Техническа
81594
спецификация за продукт Инд. присъединители SAIL. 125A 3PT
Характеристики

Обхват

PratiKa

Тип продукт или
компонент

Plug

Съкратено
наименование на
устройството

PratiKa plug

Катерогия на контакта

Ниско напрежение

Описание на полюсите

3P + E

Тип на мрежата

AC

Стандартен излаз

Индустриален

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти.
Тази документация няма за цел замяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения.
Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба.
Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Заглавна страница

Допълнителни устройства
Монтажен режим

Стенен монтаж

Форма и управление на контакта

Ъглов

[In] номинален ток

125 A

[Ue] номинално работно напрежение

380...415 V

Честотна мрежа

50/60 Hz

Заземяване в посока на часовниковата стрелка

6h

Контактен материал

Самозагасящ се инженерен полимер

Материал на контактите

Pins: nickel plated brass

Свързване - клеморед

Затворени винтове

Сечение на кабел

16…70 mm²

Кабелен вход

Кабелно уплътнение

Тип влакно

Pg 48

Тегло на продукта

1,724 kg

Размер на основата

114 x 224 mm

Височина

354 mm

Широчина

114 mm

Дълбочина

214 mm

Цвят

Сив (RAL 7035)

Цвят на захранване

Червен

Околна среда
Стандарти

EN 60309-2
EN 60309-1

Степен на защита IP

IP67 в съответствие с IEC 60529

Степен на защита IK

IK08 в съответствие с EN 62262

Огнеупорно

850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1

Относителна влажност

50 % при 40 °C
70 % при 30 °C
90 % при 20 °C

Допустима надморска височина

2000 m

Температура на околния въздух при работа

35 °C 86400 s )
-25…40 °C
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Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие

Продукт Green Premium

Регламенти на REACh

Декларация На REACh

Директивата за ограничението на опасните
вещества на ЕС

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за

Без живак

Да

Информация за освобождаване от RoHS
Регламент на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
Профил на циркулярност
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ограничението на опасните вещества на ЕС)
Декларация на Директивата
за ограничението на опасните вещества на ЕС

Да
Декларация На Китай Относно RoHS
Екологичен Профил На Продукт
Няма нужда от специфични операции по рециклиране

