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Charakterystyki

Unica - łącznik podwój. schodowy piaskowy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych
produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider
Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Dane produktu

Główne
Nazwa serii

Unica (ramki standardowe)

Typ produktu

Łącznik

Prezentacja urządzenia

Mechanizm z ramą montażową ze znalu

Funkcja łącznika

Podówjny 2-żyłowy

Osprzęt dostarczany

Wewnętrzne złącze zasilania

Prąd znamionowy

10 AX, 250 V AC, 50/60 Hz

Element wykonawczy

Przycisk

Liczba modułów

2 moduły

Tryb mocowania

Długie kły

Maskownica

Kość słoniowa

Uzupełnienie
Typ styków i kompozycja

1 Z/O + 1 Z/O

Odstęp po otwarciu

> 3 mm

Połączenia - zaciski

Zaciski bezśrubowe

Przekrój przewodu

<= 2.5 mm² (giętki)
<= 2.5 mm² (sztywny)

Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe

200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos fi: 0.3

Trwałość elektryczna

10000 cykl

Rezystancja izolacji

> 5 MΩ @500 V

Siła dielektryka

> 2000 V

Materiał

Ramka montażowa: ZAMAK

Normy

Dysrektywa EMC
EN 60669-1
Dyrektywa niskonapięciowa

Temepratura otoczenia dla pracy

25...35 °C

Temepratura otoczenia dla przechowywania

0...50 °C

Głebokość zagnieżdżenia

22 mm

Głębokość

34 mm

Szerokość

70.9 mm

Wysokość

70.9 mm

Masa produktu

0.076 kg

Środowisko
Stopień ochrony IK

IK01

Stopień ochrony IP

IP20

Charakterystyka środowiskowa

Aceton
Alkohol
Amoniak
Wybielacz
Płynne mydło
Olej
Benzyna
Odporny na promieniowanie UV
Płyn do czyszczenia okien

Problemy środowiskowe i zdrowie

Halogen free

Oferta zrównoważonego rozwoju
Status Green Premium

Produkt ekologiczny Green Premium

Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity
of conformity
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Reference not containing SVHC above the threshold

Reference not containing SVHC above the threshold

Profil ekologiczny produktu

Dostępne

Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji
produktu

Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem
surowców

Contractual warranty
Period

18 miesięcy
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