Fişă tehnică produs

EPH0300121

Caracteristici

Asfora - comutator cu 1pol 2-circuite -10AX fara
surub, alb

Caracteristici Principale
Gama

Asfora

Tip produs sau componenta

Comutator

Prezentare dispozitiv

Produs complet

Tip de sarcina

Load for energy saving lamps with ballast : 100 W

Tenta de culoare

Alb

Tip de ambalaj

Ambalat individual in folie de plastic

Functie de comutare

1-pole 2-circuit

Numarul clapetei

2

Montare dispozitiv

Incastrat

Gama de puteri

2300 W

Curent nominal

10 AX 250 V AC

Marcaj

Fara marcaj

Conexiuni - borne

Borna fara surub

Numar de cabluri

2 x 2.5 mm²

Rigiditate cablu

Flexibil
Rigid
Impletit solid

Lungime de dezizolare conductor

13 mm

Material

ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)

Finisaj suprafata

Glossy

Material conductor

Cupru

Mod de fixare

Screws or claws 51...70 mm

Inaltime

83 mm

Latime

83 mm

Adancime

43 mm

Adancimea proiectata

15 mm

Greutate produs

0.07235 kg

Cantitate per set

Set de 1

Informaţiile oferite în această documentaţie conţin descrieri generale şi caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.
Această documentaţie nu este un substitut pentru şi nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea şi fiabilitatea acestor produse în aplicaţiile specifice ale clienţilor.
Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea şi testarea produselor pentru utilizarea în aplicaţiile specifice.
Schneider Electric Industries SAS şi filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebuinţarea greşită a informaţiilor conţinute în această documentaţie.

Complementare

Mediu
standarde

SR EN 60669-1

certificari produs

NF
TSE
VDE

etichete privind calitatea

CE
0

grad de protectie IP

IP20

temperatura ambianta pentru utilizare

-5...40 °C

Durabilitatea ofertei
Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
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REACh

Referinta nu contine SVHC peste prag

Profil de mediu pentru produs

Disponibil

Instructiuni sfarsit de viata produs

Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty
Perioada

18 luni
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