Spojovací skříň

WKE 400 7 x 10² 1D0
WKE 400 7 x 10² 1D0
Spojovací skříň
PřIZPůSOBITELNé
Číslo výrobku: 86235501
Rozměry: 200 x 200 x 110 mm
Kabelová rozbočovací a spojovací skříň s IP66,
certifikováno podle EN 61439-2, se zachováním
elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102 část 12
v průchodu, Skříně a řadové svorkovnice jsou ze
speciálního bezhalogenového
duroplastuPřiložené příslušenství:2 ks kabelové
šroubení M32 (17 - 26 mm), 1 ks kabelové
šroubení M25 (9 - 19 mm), Sada hmoždinek ø 6
mm
Rozbočovací krabice s odjištěnou větví,
Spojovací krabice 3 póly, Rozbočovací
krabice 3pólová, počet svorkovatelných
vodičů na pól 4 x 1,5 - 10mm², kapacita
připojení na místo upnutí 1 x 1,5 - 10mm²,
bezpečnostní držák D02 max. 6A

barva

Technická data
elektrické vlastnosti
druh krytí UL:

barva spodní díl:

oranžová

barva horní díl:

oranžová

žádné údaje

domezovací izolační napětí
AC:

450 V

domezovací izolační napětí
DC:

450 V

rozměry
délka:

200 mm

šířka:

200 mm

druh krytí:

IP66

výška:

110 mm

třída zachování funkce:

E30

vnitřní délka:

176 mm

vnitřní šířka:

176 mm

max. průřez vodiče:
třída ochrany:

10 mm²
II

vnitřní výška:

84 mm
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materiálové vlastnosti
vhodné pro venkovní použití:

ne

bez obsahu halogenů:

ano

průmyslová kvalita:

ano

mechanické vlastnosti
druh upevnění:

nástěnná/stropní montáž

plombovatelné:

ne

utahovací moment šroubu
víka:
rázová houževnatost:

2.5 Nm

IK08

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:
materiál těsnění:

plast
termoplastický elastomer

certifikáty
zkušební značka:

VDE
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