
Nabíjecí stanice pro kola

TG BCS 3

TG BCS 3
Nabíjecí stanice pro kola

Číslo výrobku: 20003001
Rozměry: 110 x 202 x 152 mm

Nabíjecí stanice pro kola, černá, Šrouby víka se
speciální hlavou, Přívody vedení, 1 x M25 v
podlaze, 1 x M25 spodní strana krytu, Ventilation
seal1 x Odvzdušnovací zátka M20, předzapojeno
na svorku Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

 

Technická data

vestavné přístroje

SCHUKO® zásuvka (na
přední straně), 230 V:

3 

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí
AC:

400 V

počet řad: 0 

druh krytí: IP44 

třída ochrany: II 

barva

barva spodní díl: černá 

barva horní díl: černá 

rozměry

délka: 202 mm

šířka: 110 mm

výška: 152 mm

vnitřní délka: 195 mm

vnitřní šířka: 145 mm

vnitřní výška: 76 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ano 

bez obsahu halogenů: ano 

průmyslová kvalita: ano 
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mechanické vlastnosti

druh upevnění: nástěnná montáž 

rázová houževnatost: IK08 

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 

materiál těsnění: polyuretan 

materiál šroubu víka: ušlechtilá ocel V2A 

Příslušenství

BCS WP1 - ochranná stříška proti počasí

BCS WP2 - Zemnící hrot

Bit TX20-89 - Zvláštní bit
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