Fişă tehnică produs

NSYSF20650P

Caracteristici

Gama

Spacial

Nume produs

Spacial SF

Domeniul de aplicare al
aparatului

Multifuncţional

Tip produs sau componenta

Cofretul adecvat

Înălţime nominală cofret

2000 mm

Lăţime nominală cofret

600 mm

Adâncime nominală cofret

500 mm

Montare carcasa

Cu aşezare pe podea

Compozitie dispozitiv

1 uşă
1 placă de montaj
1 panou spate
1 roof
1 structure
1 locking system with handle pentru uşă
2 sliding rails
4 mounting plate bracket
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.

Caracteristici Principale

Complementare
Tip structura

Formed from a single section
Vertical uprights joined with top and bottom frames
Panels and doors built into the structure
Perforated structure with a pitch of 25 mm

Tip uşă

Simplu pornit frontal

Număr de uşi

1 pornit frontal

Deschidere uşă

Reversibil 120 °

Tip încuietoare

4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm pornit front door

Descriere placa de montare

Simplu

Tip de placa cu presetupe

Without gland plate

Accesibilitate pentru operare

Frontal
Spate
Sides of enclosure

Părţi demontabile

Panou spate fix cu suruburi
Roof fix cu suruburi
Uşă fix cu suruburi pentru hinge
Mounting plate bracket fix cu suruburi
Sliding rail fix cu suruburi
Placă de montaj fix cu suruburi pentru mounting plate bracket

Material

Oţel galvanizat pentru frame
Oţel galvanizat pentru uprights
Poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă pentru handle
Tabla de otel pentru uşă
Tabla de otel pentru panels
Zamak pentru hinge

Finisarea suprafeţei

Pudră epoxy-poliester

Culoare

Carcasă: gri RAL 7035
Handle: negru RAL 9005

Mediu
standarde

IEC 62208

certificari produs

BV
DNV
UL

grad de protectie IP

IP55 conformitate cu SR EN 60529
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grad de protectie IK

IK10 conformitate cu IEC 62262

Durabilitatea ofertei
Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Referinta nu contine SVHC peste prag

Profil de mediu pentru produs

Disponibil

Instrucţiuni sfârşit de viaţă produs

Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty
Perioada

18 months
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