Stänkskyddad kron-strömställare 10 AX/250 Vac med
insticksterminaler, svart
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Denna kron-strömställare är utrustad med insticksterminaler och ska monteras i en stänkskyddad monteringsdosa. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och
krävande miljöer.Färgkombination: svart.

Tekniska data
Stänkskyddad kron-strömställare 10 AX/250 Vac med insticksterminaler, svart.
• Färg: Basmaterialet är genomgående svart (RAL 9005).
• Försegling: Locket har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa.
• Antal mekanismer: 1
• Material bas
– karbamidformaldehyd (UF) med god värmebeständighet
– vit RAL9010 (ungefärlig)
• Ytmaterial: Brytaren/tryckknappen är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm). Kontrollknappen är tillverkad av styv ABS.
• Trådanslutning
– kontaktbussar försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna
• Kabelutrymme
– 21,9 mm trådutrymme under mekanismen
– mekanismen hålls på plats av 2 lateralt placerade hållare inuti dosan
– en snäppanslutning håller trådmekanismen på plats
• Avskalningslängd
– 12 mm avskalningslängd
– inpräglad märkning baksida: avskalningslängd och kopplingsschema
– inpräglad märkning framsida: terminaler och brytarsymbol
• Belysningselement
– basen har 2 rektangulära fördjupningar för en belysningsenhet
– vänster fördjupning (sedd framifrån): klicka in belysningsenhet med trådar eller automatisk beslysningsenhet
– baksida: runda fördjupningar för direkt kontakt mellan den automatiska belysningsenheten och mekanismen
• Utanpåliggande dosa: Funktionen är avsedd att monteras i en stänksäker monteringsdosa. Funktionen har en
integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa (beställs separat).
• Omgivningstemperatur: -25 – +55 °C
• Kapslingsklass: IP55 för kombinationen av en funktion och stänksäker monteringsdosa
• Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
• Certifieringsmärkning: SEMKO
• Märkning: CE
761-31505 - 30-10-2022

10 A
250 Vac

ÖVE

Kopplingsschema

L
N 230 Vac

1

2

761-31505 - 30-10-2022

www.niko.eu

L

