
MANUAL DE UTILIZARE 
 

Întrerupător flotant pentru montaj lateral Gentech LS803-51 
Cod produs: 154986 

 
 
Acest manual de utilizare aparţine acestui produs. Manualul include instrucţiuni importante privind punerea în funcţiune şi 
operarea produsului.  
Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie produsul. 
Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare. 
 
Acest kit de instalare Gentech garantează fixarea optimă a produsului folosind un număr redus de componente. Datorită opțiunii 
de selecție a elementelor de fixare puteți monta întrerupătorul flotant în interiorul sau în exteriorul rezervoarelor pentru lichide.  

 

Generalități  
După ce ați ales senzorul potrivit pentru aplicația respectivă urmează să determinați poziția și metoda de montare a produsului. 
Însă înainte de a stabili metoda de montare este nevoie să stabiliți grosimea peretelui rezervorului. 

 

Montaj interior 
1. Găuriți peretele interior al rezervorului: gaura trebuie să aibă un diametru de 16,5 mm; respectați toate instrucțiunile 

de siguranță corespunzătoare pentru această operație.  
2. Îndepărtați resturile și bavurile și asigurați-vă că orificiul are suprafața netedă; evitați deteriorarea elementelor de 

etanșeitate.  
3. Trageți cu atenție manșonul de trecere al cablului întrerupătorului flotant și împingeți garnitura de etanșeitate pe 

carcasa întrerupătorului flotant.  
4. Treceți cablurile prin orificiu în interiorul carcasei întrerupătorului și aveți grijă să nu deteriorați garnitura de 

etanșeitate. Verificați dacă interiorul peretelui rezervorului și marginile carcasei întrerupătorului sunt curate (fig.1).  
5. Introduceți șaiba de blocare și piulița de fixare pe cablul de alimentare al carcasei întrerupătorului și poziționați 

întrerupătorul în așa fel încât să poată fi montat.  
6. Fixați întrerupătorul și verificați reperul de poziționare al carcasei. Verificați dacă garnitura de etanșeitate nu s-a mișcat 

din locul ei. Strângeți cu mâna piulița de fixare.  
7. Restrângeți piulița folosind o unealtă cu un cuplu de rotație de 4 Nm.  
8. După ce verificați etanșeitatea și poziția corectă a întrerupătorului puteți branșa întrerupătorul la instalația electrică. 

 
Fig. 1 

 



Montaj exterior 
1. Găuriți peretele interior al rezervorului: gaura trebuie să aibă un diametru de 23 mm; respectați toate instrucțiunile de 

siguranță corespunzătoare pentru această operație.  
2. Îndepărtați resturile și bavurile și asigurați-vă că orificiul are suprafața netedă; evitați deteriorarea elementelor de 

etanșeitate.  
3. Trageți cu atenție manșonul de trecere cablu al întrerupătorului flotant.  
4. Împingeți inelul de presiune, șaiba și piulița de fixare pe carcasa întrerupătorului (vezi imag. 2), apoi strângeți piulița 

până când inelul de presiune începe să se deformeze.  
5. Poziționați întrerupătorul în apropierea cablului de alimentare ținând cont de reperul pentru poziția corectă, apoi glisați 

carcasa întrerupătorului prin orificiu în rezervor, astfel încât inelul de presiune să adere în partea laterală a carcasei.  
6. Țineți carcasa din partea posterioară și strângeți piulița cu o unealtă adecvată, ce are un cuplu de rotație de 2,67 Nm.  
7. După ce verificați etanșeitatea și poziția corectă a întrerupătorului puteți branșa întrerupătorul la instalația electrică.  
 

Fig. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2019 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


