
4168 70/71/72/73 

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

 

Ostrzeżenie: Niewłaściwa obsługa urządzenia może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.  

 

Uwaga: Niewłaściwa obsługa urządzenia może być przyczyną lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.  

 

         Ostrzeżenie! 

1) Przed instalacją bądź przeglądem odłącz zasilanie główne w celu uniknięcia porażenia elektrycznego oraz obrażeń mogących 

wystąpić wskutek wystąpienia zwarcia.  

2) W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym nie należy dotykać żadnych nieosłoniętych części czynnych, np. zacisków 

urządzenia. 

 

 

       Uwaga! 

1) Produkt należy instalować zapewniając minimalną przestrzeń instalacyjną określoną w instrukcji. 
Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować pożar i spalenie urządzenia. 

2) Instalacja, przeglądy i konserwacje powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel. 
Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować pożar i spalenie urządzenia. 

3) W przypadku utylizacji, produkt należy traktować jako odpady przemysłowe. 

 

 

Podłączenie modułu czasowego - „opóźnienie załączenia” 
 

 

24-48 V AC/DC 
110-220 V AC 

1. Sprawdź podłączenie zasilania 
2. Sprawdź moment dokręcający 

 
 
 
 
 
 

LE07495AA_PL 1/4 



 
 

Przebiegi czasowe 
 Odłączenie zasilania po upłynięciu czasu wyłączenia 

Podanie napięcia (A1, A2) 

 Wyjście opóźnione-cewka stycznika (15-18) 

 

 Odłączenie zasilania przed upłynięciem czasu wyłączenia 

Podanie napięcia (A1, A2) 

 

Wyjście opóźnione-cewka stycznika (15-18) 

 

 
 : Wyłączony  Załączony 

 
 

Wskazówki  
Nieużywany przewód należy zabezpieczyć taśmą izolacyjną. 

Należy sprawdzić napięcie zasilania oraz układ połączeń. 

 

 

Dane techniczne 
 

Charakterystyka Nr ref Napięcie zasilania Czas zwłoki 

Opóźnienie załączenia 
4168 70 24-48 V AC/DC 1-30 s 

4168 71 110-220 V AC 1-30 s 

Opóźnienie wyłączenia 
4168 72 24-48 V AC/DC 1-30 s 

4168 73 110-220 V AC 1-30 s 

   

 

Współpraca ze stycznikami 

 

Seria Typ 

4160 80 
---- 

4162 39 
CTX3 9 ~ 100 

4161 26 
---- 

4164 56 
CTX3 22/4P ~ 85/4P 
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Podłączenie modułu czasowego - „opóźnienie wyłączenia” 
 

 
24-48 V AC/DC, 110-220 V AC 

1. Sprawdź podłączenie zasilania  
2. Sprawdź moment dokręcający 

 
UWAGA: Nie należy podłączać zasilania do zacisków S1 i S2 
 
W przypadku wydłużania połączenia do S1 i S2, należy stosować przewody ekranowane. 

 

Instalacja modułu czasowego 

 
1) Mocowanie modułu czasowego do stycznika należy wykonać zgodnie ze wskazówkami na rysunku powyżej. 

 

Przebiegi czasowe 
 Odłączenie zasilania po upłynięciu czasu wyłączenia 

 

Podanie napięcia (A1, A2) 

 

Sterowanie (S1, S2) 

Wyjście opóźnione-cewka stycznika (15-18) 
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 Załączenie S1-S2 przed upłynięciem czasu wyłączenia 
 

Podanie napięcia (A1, A2) 

 

Sterowanie (S1, S2) 

Wyjście opóźnione-cewka stycznika (15-18) 

 

 Odłączenie zasilania podczas pracy modułu czasowego 
 

Podanie napięcia (A1, A2) 

 

Sterowanie (S1, S2) 

Wyjście opóźnione-cewka stycznika (15-18) 

 

 : Wyłączony  Załączony 

 

                                                                      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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