Fişă tehnică produs

LV429030

Caracteristici

unitate de declansare - TMD - 100 A - 3 poli 3d

Caracteristici Principale
Gama de produse

NSX100...250

Tip produs sau componenta

Trip unit

Compatibilitate gama

Compact NSX100...250

Domeniul de aplicare al
aparatului

Distribution

Descriere poli

3P

Descriere poli protejati

3t

Tip retea

C.a.

Frecventa retea

50/60 Hz

Nume unitate de declansare

TM-D

Functii de protectie a unitatii de
declansare

LI

Gama uităţii de declanşare

100 A 40 °C

Tip de protectie

Protectie la suprasarcina (termica)
Protectie la scurtcircuit (magnetica)
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.

Tehnologie unitate de declansareTermo-magnetic

Complementare
Mod de montare

Fix

[Ue] tensiune operationala nominala

690 V c.a. 50/60 Hz

Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir

Reglabil

Interval de reglare a restabilirii prelungite

0,7...1 x In

Tip de ajustareintarziere prelungita

Fix

[tr] reglarea întârzierii de lunga durata

120...400 s at 1.5 x In
15 s at 6 x Ir

Tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd

Fix

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt

800

Tip de ajustareintarziere scurta

Fix

Mediu
standarde

SR EN 60947-2
UL 508

certificari produs

CCC
Marin
EAC

grad de protectie IP

IP40 conformitate cu SR EN 60529

grad de poluare

3 conformitate cu IEC 60947-1

temperatura ambiantă pentru utilizare

-25...70 °C

temperatura de depozitare

-50...85 °C

Durabilitatea ofertei
Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 0819 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Referinţa nu conţine SVHC peste prag

Profil de mediu pentru produs

Disponibil

Instrucţiuni sfârşit de viaţă produs

Nu necesită operații specifice de reciclare
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Contractual warranty
Perioada

18 luni
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