INFORMAȚII DESPRE PRODUS
EPIC® H-A 3 MTS
Design inovator al carcasei din metal sau plastic
Carcasa metalică compactă este ideală pentru utilizarea în sistemele de comandă și pentru circuite de alimentarea în spații
înguste.

Informații

Carcasă metalică mică, solidă
Testat pentru clasa de protecție UL50E

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Rezistenţa mecanică

Robust

Impermeabil

Domeniul de utilizare

Fabricarea de maşini şi echipamente
Ingineria proceselor
Laborator de electronică

Caracteristicile produsului

Capac carcasă
Bolţuri pentru un levier de blocare
Intrarea cablului pe lateral
Versiune cu /fără presetupă

Date Tehnice
Ultima actualizare (06.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
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INFORMAȚII DESPRE PRODUS
EPIC® H-A 3 MTS
Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori
industriali

Material:

Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune acoperit electrostatic
gri
Levier: oțel zincat

Clasa de protecție:

IP 65 (închis)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)

Testat VDE:

Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
Testat UL:
UL nr. document: E75770

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
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Descriere articol

M

PG

Material

Diametrul exterior

Presetupă

Gama de prindere Bucăţi / UA
a cablurilor

Carcasă H-A: montaj pe cablu (intrare laterală pentru cablu)
10512300

H-A 3 MTs

-

11

aliaj de zinc turnat gri
sub presiune

-

-

10

10427500

H-A 3 MTs

-

11

aliaj de zinc turnat gri
sub presiune

da

6.5 - 12

10

19512300

H-A 3 MTSV 7-13

20

-

aliaj de zinc turnat gri
sub presiune

-

-

10

19427500

H-A 3 MTSV 7-13

20

-

aliaj de zinc turnat gri
sub presiune

da

3 - 13.5

10

EPIC® H-A 3 MTS

Ultima actualizare (06.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Articol nr.

