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AKi-Z 511 KK
Skříň elektroměru

 PřIZPůSOBITELNé

Číslo výrobku: 75851101
Rozměry: 300 x 750 x 210 mm

Skříň elektroměru - průmyslová kvalita - , víko
šedé, sériově plombovatelné, s průhledným
vyklápěcím oknem, s namontovaným křížem
elektroměru pro třífázový elektroměr a
upevňovacími šrouby elektroměru, s
dodatečným vyklápěcím oknem k obsluze
selektivního hlavního vypínače, vč. 2
jednopólových svorek HA 25/16 mm² pro N a PE ,
s 35 mm lištou k vestavbě selektivního hlavního
vypínače, s dodatečným propojovacím prostorem
150 mm nahoře, s 35 mm lištou, s dvojitou
membránovou vývodkou, uzavírací a izolační
zátkou

 

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL: žádné údaje 

domezovací provozní napětí: 400 V

druh krytí: IP54 

třída ochrany: II 

rozměry

délka: 750 mm

šířka: 300 mm

výška: 210 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ano 

bez obsahu halogenů: ano 

průmyslová kvalita: ano 

mechanické vlastnosti

druh upevnění: konstrukce 

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.: -35 

okolní teplota max.: 80 

okolní teplota 24 h: 60 

materiál

materiál spodního dílu: polykarbonát 

materiál horního dílu: polykarbonát, zesílený
skelnými vlákny 

materiál těsnění: polyuretan 

materiál šroubu víka: polyamid, zesílený skelnými
vlákny 

materiál vyklápěcího okna: polykarbonát 
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