
Skříň pro řadové svorkovnice

RKi 4/07 SL-7x4²

RKi 4/07 SL-7x4²
Skříň pro řadové svorkovnice

 PřIZPůSOBITELNé

Číslo výrobku: 63000701
Rozměry: 110 x 110 x 90 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, Polykarbonát,
šedý, podobný RAL 7035, včetně 4 vývodek M20,
Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, IP54, 1 vývodka
M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, IP54

osazeno 7 bezšroubovými svorkami 4 mm²,
(typ Weidmüller ZDU 4)

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL: žádné údaje 

domezovací izolační napětí
AC:

400 V

druh krytí: IP54/IP66 

max. průřez vodiče: 4 mm²

třída ochrany: II 

rozměry

délka: 110 mm

šířka: 110 mm

výška: 90 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ano 

bez obsahu halogenů: ano 

průmyslová kvalita: ano 

mechanické vlastnosti

druh upevnění: nástěnná/stropní montáž 

plombovatelné: ano 

pro řazení k sobě: ano 

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: polystyren 

materiál horního dílu: polystyren 

materiál těsnění: polyuretan 

materiál šroubu víka: polyamid, zesílený skelnými
vlákny 

Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

KS M20 - Spojovací sada

KS M25 - Spojovací sada

KS M25-gro - Spojovací sada

TK ABL - Sada vnějších úchytů
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