Chave Fusível
de Distribuição

INSTRUÇÕES
INSTALAÇÃO

DE
E OPERAÇÃO

GENERALIDADES

LEIA COM ATENÇÃO ESSA FOLHA DE INSTRUÇÕES
Leia atentamente e cuidadosamente esta folha de instruções antes de instalar ou operar a chave fusível
MAURIZIO tipo MZ. A versão mais recente está disponível online em formato PDF em
www.maurizio.com.br
Esta folha de instruções deve estar disponível para referência sempre que chaves fusíveis forem usadas.
Guarde esta folha de instruções em um local onde você possa recuperá-la e consultá-la facilmente.
Garantia: A garantia padrão que consta nos termos de venda é aplicada para a chave fusível de distribuição MAURIZIO tipo MZ quando instalada em conjunto com porta fusível ou lâmina seccionadora de fabricação MAURIZIO.
Importante; O porta fusível não deve permanecer aberto por um longo período, a água proveniente da
chuva que se deposita no tubo pode danificar a fibra interna, isto poderá gerar problemas na interrupção de
curto-circuito e causar danos ao circuito.
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MONTANDO A CHAVE FUSÍVEL
1º passo: Fixe a ferragem de fixação apropriada conforme figura 1. Nota: A ferragem de fixação é opcional.
2º passo: Monte a chave fusível na ferragem de fixação como mostrado na figura 1, com o parafuso tipo
francês no sentido indicado. Note que deve ser colocada a arruela dentada entre o inserto central da chave
fusível e a ferragem de fixação.
3º passo: Gire a chave fusível até encontrar uma posição que trará o máximo de facilidade nas operações
e aperte firmemente a porca do parafuso tipo francês.
4º passo: Faça as conexões elétricas. Se for aplicado condutor de alumínio é recomendado o uso de uma
graxa antioxido antes de inserir tais condutores nos conectores da chave fusível.

Figura 1

INSTALAÇÃO DO ELO FUSÍVEL

1º Passo: Segure firmemente a cabeça do elo fusível e cuidadosamente endireite a cordoalha.
2º Passo: Remova a tampa do porta-fusível. Coloque a cordoalha do elo fusível no topo do porta fusível e
deslize até o fim. Recoloque a tampa do porta fusível e aperte com firmeza.
3º Passo: Gire a lingueta de aço inox completamente em torno de seu pivô até que ela atinja o seu batente
(até sentir resistência). Veja a Figura 2a.
Segure a lingueta de aço inox nesta posição, e alimente a cordoalha do elo fusível através do canal e ao
redor do parafuso roscado no sentido horário, como mostrado na Figura 2b. Mantenha a tensão na cordoalha do elo fusível e aperte firmemente a porca de fixação da cordoalha do elo fusível, usando uma chave.
Não aperte demais a porca de fixação da cordoalha do elo fusível.
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Figura 2a

Figura 2b

INSTALANDO E FECHANDO O TUBO PORTA FUSÍVEL
Somente pessoas qualificadas devem operar, inspecionar, ou manter uma chave fusível. Essas pessoas
qualificadas devem usar equipamentos como luvas de borracha, chapéu, óculos de segurança, roupas adequadas, etc. De acordo com as práticas de segurança estabelecidas, e ser treinado de acordo com especificação da MAURIZIO e com seus devidos cuidados.
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Figura 3
1° Passo
Depois de instalar o elo fusível como descrito nas secções anteriores, insira a ponta de uma vara de manobra na abertura lateral do contato inferior do porta fusível, ou como alternativa, insira o pino na abertura
frontal do contato inferior do porta fusível.
2◦ Passo
Guie o tubo porta fusível para a dobradiça da chave fusível como mostrado na Figura 3 e desengate a vara
de manobra.
3° Passo
Insira o pino da vara de manobra no anel do contato superior do tubo porta fusível e gire o tubo porta fusível a cerca de 45º da posição totalmente fechada. Olhe indiretamente para o porta fusível e conduza o porta fusível para a posição fechada usando um impulso firme e constante, porém com força moderada. Desengate cuidadosamente a vara de manobra tomando cuidado para evitar a abertura do porta fusível.
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