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AF-1 : Contato de alarme que indica disparo por sobrecarga ou curto-circuito, associado às unidades de proteção eletrônicas.
AF-1 : Alarm switch for indication of overload and short-circuit, associated with electronic trip units.
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Instruções de Instalação
Installation Instructions

Leia cuidadosamente este manual antes de efetuar a instalação 
e operação dos acessórios.
Somente profissionais qualificados podem efetuar a instalação e 
manutenção deste produto.
Verificar o modelo adequado do acessório para o disjuntor antes 
de proceder sua instalação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Antes da instalação, conexão, operação, manutenção e inspeção 
do produto, certifique-se de ler as recomendações de segurança, 
apresentadas conforme abaixo:

PERIGO : Indica procedimentos que seguramente envolvem 
altos riscos ao usuário. Falha na observação deste aviso pode 
causar lesão grave ou morte.

CUIDADO : Indica procedimentos que envolvem algum risco 
ao usuário e/ou dano ao produto.

1. Desligue o disjuntor a montante no circuito antes de instalar ou 
efetuar qualquer trabalho/serviço no produto.

PERIGO

1. Antes da instalação, leia atentamente este manual para 
assegurar-se da correta operação do produto.
2. Este manual deve ser entregue à pessoa que efetivamente 
utiliza o produto e é responsável por sua manutenção.

CUIDADO

Be sure to read the manual and safety precautions before using 
the accessories.
This product must be installed and serviced by qualified 
personnel, having specific knowledge.
The accessories must be installed only to applicable types of 
circuit breakers.

SAFETY PRECAUTIONS
Before installation, wiring, operation, maintenance and inspection 
of the device, be sure to read the safety precautions carefully and 
follow the messages to ensure safe operation.

DANGER : Indicates procedures which offer risks to the 
operator. Ignoring these instructions will result in serious injury or 
death.

CAUTION : Indicates procedures which offer minor risks to 
the operator or may cause damage to the device.

1. Turn off the upstream circuit breaker before installing or 
performing service to the device.

1. Before installation, be sure to read the manual carefully to 
ensure proper and safe operation.
2. This manual should be given to the person who actually uses 
the product and is responsible for its maintenance.

CAUTION
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Diagrama de operação
Operation diagram
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