Stänkskyddad uttag för cykelladdning
16 A/250 Vac med sidjordning, petskydd och med
insticksterminaler, vit
701-36875
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års
garanti

Niko Hydro-produkter är inte lämpliga för användning i ammoniakhaltiga miljöer (t.ex. svinstall).

Tekniska data
Stänkskyddad uttag för cykelladdning 16 A/250 Vac med sidjordning, petskydd och med insticksterminaler, vit.
Skyddslock: Varje eluttag är helt täckt av en uppfällbar skyddskåpa. En fjäder och ett krokfäste håller skyddskåpan ordentligt stängd.
• Färg: Basmaterialet är genomgående vit (RAL 9010).
• 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: Dosan är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen
(UL94-V2/1,6 mm). Skyddskåpan är tillverkad av styv ABS.
• Material jordning: sidjordning i högkvalitativ mässing
• Trådanslutning
– kontaktbussar försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna
• Anslutningsklämmor
– alla anslutningsterminaler på basens ovansida
– upp till 4 x 2,5 mm² tråd per anslutningsterminal
• Kabelutrymme
– 15,7 mm trådutrymme under mekanismen
– mekanismen hålls på plats av 2 lateralt placerade hållare inuti dosan
– en snäppanslutning håller trådmekanismen på plats
• Avskalningslängd
– 14 mm avskalningslängd
– inpräglad märkning baksida: avskalningslängd
• 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 slag701-36875 - 30-10-2022

hållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
• Certifieringsmärkning: SEMKO
• Märkning: CE
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