Fişă tehnică produs

MGU3.105.18N

Caracteristici

Unica - comutator basculant - intermediar - 10 AX
250 V c.a. - 1 m - alb

Gama

Unica

Domeniul de aplicare al
aparatului

Control

Tip produs sau componenta

Comutator

Nume estetic

Unica (standard estetic)

Prezentare dispozitiv

Mecanism

Functie de comutare

Intermediar

Echipament furnizat

Conexiune internă de forţă

Curent nominal

10 AX, 250 V c.a., 50/60 Hz

Actuator

Bascula

Numar de module

1 modul

Mod de fixare

Clipsare

Tenta de culoare placa de
acoperire

Alb

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 si compozitie contacte

2 C/O

Distanta de deschidere

> 3 mm

Lampa pilot

Blue LED : 0.15 mA (temperature : 15 °C)

Conexiuni - borne

Borna fara surub

Secţiunea cablului

<= 2.5 mm² (flexibil)
<= 2.5 mm² (rigid)

Capacitatea de rupere la sarcină minimă

200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi: 0.3

Durabilitate electrică

10000 cic

Rezistenţă de izolaţie

> 5 MΩ @500 V

Rigiditate dielectrică

> 2000 V

Material

Capac mecanism: ASA + PC

Standarde

Directiva EMC
EN 60669-1
Directiva LV

Temperatura ambiantă pentru utilizare

25...35 °C

Temperatura de depozitare

0...50 °C

Adâncime de montaj

22 mm

Adâncime

34 mm

Lăţime

22.5 mm

Înălţime

45 mm

Greutate produs

0.0251 kg

Mediu
grad de protectie IK

IK01

grad de protectie IP

IP20

caracteristica de mediu

Acetonă
Alcool
Amoniac
Decolorant
Săpun lichid
Ulei
Benzină
Rezistent UV
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Fluid de curăţare a geamurilor
protectia mediului si probleme

Fara halogen

Durabilitatea ofertei
Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 0622 - 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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