenia zasilania może być przyczyną porażenia prądem lub oparzenia. 

2) Należy upewnić się, że urządzenie jest poprawnie zainstalowane. Błędny montaż może spowodować pożar. 

3) Nie należy użytkować produktu bez pokrywy czołowej. Brak pokrywy może być przyczyną porażenia prądem  

lub oparzeń. 

4) Dane techniczne urządzenia znajdują się na jego tabliczce znamionowej. 

 

Instalacja 
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku pozbawionym drgań i podwyższonej wilgotności 

 
Montaż blokady mechanicznej możliwy jest po zdjęciu pokryw czołowych. 
 

Cewka sterująca 

Dopuszczalna liczba dodatkowych styków pomocniczych zależy od zużywanej przez stycznik energii 

Gabaryt Typ 
Zużycie energii Ilość dodatkowych  

styków pomocniczych  

Rozruch Styki główne złączone 

CTX3 mini 

AC 32 VA 6 VA 6 

DC 

3 W 3 W 6 

2 W 2 W 2 

1,2 W 1,2 W brak 
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Przekaźniki termiczne (klasa 10A) 4171 80~93 
 

1) Pokrętło nastaw prądu należy ustawić na odpowiednią wartość natężenia prądu. Dla współczynnika przeciążalności  innego niż 

1.00, należy zwiększyć nastawę prądu o procentowy współczynnik przeciążalności. Prąd zadziałania przekaźników może być 

ustawiany na wartość do 30% większą od maksymalnego prądu silnika. 

2) Reset ręczny (H) lub reset automatyczny (A) należy wybrać poprzez wciśnięcie i obrócenie zielonego przycisku, aż strzałka 

wskaże wybrany tryb.  

3) W trybie ręcznym reset następuje po wciśnięciu zielonego przycisku. Uwaga: przekaźnik zostanie zresetowany dopiero po czasie 

wymaganym na jego schłodzenie. 

4) W trybie automatycznym reset następuje po czasie wymaganym na jego schłodzenie.  

5) Test można przeprowadzić poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku (tylko tryb ręczny). 

 

          
1) Pokrętło nastaw      2) Reset ręczny (H) /automatyczny (A) 

Przekrój przewodów i moment dokręcający 

  
Wkręt 

Przekrój 
przewodu 

(mm2) 

Moment 
dokręcający 

(Nm) 

M3.5 1,25-2 0,8 

 
  

                                                                     Przepisy bezpieczeństwa! 

Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka.  

Niepoprawna instalacja lub złe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. 

Przez przystąpieniem do instalacji, należy zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia. 

Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji.  

Wszystkie produkty Legrand mogą być otwierane i naprawianie wyłączenie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych  

przez Legrand. Każde otwarcie lub naprawa dokonana bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia Legrand od wszelkiej odpowiedzialności, 

powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcia gwarancji. 

Używać należy wyłącznie oryginalnych części marki Legrand. 

 

 

Legrand Polska Sp. z o.o. 

ul. Waryńskiego 20 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

Adres korespondencyjny: 

Tulipan House 

ul. Domaniewska 50 

02-672 Warszawa 

tel.: +48 22 549 23 30 

info@legrand.com.pl 
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