Spojovací krabice

2K-12-L/gn
2K-12-L/gn
Spojovací krabice
Číslo výrobku: 34451201
Rozměry: 85 x 85 x 37 mm
Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE
0606), 12 přívodů, 2 spodní přívody, se
samotěsnicími, měkkými vstupními
membránami, Nástroj k otevření přívodů vedení
není nutný, Rozsah těsnění 2 - 14 mm, s
vnitřními místy připojení
zelená, bez svorek, pro samostatné svorky
s certif. VDE

rozměry

Technická data
elektrické vlastnosti
druh krytí UL:
domezovací izolační napětí
AC:
druh krytí:
třída zachování funkce:
max. průřez vodiče:
třída ochrany:

žádné údaje

délka:

85 mm

šířka:

85 mm

výška:

37 mm

400 V

IP55
bez
2,5 mm²
II

materiálové vlastnosti
vhodné pro venkovní použití:
bez obsahu halogenů:

ne
ano

průmyslová kvalita:

ne

mechanické vlastnosti

barva
barva spodní díl:

zelená

barva horní díl:

zelená

druh upevnění:

nástěnná/stropní montáž

plombovatelné:

ne

rázová houževnatost:

IK07
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okolní podmínky
max. relativní vlhkost
vzduchu 25 °C:

95 %

max. relativní vlhkost
vzduchu 40 °C:

50 %

okolní teplota min.:

-25

okolní teplota max.:

40

okolní teplota 24 h:

35

materiál
materiál spodního dílu:

polypropylen

materiál horního dílu:

polypropylen

certifikáty
zkušební značka:

VDE

Příslušenství
ZEL 2K-12 - Odlehčení v tahu
HandyGrip VG 20 - Upínací lišta
HandyGrip VG 21 - Upínací lišta
HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta
HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka
HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka
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