
Rozvaděč pro automatizaci

AKi 70 Plus

AKi 70 Plus
Rozvaděč pro automatizaci

Číslo výrobku: 73847001
Rozměry: 300 x 1050 x 142 mm

Rozvaděč pro automatizaci - průmyslová kvalita
-, 5 řad, 70 modulů, s dodatečným prostorem pro
připojení, 150mm rozestup kolejnic, nahoře
elastické přívody, bez PE/N svorkovnice, s DIN
lištou 35 mm v dodatečném prostoru pro
připojení, Kryt kabelů, Krycí a popisovací pásky,
dodatečné dvojité membránové vývodky a další
příslušenství

 

 
Větší flexibilita - Díky 5 variantám se 14 až 70 moduly máte k dispozici pro každý případ aplikace vhodné
řešení rozvodů.

Technická data

elektrické vlastnosti

počet řad: 5 

druh krytí: IP65 

počet dělicích jednotek: 70 

třída ochrany: II 

barva

barva spodní díl: šedá 

barva horní díl: šedá 

rozměry

délka: 1050 mm

šířka: 300 mm

výška: 142 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ano 

bez obsahu halogenů: ano 

průmyslová kvalita: ano 
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mechanické vlastnosti

druh upevnění: konstrukce 

plombovatelné: ano 

pro řazení k sobě: ano 

rázová houževnatost: IK08 

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 

Příslušenství

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

AK SGA-1 - Souprava zámku

AK SRS - Sada centrálního zamykání

AK 28 PEN-SL - Upínací lišta

AK KS-IP65 - Spojovací sada
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