Fişă tehnică produs

CCT15234

Caracteristici

MINt - temporizator electronic - 0,5…20 min

Caracteristici Principale
Gama de produse

Acti 9

Nume scurt al dispozitivului

MINt

Tip produs sau componenta

Silent electronic timer

Compatibilitate produs

Compatibilitate mecanica cu bare colectoare
electrice tip pieptene

Functie disponibila

Impulse relay
Avertisment decuplare

Tenta de culoare

Alb (RAL 9003)

Domeniul de aplicare al aparatului

Building

Tip de sarcina

22 lampă fluorescentbalast : electronic 23 W
Lampă cu halogen 230 V c.a., ( 3600 W )
Lampă cu incandescenţă 230 V c.a., ( 3600 W )
24 lampă fluorescent, balast : electronic, ( 15 W )
27 lampă fluorescentbalast : electronic 11 W
34 lampă fluorescent, balast : electronic, ( 7 W )
Tub fluorescent în montaj dual, balast : convenţional, ( 3600 VA )
Lampă fluocompact, balast : convenţional, ( 1500 VA )
Tub fluorescent, balast : electronic, ( 1000 VA )
Tub fluorescent necorectat, balast : convenţional, ( 3600 VA )
Tub flourescent compensat paralel, balast : convenţional, ( 1200 VA )
Tuburi fluorescente compensate serial, balast : convenţional, ( 3600 VA )

Putere consumată

<= 6 VA

Curent maxim de comutaţie

16 A - 230 V c.a. pf = 1

[Ue] tensiune operationala nominala

230 V ( +10 % -15 % ) c.a. 50/60 Hz

Temporizare

Adjustable from 0.5 to 60 minutes

Suport de montare

Sina DIN

Module de 9 mm

2

Conexiuni - borne

Borne cu suruburi : <= 6 mm²

Clasa de izolatie electrica

Clasa II

Lăţime

18 mm

Înălţime

89 mm

Adâncime

66 mm

Greutate produs

76 g

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
temperatura ambiantă pentru utilizare

-25...50 °C

grad de protectie IP

IP20 B

Durabilitatea ofertei
Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 1346 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Referinta contine SVHC peste prag - du-te la CaP pentru mai multe detalii

Profil de mediu pentru produs

Disponibil

Instrucţiuni sfârşit de viaţă produs

Disponibil

Contractual warranty
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Perioada

18 months
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