Product data sheet
Characteristics

13153

obudowa Kaedra - dla wyjść zasilacza - 138 x
460 mm - 5 modułów - 2 otwory

Typ obudowy

Obudowa odporna na warunki pogodowe

Rodzina produktów

Kaedra

Krótka nazwa urządzenia

Kaedra do wtyków i gniazdek

Akcesoria wraz z obudową

1 blok zacisków 4 otwory
1 płyta dla rpzycisków sterujących
2 płyty 65 x 65 dla wyprowadzeń mocy

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Główny

Uzupełnienie
Montaż obudowy

Powierzchnia

Rodzaj osłony czołowej

Przezroczysty

Liczba poziomych rzędów

1

Liczba modułów 18 mm na rząd

5

Całkowita liczba modułów 18 mm

5

Rodzaj szyny

DIN

Liczba otworów interfejsu

2

Wymiar podstawowy

90 x 100 mm

Liczba płyt

1 sterowanie przyciskowe
2 65 x 85 wyprowadzeń mocy

Liczba nacięć PG ISO

3

Opis opcji blokowania

Opcjonalny zamek

Materiał obudowy

Plastikowy

Szerokość

138 mm

Wysokość

460 mm

Głębokość

160 mm

Kolor

Jasno szary RAL 7035 obudowa
Przezroczysty zielony drzwi

Środowisko
Normy

EN 50102
EN 50262
IEC 60439-3
IEC 60529
IEC 670

Odpornośc ogniowa

750 °C

Stopień ochrony IP

IP65 IEC 60529

Stopień ochrony IK

IK09 EN 50102

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi

Klasa II

Temepratura otoczenia dla pracy

-25...60 °C

RoHS EUR conformity date

0648

RoHS EUR status

Compliant

2012-04-04
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