
Prázdná skříň

AK-F/DMS 14 L-t

AK-F/DMS 14 L-t
Prázdná skříň

 PřIZPůSOBITELNé

Číslo výrobku: 73331101
Rozměry: 315 x 300 x 147 mm

Doplňkové/prázdné pouzdro - průmyslová kvalita
-, pro malé rozdělovače AK-F 14-56, pro
individuální demontáž s lištami nebo montážními
deskami, integrované ventilační prvky pro
zmírnění vytváření kondenzační vody, k montáži
řadových montážních přístrojů dle DIN 43880,
konstrukční velikost 1-3, Un=400 V, Ui=1.000V
AC / 1.500V DC, In=125A

s transparentním víkem, s pomocnými
nátrubky s dvojitou membránou

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL: žádné údaje 

domezovací provozní napětí: 400 V

domezovací izolační napětí
AC:

1000 V

domezovací izolační napětí
DC:

1500 V

druh krytí: IP65 

třída ochrany: II 

barva

barva spodní díl: šedá 

barva horní díl: transparenti 

rozměry

délka: 300 mm

šířka: 315 mm

výška: 147 mm

vnitřní délka: 310 mm

vnitřní šířka: 295 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ano 

bez obsahu halogenů: ano 

průmyslová kvalita: ano 

mechanické vlastnosti

druh upevnění: na omítku 

rázová houževnatost: IK08 
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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: plast 

materiál horního dílu: polykarbonát 

certifikáty

zkušební značka: DLG 

Příslušenství

AK3 FL00 - Příruba pro AK-F

AK3 FL01 - Příruba pro AK-F

AK3 FL02 - Příruba pro AK-F

AK3 FL13 - Příruba pro AK-F

AK3 KFL - Příruba pro AK-F

AK3 AS - Vnější závěs

AK3 MPI 14 L - Montážní deska
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