
Vestavná přístrojová krabice

BS 1-K

BS 1-K
Vestavná přístrojová krabice

Číslo výrobku: 98770101
Rozměry: 86 x 86 x 60 mm

Vestavná přístrojová krabice pro instalaci do
betonu, „1-gang-box” pro instalaci zařízení
„British standard“, rozteč šroubů 60,3 mm (2 3/8
palce), dodávaná s uzemňovacím šroubem

vhodné i pro protilehlé bednění, Se
speciálním předním dílem pro upevnění
lepením

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL: žádné údaje 

druh krytí: IP30 

Vhodné pro: Betonová konstrukce 

barva

barva spodní díl: zelená 

barva horní díl: zelená 

rozměry

délka: 86 mm

šířka: 86 mm

výška: 60 mm

rozměry

vnitřní délka: 68 mm

vnitřní šířka: 68 mm

vnitřní výška: 37 mm

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů: ano 

průmyslová kvalita: ne 
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okolní podmínky

max. relativní vlhkost
vzduchu 25 °C:

- %

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: polypropylen 

Příslušenství

LFR - Stupňovitý vrták

BS 1 VD - Uzavírací víko

BS MBR - Montážní můstek

BS ES-30 - Montážní šroub

BS ES-40 - Montážní šroub

BS ES-50 - Montážní šroub

BS 1-BSK - Základová deska

IBT LZA-OE - Vysekávací kleště

IBT LZA-18 - Vysekávací kleště

IBT LZA-23 - Vysekávací kleště

WED - Rozšiřovací trn

LST - Ruční vysekávací stroj

NAS-AL - Rozpěrný šroub

NA-AL/gl - Hřebík

BSM 1 - Magnet BS 1

VCBS - Spojovací svorka BS
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